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Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar
Asif HACIYEV
“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NIN ŞƏRHLİ OXUNUŞU
(MÜQƏDDİMƏ ÜZRƏ)
XÜLASƏ
“Dədə Qorqud” eposu bir neçə tarixi mərhələni özündə əks etdirən bədii sənət abidəsidir. İlkin nüsxədə deyil, sonradan üzü köçürülən əlyazmada dövrümüzə gəlib çatmış bu
abidənin məzmunca əslinə uyğun anlaşılması bəzi məqamlarda mübahisəli olaraq qalmaqdadır. Bunun nəzərə alaraq, Drezden nüsxəsindəki yazılışı səhifələr üzrə sətir-sətir
göstərib qarşısında transkripsiya variantını və mübahisəli oxunuşlara şərhlər verməyi
lazım bilirik.
Açar sözlər: abidə, oxunuş, şərh, ilkin nüsxə, mərhələ
READING OF THE BOOK “DADA GORGUD” WITH COMMENCOMMENTARIES (ON-LNTRODUCTION)
SUMMARY
The epos “Dada Gorgud” is the literary monument, lt reflects some historical periods. We have not the original variant of thes epos, and there are some controversial
points connected with of the epos. The author points out the nessity of giving the transcription of the words from Drezden manuscript and commentaries on controversial reding of words and word combinations.
Keywords: monument, rading, commentary, epos, period, manuscript
ЧТЕНИЕ КНИГИ «ДЕДЕ КОРКУТ» С КОММЕНТАРИЯМИ
(ПО ВВЕДЕНИЮ)
РЕЗЮМЕ
Эпос «Деде Коркут» является художественным документальным памят¬ником,
отразившим в себе несколько исторических эпох. Подлинник эпоса до нас не
дошел, а в дошедшей до нас переписанной рукописи этого памятника до сих пор
остаются спорные моменты соответствия его содержания подлиннику. Учитывая
это, считаем нужным, дать к каждой странице и строкам Дрезденской рукописи
варианты транскрипции и комментарии по спорному чтению слов и словосочетаний.
Ключевые слова: памятник, чтение, комментарий, подлинник, эпоха

Türk bədii təfəkkürünün ən möhtəşəm abidəsi sayılan “Dədə Qorqud
kitabı”na olan maraq son dövrlərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlmiş
və bir çox elm sahələrinin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Minilliklərin
tarixi yaddaşını özündə əks etdirən bu monumental eposla bağlı fikir və
düşüncələrin obyektivliyi, sözsüz, mətnin düzgün oxunuşundan və bu
əsasda elmi şərhindən asılıdır. Müşahidələrimiz göstərir ki, bəzi hallarda
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yanlış oxunuş əsası olmayan mülahizələrin irəli sürülməsinə şərait yaratmış, ulu Qorqud kəlamının təhrifinə imkan açmışdır. Odur ki, oğuz
türkcəsində əski əlifba ilə yazıya köçürülmüş bu boylar toplusunun əslinə
uyğun oxunub açıq-lanması mühüm bir problem kimi hələ də öz aktuallığını saxlamaqdadır. O.Ş.Gökyay, H.Araslı, M.Ergin, Ş.Cəmşidov,
F.Zeynalov-S.Əlizadə və digər tanınmış tədqiqat-çıların dəyərli nəşrləri
olmasına baxmayaraq, bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar davam
etdirilməkdə, yeni oxunuş variantları işıq üzü görməkdədir. Lakin yarandığı, formalaşdığı, ilk dəfə yazıya alındığı və sonradan üzü köçürüldüyü dövrlərin dil və üslub xüsusiyyətlərini özündə müvazi şəkildə
yaşadan bu əvəzsiz abidənin bədii mətnində fikir ayrılığına səbəb olan
mübahisəli məqamlar hələ də qalmaqdadır. Buna görə də Drezden nüsxə
variantını səhifələr üzrə əks etdirib (səhifələrin nömrəsi səhifənin başlanğıcında mərkəzdə, sətirlərin sırası isə sətrin başında göstərilir), hər bir
sətrin qarşısında müasir əlifba ilə transkripsiya olunmuş oxunuşunu verməklə mövcud problemin daha optimal həllinə nail olmaq istərdik. Düşünürük ki, bu üsul mövcud oxunuşların ilkin variantla müqayisə edilməsini sadələşdirəcək və yürüdülmüş mülahizələrdən hansının doğru olduğuna oxucunu inandırmaqda yardımçı rolunu oynayacaq. Tədqiqat zamanı
bəzi mübahisəli məqamlara aydınlıq gətirmək üçün yeri düşüdükcə
Vatikan nüsxə variantına müraciət olunmuş və buraxıldığı güman edilən
söz, söz birləşməsi və ya cümlələr < > işarəsi daxilində verilmişdir. Eyni
zamanda, son nüsxə katibinin üzündən köçürmə prosesində yol verdiyi
səhvlərin nəticəsi olaraq yanlış getmiş bə`zi məqamlar [ ] işarəsi içərisində göstərilmişdir. Drezden nüsxəsində qırmızı rənglə yazlmış söz və
ifadələr isə “yağlı” qara hərflərlə nəzərə çarpdırılmışdır. Təqdim olunan
oxunuşda əvvəlki nəşrlərin uğurlarından və yeni tədqiqatların nəticələrindən də faydalanılmışdır. Üzərində nömrələnmış [ ] işarəsi qoyulan sözlər, deyimlər və soylama parçaları tədqiqatın “Şərhlər” bölümündə ətraflı
açıqlanmışdır. Lakin təqdim edilən jurnal variantında bu şərhlərin genişliyi ilə deyil, yığcam şəkildə verilməsi nəzərdə tutulub.
Abidənin Drezden nüsxəsinin üz qabığında (bu, 1-ci səhifə hesab olunur) əsərin adı orta əsr yazı ənənəsinə uyğun olaraq ərəb dilində:

yəni “Kitabi-Dədəm Qorqud əla lisani-tayifeyi-oğuzan” şəklində ve-
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rilmişdir. Güman etmək olar ki, bu, abidənin heç də ilkin adı deyildir. Bu
adı ona ya ilk dəfə qələmə alan, ya da sonradan üzünü köçürən katib qoymuşdur. Fikrimizcə, əsər türk epos təfəkkürünə uyğun olaraq ilkin variantda sadəcə “Dədə Qorqud” adlanmış və yalnız kitablaşdırıldığı dövrdən
göstərilən adla tarixə düşmüşdür. Beləliklə, sonrakı səhifədən başlayan
“Müqəddimə” hissəsini ilkin yazılışı və müasir əlifba ilə transkripsiyasını
təqdim edirik.
2

1Bismillah ir-rəhman ir-rəhim və bini nəstəin.

2Rəsul əleyhissəlam zamanına yaqın [1] Bayat boyından Qorqut ata

3derlər bir ər qopdı. Oğuzuñ ol [2] kişi tamam bilicisiydi. Nə dersə,

4olurdı. Ğayibdən dürlü xəbər söylərdi. Haq Taala anıñ köñlünə

5ilham edərdi. Qorqut ata ayıtdı: “Axır zamanda xanlıq gerü

6Qayıya dəgə, kimsənə əllərindən almaya, axır zaman olub qiyamət
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7qopunca”. Bu dedügi Osman nəslidir, işdə sürülüb gedə yorır [3].

8Və dəxi neçə buña bəñzər söz söylədi. Qorqut ata Oğuz qövmünüñ

9müşkilini həll edərdi. Hər nə iş olsa, Qorqut ataya

10tanışmayınca işləməzlərdi. Hər nə ki buyursa, qəbul edərlərdi,

11sözün tutub tamam edərlərdi. Dədə Qorqut soylamış:

12 – Allah-Allah deməyincə işlər oñmaz. Qadir Tañrı [4] verməyincə ər

bayımaz.

13Əzəldən yazılmasa, qul başına qəza gəlməz. Əcəl vədə irməyincə

3

1kimsə ölməz. Ölən adam dirilməz. Çıxan can gerü gəlməz. Bir yigidiñ
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2qara tağ yumrusınca malı olsa, yığar dərər, tələb eylər, nəsibindən

3artuğın yeyə bilməz. Ulaşıban sular taşsa, dəñiz tolmaz. Təkəbbürlik

4eyləyəni Tañrı sevməz. Köñlün yuca tutan ərdə dövlət olmaz.

5Yad oğulı saqlamağla oğul olmaz; böyüyəndə salur gedər,

6gördüm deməz. Kül dəpəcik olmaz.<Güyəgü oğul olmaz.> [5] Qara

eşək başına uyan

7ursañ, qatır olmaz. Qaravaşa ton geyürsəñ, qadın olmaz.

8Yapa-yapa qarlar yaqsa, yaza qalmaz. Yapağlu gögçə cəmən güzə

9qalmaz. Əski panbuq bez olmaz. Qarı düşmən dost olmaz.
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10Qara qoça [qıymayınca] <binməyincə> yol alınmaz [6]. Qara polad

uz qılıcı çalmayınca

11qırım dönməz. Ər malına qıymayınca adı çıqmaz. Qız anadan gör-

məyincə

12ögüt almaz. Oğul atadan görməyincə süfrə çəkməz. Oğul

13atanıñ yetiridir, iki göziniñ biridir. Dövlətlü oğul

4

1qopsa, <tirkeşində tiridir, dövlətsüz oğul qopsa,> ocağınıñ küridir. [7]

Oğul dəxi neyləsün, baba ölüb

2mal

qalmasa, baba malından nə fayda, başda dövlət olmasa. Dövlət-

3siz şərrindən Allah saqlasun, xanım, sizi. Dədə Qorqut
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4bir dəxi soylamış: – Sarb yorırkən Qazılıq [8] ata namərd yigit

5binə bilməz, binincə binməsə, yeg! Çalub-kəsər uz qılıcı müxənnətlər

6çalınca çal<ma>sa, yeg! Çala bilən yigidə oqla qılıcdan bir çomaq

7yeg! Qonuğı gəlməyən qara evlər yıqılsa, yeg! At yeməyən acı otlar

<bitincə>

8bitməsə, yeg! Adam içməyən acı sular sızınca sızmasa, yeg!

9Ata adını yorıtmayan xoyrad oğul ata belindən enincə enməsə, yeg!

10Ana rəhminə düşüncə toğmasa, yeg! Ata adın yorıdanda dövlətlü

11oğul yeg! Yalan söz bu dünyada olunca olmasa, yeg!
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12Gerçəkləriñ üç otuz on yaşını toldursa, yeg! On otuz

13on yaşıñız [9] tolsun! Haq sizə yaman gətürməsin! Dövlətiñiz [10]

5

1payəndə olsun, xanım, hey! Dədə Qorqut soylamış, görəlim,

2xanım, nə soylamış: – Gendə gen [11] yeriñ otlaqların keyik bilür.

3Geñəz [12] yerlər çəmənlərin qulan bilür. Ayru-ayru yollar izin dəvə

bilür.

4Yedi dərə qoxuların dilkü bilür. Dünlə karvan köçdügün [13] turğay

5bilür. Oğul kimdən olduğın ana bilür. Əriñ ağırın, yeynisin

6at bilür. [14] Ağır yüklər zəhmin qatır bilür. Nə yerdə sızılar varsa,

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

11

2011/ IV

7çəkən bilür. [15] Ğafil başıñ ağrısın beyni bilür. Qolca qopuz

8götürüb eldən-elə, bəgdən-bəgə ozan gəzər. Ər comərdin, ər nakəsin

9ozan bilür. İləyüñüzdə [16] çalub-ayıdan ozan olsun. Azub

10gələn qəzayı Tañrı savsun, xanım, hey! Dədə Qorqut genə

11soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış: – Ağız açub ögər

12olsam, üstümüzdə Tañrı görkli. Tañrı dostı, din sərvəri

13Məhəmməd görkli. Məhəmmədiñ sağ yanında namaz qılan Əbubəkr

Siddiq görkli.
6

1Axır siparə başıdır, əmmə görkli. Hecəsinləyin düz oqunsa,

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

2011/ IV

2yasin görkli. Qılıc çaldı, din açdı, şahi-mərdan Əli

3görkli. Əliniñ oğulları – peyğəmbər nəvalələri Kərbəla yazısında

4yezidilər əlində şəhid oldu, Həsənlə Hüseyn – iki qardaş

5bilə görkli. Yazılıb-düzülüb gögdən endi, Tañrı elmi Quran

6görkli. Ol Quranı yazdı-düzdi, üləmalar ögrənincə köbətdi [17]

7biçdi, alimlər sərvəri Osman Üffan oğlu görkli. Alçaq

8yerdə yapılubdır Tañrı evi Məkkə görkli. [18] Ol Məkkəyə sağ

9varsa, əsən gəlsə, sidqi bütün hacı görkli. Sağış
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10günində ayna görkli. [19] Ayna güni oquyanda qütbə görkli. Qulaq

11urub diñləyəndə ümmət görkli. Minarədə bañlayanda fəqi görkli.

12Dizin basub oturanda halal görkli. Dölümindən ağarsa, baba

13görkli. [20] Ağ südin toya əmzirsə, ana görkli. Yanaşub

7

1yola girəndə qara buğur görkli. Sevgili qardaş görkli. [21] Yañal ala

2uyanında dikilsə, gərdək görkli. [22] Urunca tınğı görkli. Oğul

3görkli. [23] Qamusına bəñzəmədi, cümlə aləmləri yaradan Allah-Tañrı

4görkli. Ol ögdügüm yuca Tañrı dost oluban mədəd
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5irsün, xanım, hey! Ozan aydır: – Qarılar dört dürlüdir:

6Birisi solduran soydur, [24] birisi tolduran toydur, [25] birisi eviñ

7tayağıdır, birisi, necə söylərsən, bayağıdır. Ozan, eviñ tayağı

8oldur ki, yazıdan-yabandan evə bir <udlu> qonuq gəlsə, ər adam evdə

olmasa,

9ol anı yedirər içirər, ağırlar əzizlər, göndərər. Ol Ayişə, Fatimə

10soyıdır. Xanım, anuñ bəbəkləri bitsün. Ocağıña buncılayın övrət

11gəlsün. Gəldün, ol kim solduran soydur, sapadanca [26]

12yerindən uru turar, əlin-yüzin yumadan toquz bazlammac ilən
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13bir küvlək yoğurd gəvzələr, [27] toyunca tıqa-basa yer, əlin bögrünə

8

1urar, aydır: “Bu evi xarab olası ərə varalıdan bərü

2dəxi qarnım toymadı, yüzüm gülmədi, ayağım başmaq, yüzüm

3yaşmaq görmədi,” – der. ”Ah, nolaydı, bu öləydi, birinə dəxi

4varaydım, umarımdan yaxşı, uyar [28] olaydı,” – der. Anuñ kibi-

5niñ, xanım, bəbəkləri bitməsün. Ocağıña buncılayın övrət gəlməsün.

6Gəldüñ, ol kim tolduran toydur, dəprətincə [29] yerindən uru

7turdı, əlin-yüzin yumadan obanıñ ol ucundan
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8bu ucuna, <bu ucundan> ol ucuna çarpışdırdı, quv quvladı, diñ

9diñlədi, öylədəncə gəzdi, öylədən soñra evinə gəldi.

10Gördi kim, oğrı köpək, yegə [30] tana evini bir-birinə qatmış,

11tavuq komasına, sığır tamına dönmiş. Qonşularına çağırar ki:

12 “Qız, Zəlixə, Zübeydə, Ürüydə can! Qız, Çan Paşa, Ayna Mələk,

13Qutlu Mələk! [31] Ölməgə-itməgə getməmişdim, yatacaq yerim genə

bu xarab
9

1olasıydı. Nolaydı, bənim evimə bir ləhzə baqaydıñız. Qoñşu haqqı –

2Tañrı haqqı,” – deyü söylər. Bunuñ kibiniñ, xanım, bəbəkləri bit-

məsün.

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

2011/ IV

17

3Ocağıña bunuñ kibi övrət gəlməsün. Gəldiñ, ol kim

4necə söylərsəñ, bayağıdır, evinə yazıdan-yabandan

5bir udlu qonuq gəlsə, ər adam evdə olsa, aña disə ki, tur

6ətmək gətür, yeyəlim, bu da yesün; disə, bişmiş ətməgün bəqası

olmaz,

7yemək gərəkdir, övrət aydır: “Neyləyim, bu yıqılacaq evdə un yoq,

8ələk yoq. Dəvə dəgirməndən gəlmədi,” – diyər. “Nə gəlürsə, bənim

sağrıma

9gəlsün,” – deyü əlin götünə urur, yönin añaru, sağrısın ərinə

10döndərir. Biñ söylərsəñ, birisini qoymaz, əriñ sözini qulağına
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11qoymaz. [32] Ol Nuh peyğəmbəriñ eşəgi əslidir. Andan dəxi sizi,

12xanım, Allah saqlasun. Ocağıñıza buncılayın övrət gəlməsün.

Qısa şərhlər
[1] Araşdırmalar göstərir ki, (qaf) hərfi tarixən cingiltili [q] – “qe” və
onun kar qarşılığı olan [k] – “ka” səsini ifadə etmək üçün istifadə olunmuşdur. Bu fakt “Dədə Qorqud kitabı”nın orfoqrafiyasında qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Belə ki, irəlidə görəcəyimiz kimi bu ikili xüsusiyyət
bəzi arxaik sözlərin yanlış oxunuşuna şərait yaratmış, nəticədə müasir
əlifba ilə transkripsiya edilməsində və semantik açımında fərqli yanaşmalara imkan açmışdır. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, türk naşirlərinin “k” ilə verdiyi bu hərf Azərbaycan naşirlərinin transkripsiyasında
“q” ilə getmişdir. Sözsüz, bu, ilk növbədə, həmin xalqların istifadə etdikləri əlifba ilə şərtlənir və heç də bütün məqamlarda tarixiliyi əks etdirmir.
Ənənəvi olaraq türk naşirlərinin “k” ilə yazdıqları bir çox sözlərdə bu hərf
(qe) səsini bildirdiyi halda, Azərbaycan naşirlərinin “q” ilə yazdıqları
əksər sözlərdə (ka) səsini ifadə etmişdir. Üzərində dayandığımız “yaqın”
variantı da bu tipli nümunələrə aiddir. F.Zeynalov və S.Əlizadə birgə
nəşrində bu fakt diqqətə çatdırılaraq belə izah olunur: “(qaf) – söz
əvvəlində q samitinin, bə`zi türk mənşəli sözlərin ortasında və sonunda
dilarxası kipləşən kar k səsinin işarəsidir. Məs:
(yakın),
(bakaydıñız). Lakin nəşriyyat imkanını nəzərə alıb, həmin səsi də mətndə q hərfi
ilə verməli olduq”(10, 24). Təhlilsə göstərir ki, qaf hərfi türk mənşəli
bə`zi sözlərin ortasında və sonunda deyil, həm də əvvəlində də k səsini
ifadə etmişdir, məsələn: kañlı, kalıñlıq, kuş və s. Biz sözlərin ortası və
sonunda işlənən qaf hərfinin transkripsiyasında Azərbaycan naşirlərinin
ənənəsini gözləsək də, mənanın daha dəqiq açıqlanmasına imkan verən
bu tipli sözlərin əvvəlində k (ka) hərfindən istifadə etməyi uğurlu variant
saydıq.
Digər cəhətdən, bu sözün işləndiyi “Rəsul əleyhissəlam zamanına
yaqın Bayat boyından Qorqut ata derlər bir ər qopdı” cümləsi abidəyə
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daxil olan boyların yaradıcısı sayılan ulu Qorqudun yaşadığı dövrü
müəyyənləşdirmək baxımından maraq doğurur. Əksər alimlər “Kitab”da
getmiş bu fikirdən çıxış edərək Qorqud atanın Məhəmməd peyğəmbərin
zamanında yaşadığını irəli sürürlər. Ancaq “yaqın” sözünün daşıdığı
cemantikaya istinad etdikdə, türk dünyasının bu ulu ozanının sonuncu
peyğəmbərlə bir zamanda deyil, ona yaxın bir dövrdə dünyaya gəldiyi
aydın olur. Əgər abidənin tarıxin sonrakı mərhələsində islamlaşmış qatını
götürsək, onun daha qədim türk həyat tərzini, düşüncəsini, inam və
inancını əks etdirdiyini görmək olur. Ağızdan-ağıza dolaşmaqla yayılan
və islamı qəbul edən oğuzların sonrakı yaşam və düşüncə tərzinin elementlərinin ilkin mətnə əlavəsi yolu ilə formalaşan bu möhtəşəm abidənin
yazıya alındığı dövrdə, yəni XI əsrdə və yaxud sonradan üzü
köçürüldüyü XV-XVI əsrlərdə Dədə Qorqud artıq Məhəmməd peyğəmbərin əsrdaşı kimi qələmə verilmişdir. Görünür, elə buna görə də XIV əsr
tarixçisi F.Rəşidəddin Kayı İnal xanın hakimiyyət illərindən danışarkən
yazır: “Onun padşahlığı dövründə peyğəmbərimiz həzrət Məhəmməd
Mustafa əleyhissəlam zühur etmiş, bu hökmdar da Dede Kerençiki elçi
sifətilə onun hüzuruna göndərmiş və müsəlman olmuşdu. Bu Qorqud
Bayat nəslindən olub Qara Xocanın oğlu idi. Çox ağıllı, bilikli və kəramət
sahibi bir kəs idi. İnal xan Sır Yabquyun dövründə meydana çıxmışdı.
Bu sözləri söyləyənin dediyinə görə, iki yüz doxsan beş il ömür sürmüşdü” (17, 43). Göründüyü kimi, böyük tarixçinin də şifahi şəkildə eşitdiyi bu tarixi faktda ulu Qorqud artıq “rəsul əleyhissəlam zamanına
yakın” deyil, onunla bir dövrdə yaşadığı önə çəkilr. Fikrimizcə, tarixi
şəxsiyyət olmuş Dədə Qorquda əfsanə qəhrəmanlarına məxsus iki yüz
doxsan beş il yaş verilməsi də islam dininin türklər arasında geniş yayılması və bu inamın tə`siri ilə Məhəmməd peyğəmbərlə müasirləşdirilməsi
ilə birbaşa bağlıdır. F.Zeynalov və S.Əlizadə birgə nəşrində “Kitabi-Dədə
Qorqud”da ən qədim dini-mifoloji təsəvvürlər və bə`zi adət-ən`ənələr
hansı əsrlərə aiddir?” sualına “Oğuzların ibtidai dövrünə – bizim eranın
III-IV dövrünə” cavabının verilməsi (10, 16) təsadüfi xarakter daşımır.
Boyların məzmunundan göründüyü kimi, ulu Qorqud həm özünəqədərki,
həm də yaşadığı, şahidi olduğu dövrün hadisələri əsasında boy boylamışdır. Sonrakı nəsil ozanlarının dilində “ol zaman” kimi qəlibləşən Oğuz
zamanı əslində islamdan qabaqkı dövrü əhatə edir ki, Dədə Qorqudun da
bu mərhələdə, daha dəqiq ifadə etsək, V-VII əsrlər arasında yaşadığı daha
məntiqi səsləşir. Belə bir yanaşma abidənin mətnində əksini tapmış bə`zi
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qədim deyimlərin, ifadələrin açımını tarixi gerçəkliyə uyğun yozmağa
əsas verir.
[2] Abidənin tanınmış araşdırıcılarından biri hesab edilən Osman Fikri
Sertkaya “ol” işarə əvəzliyinin şəddəli yazılışına əsasən, həmin sözü
“evvel” variantında oxumağı və işləndiyi cümləni “Oğuzun evvel kişi,
tamam bilicisiydi” şəklində verməyi məqsədəuyğun bilir (18, 31).
Hörmətli alimin düşüncəsinə görə, bu variant “(Korkut Ata) Oğuzun
evvel kişi(siydi), tamam bilicisiydi” cümləsinin “unsurları düşüme
uğramış, eksiltili, kısaltılmış” formasıdır (18, 47).
Təhlil göstərir ki, Drezden nüsxəsindəki bu yazılış variantına
Ş.Cəmşidov da diqqət yetirərək, onun “əvvəl” kimi oxuna bilməsini qeyd
etsə də,”ol” kimi oxunmasını məntiqi saymışdır (2, 100).
Mə`lumdur ki, uzun əsrlərin qovşağında formalaşan bu epos ilkin variantda hansısa bir ozanın dilindən yazıya köçürülmüşdür. Odur ki,
abidənin mətnində bəzən müəyyən söz və ifadələrin buraxılmasına,
əlavəsinə, yerdəyişməsinə, hətta təkrar yazılışına rast gəlindiyi kimi, orfoqrafik səhvlərə də yol verilmişdir. Təbii ki, belə hallarda hər bir hadisəyə
fərdi yanaşılmalı, mətnin kontekstinə uyğun tarixi faktlarla əsaslandırılmalıdır. Bizcə, sözün orfoqtafiyası onun “evvel//əvvəl” şəklində
oxunuşuna əsas versə belə, yazılışına müvafiq transkripsiya edilməsi və
mənalandırılması inandırıcı görünmür.
[3] Müqəddimədə Qorqud ataya məxsus ilk deyim və onun katib
şərhindən ibarət bu hissəyə qorqudşünaslıqda fərqli şəkildə yanaşılmışdır.
O.Ş.Gökyay (6, 19), M.Ergin (4, I c., 73), V.V.Bartold (13, 9), H.Araslı (9,
14), Ş.Cəmşidov (2, 279), S.Tezcan-H.Boeschoten (19, 29) nəşrlərində
Qorqud kəlamı katibin əlavə etdiyi qeyddən fərqləndirilərək ayrıca cümlə
şəklində verilmişdir. F.Zeynalov-F.Əlizadə birgə nəşrində (10, 31), eləcə
də S.Əlizadənin ayrıca tərtib etdiyi nəşrdə (11, 30) və ensiklopedik nəşrdə
(12, 30) isə katibə aid olduğu güman edilən qeyd Qorqud deyiminin tərkibində ona məxsus fikrin davamı kimi belə bir variantda – “Qorqut ata
ayıtdı: “Axır zəmanda xanlıq gerü – Qayıya dəgə, kimsənə əllərindən
almaya. Axır zaman olub qiyamət qopunca bu dedügi Osman nəslidir,
işdə sürülüb gidə-yürır” şəklində verilmişdir ki, bu da məntiqi anlaşılmazlığa gətirib çıxarır. Belə ki, tarixi mənbələrdə Oğuz dövlətini ən müdrik
vəzirlərindən biri kimi bəhs olunan Dədə Qorqud (17, 42-45) adı ilə bağlı
bu “Kitab”da Oğuz elinin bilicisi, “vilayət issi”, “qayibdən dürlü xəbər
söyləyən” ağsaqqalı kimi səciyyələndirilərək təqdim edilir. Həqiqətən də,
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böyük həyat təcrübəsi, dərin düşüncə qabiliyyəti və ən əsası, Tanrının
könlünə ilham verdiyi bəndələrdən olması Dədəyə imkan verir ki, Qalın
Oğuz igidlərini başına gələn fəlakətlərdən onları xəbərdar etsin, olacağı
anlatsın. Bununla belə, öncə göstərildiyi kimi, V-VII əsrlərdə yaşadığı
ehtimal olunan Dədə Qorqudun çox-çox sonralar, yəni XIII əsrdə böyük
bir imperiyanını əsasını qoymuş Osman nəslinin adını çəkməsi ağla
sığmır. Fikrimizcə, Qorqud kəlamının tarixi mahiyyətini anlamayan katib,
bu deyimi Qayı tayfasından çıxmış Osman nəsli ilə əlaqələndirməli
olmuşdur ki, qorqudşünaslıqda xüsusi yeri olan dəyərli dilçi alimlərimiz
F.Zeynalov və S.Əlizadə bunun fərqinə varmamışlar. Bundan əlavə, tarixən “yenə” anlamında işlənmiş “gerü” sözünü müasir mə`nada qavrayaraq, “Qayıya” sözünü onun əlavəsi kimi vermişlər.
Qorqud kəlamının tarixi əhəmiyyəti bir də bundadır ki, o, boyların
hansı dövrü, tarixin hansı mərhələsini əhatə etdiyini, təxmini də olsa,
dəqiqləşdirməyə imkan yaradır. Əsasən, yarandığı və artıq dastanlaşmış
bu hadisələri ozan dilindən ilk dəfə yazıya alındığı, qismən isə sonradan
katib və ya katiblər tərəfindən üzü köçürüldüyü dövrlərin tarıxı hadisələrini özündə əks etdirən boylar toplusu şəklində zəmanəmizə gəlib çatmış “Dədə Qorqud” eposu əslində Üç Oqların hakimiyyətdə olduğu 32
(yaxud 35) illik bir zamanı əhatə edir ki, bu da ulu Qorqudun yaşadığı
əsrlə üst-üstə düşür.
[4] Drezden nüsxəsindəki
yazılışına əsasən, bu sözü Orxon-Yenisey abidələrində olduğu kimi “Teñri” variantında oxumaq daha məntiqi
görünür. F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrində bu söz bütün işlənmə məqamlarında “təñri” kimi verilmişdir (10, 31). Abidənin orfoqrafiyasına əsasən,
türk mənşəli qalın saitli sözlər “ta”, incə saitli sözlər isə “te” hərfi ilə
yazılmışdır. Böyük dilçi M.Kaşğari lüğətində də oxşar yazılışın şahidi
oluruq (8, Ic, 126, 150; IIc, 113, 178; III c, 52, 118 və s.). Sadəcə, “sağır
nun” hərfi burada iki hərf – nun və kaf hərf birləşməri şəklində getmişdir.
Maraqlıdır ki, O.F.Sertkaya bu sözün ilk səkkiz səhifədə məhz nöqtəsiz
nun hərfi ilə yazıldığını müşahidə etmişdir (18, 56). Bu da abidənin
Drezden nüsxəsinin məhz XI əsr əlyazmasından üzü köçürüldüyünə əsas
verən faktlardandır. Bununla belə, O.Ş.Gökyay, M.Ergin nəşrlərində olduğu kimi, sözün “Tañrı” varıantında transkripsiya edilməsi tələffüz normasına uyğunluğun gözlənilməsindən irəli gəlir.
[5] Ön sözdə deyildiyi kimi, < > işarəsi içərisinə verilmiş söz, ifadə və
cümlələr Drezden nüsxəsində buraxılıb, Vatikan nüsxəsinə və abidənin
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digər yerlərində təkrarlanaraq işlədilən məqamlarına əsasən bərpa olunmuşları əks etdirir.
[6] “Qara qoça [qıymayınca] <binməyincə> yol alınmaz” hikmətli deyimindəki “qara qoca” və [ ] işarəsi içərisində verilmiş “qıymayınca” sözləri mübahisəli məqanlardan sayılır. Drezden nüsxəsindəki yaşılışına əsasən “qara qoça” birləşməsini “qazağuç // qazağoç” variantlarında oxumaq
nünkündür və bu haqda O.F.Sertkaya ətraflı bəhs emişdir (18, 63-70).
Fikrimizcə, nüsxə katibi dövrü üçün artıq arxaikləşmiş bir çox sözlərin
yazılışında buraxdığı səhvləri burada da təkrarlamışdır. Araşdırma göstərir ki, “qoç” sözü ilk mərhələdə “ayğır”, “buğur” sözləri kimi keyik, maral, dağ keçisi, qoyun kimi heyvanların erkəyinə verilmiş ümumi ad olmuşdur (7, 16-17). Sonradan mə`na daralması yolu ilə “ayğır” sözü atın,
“buğur” sözü dəvənin, “qoç” sözü isə qoyunun erkəyini adlandırmağa
xidmət etmişdir. “Qara eşək”, “qara buğur” birləşmələrində olduğu kimi,
“qara” sözü “qara qoç” birləşməsində “güclü” anlamını ifadə edən təyinedici sözdür. Bu sözün “re” əvəzinə “z” ilə yazılması sürətli üzündən köçürmə prosesinin mexaniki nəticəsidir və abidənin mətnində digər sözlərin yazılışında da dəfələrlə təkrarlanmışdır. Odur ki, bu oxunuşu daha
məqbul sayırıq.
Nüsxə katibinin tələsdiyini sübut edən faktlardan biri də Vatikan
nüsxəsində “binməyincə” (V-3, 3) sözünün yerinə bir sətir sonra işlənmiş
“Ər malına qıymayınca adı çıqmaz” cümləsindəki “qıymayınca” sözünü
yazmasıdır. Deyim “Güçlü erkək ata minməyincə yol başa vurulmaz”
fikri üzərində qurulduğu üçün bu oxunuş üzərində dayanırıq.
[7] Əsərdə maraq doğuran məqamlardan “Dövlətlü oğul qopsa,
<tirkeşində tiridir, dövlətsüz oğul qopsa,> ocağınıñ küridir” deyiminin
oxunuşu və mə`nalandırılması ilə bağlıdır. Drezden nüsxəsinə əsasən bu
deyimi “Dövlətlü oğul qopsa, ocağınuñ közüdir” şəklində oxumaq lazım
gəlir. Lakin soylamanın məntiqi və Vatikan nüsxəsi bu oxunuşun yarımçıq və yanlış olduğunu ortaya qoyur.
Təhlil göstərir ki, bu qədim oğuz məsəlində “Ağıllı (uğurlu) oğul yetişsə (böyüsə), sadağındakı ox kimidir, ağılsız (uğursuz) oğul yetişsə
(böyüsə), ailənin fərsizidir, yaramazıdır” fikri əksini tapmışdır.
[8] Bu sözün
kimi yazılışına əsasən “Qazlıq” variantında da
oxunuşu mümkündür. Lakin yetişdiyi Qazılıq dağına əsasən adlandırıldığını nəzərə alaraq, bu transkripsiya variantına üstünlük verdik.
[9] Bu alqışdakı “yaşıñız” sözünü yazılışına əsasən F.Zeynalov-S.Əli-
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zadə nəşrində olduğu kimi (10, 32) “yaşıñda” şəklində də oxumaq olar.
Ancaq soylamanın üslubu ikinci şəxsin cəmini ifadə edən “siz” əvəzliyi
ilə bağlı olduğu üçün (Sonrakı sətirlərdə verildiyi kimi: “Haq sizə yaman
gətürməsin! Dövlətiñiz payəndə olsun, xanım, hey!”) bu məqamda -ıñız
mənsubiyyət şəkilçisinin işlənməsini tələb edir.
[10] Dövlətiñiz payəndə olsun, xanım, hey!
Araşdırmalar göstərir ki, ərəb mənşəli “dövlət” sözündən abidənin
dilində 16 dəfə istifadə edilmiş və bu məqamlardan heç birində müasir
anlamda işlədilməmişdir. Fikrimizcə, orta əsr yazılı mənbələrin dilində
“bəxt, tale, uğur” mənalarında işlənmiş “dövlət//devlət” sözü “Kitab”ın
dilinə eyni mənaları ifadə edən daha qədim türk mənşəli “saqınc//sağınc”
sözünü əvəz etməklə düşmüşdür.
[11-12] Hər iki misranın əvvəlində işlənmiş sözlərin oxunuş və açımı
qorqudşünaslıqda mübahisə yaradan məqamlardandır.
Abidənin mətnində
şəklində yazılan ilk sözü O.Ş.Gökyay və
M.Ergin “gitdükde” (6 , 21; 4, Ic, 75), H.Araslı, F.Zeynalov və S.Əlizadə
“getdikdə” (10, 15; 11, 32), S.Tezcan və H.Boeschoten isə “gėtdükde”
(19, 31) fonetik varıantlarında oxumaqla “git-//get-” felinin -dükde//-dikdə şəkilçisi qəbul etmiş feli bağlama forması saymışlar. Bu oxunuşla razılaşmayan Ş.Cəmşidov onu “gündögən” (2, 280), O.F.Sertkaya isə “gündegen” (18, 37) variantlarında transkripsiya etməklə yeni varıant irəli sürmüşlər. Ş.Cəmşidov seçimini açıqlamasa da, O.F.Sertkaya mövcud
oxunuş variantlarını ayrı-ayrılıqda göstərməklə onu “güneşin degdigi”
anlamında qavramışmışdır (18, 90). Bizcə, “gendə gen” birləşməsi “gen”
sifətinin sintaktik yolla coxaltma dərəcəsi ifadə edən forması olub tarixən
“az miqdarda” anlamında işlənmiş “geñəz” arxaizmi (8, IIIc, 317) ilə
təzad yaratmaq məqsədilə söylənilmişdir. Bu misralarda daha geniş yerlərin otlaqların tanıyan keyiklə az miqdarda yerin çəmənlərin tanıyan
qulan qarşılaşdırılaraq səciyyələndirilmişdir.
[13] F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrində və Ş.Cəmşidov oxunuşunda
“köç”-“ fe`li deyil, “keç-” feli düşünülərək “keçdigin” kimi verilmişdir
(2, 280; 10, 32). Sözün əski əlifba ilə yazılışı və karvan sözü ilə bağlılığı
onun məhz bu variantda transkripsiya edilməsinin düzgünlüyünü ortaya
qoyur. Abidənin dilində “Karvan kibi qondı köçdi” (D-34, 2) cümləsi də
bunu təsdiq edir. Maraqlıdır ki, həmin naşirlər artıq bu məqamda sözü
“köçdi” kimi oxumuşlar (2, 296; 10, 40).
[14] Bu deyim “ləng” mənalı “ağır” və “cəld, sürətli” mə`nalı “yey-
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ni//yeyin” sözləri üzərində qurularaq, “igidin ağır və cəld tərpənənini at
bilir” fikrini ifadə edir.
[15] Bu deyim “Bədənin hansı yerində ağrılar varsa, onu çəkən bilir”
fikrini ümumiləşdirmişdir.
[16] Qorqudşünaslıqda “ileyüñde” (6, 210), “el-evüñüzdə” (10, 32),
“elü gündə” (2, 100), “eyülü gündə” (2, 280), “ėli-öñünde” (18, 37),
“ileyüñüzde” (4, Ic, 74; 19, 31), “iləyinizdə” (9, 16) və “iləyüñüzdə” (12,
37) variantlarında oxunan bu arxaizm “qarşı tərəf, ön tərəf” anlamını
verən “iləy” (3, 347; 15, Ic, 2h, 1478) sözünün soylamanın üslubuna uyğun olaraq –üñüz II şəxs cəminin mənsubiyyət və -da hal şəkilçisi qəbul
etmiş formasıdır.
[17] Mə`lumdur ki, Osman Üffan oğlu sonuncu peyğəmbər Məhəmməd əleyhüssəlama nazil olmuş müqəddəs “Quran”ı vahid variantda
yazdıraraq kitab şəklinə salmışdır. Qorqudşünaslıqda fərqli varıantlarda
oxunub müxtəlif mənalarda açıqlanan “köbitdi” arxaik feli məhz həmin
fikri ifadə edərək “Quran”a “üz tikdirdi”, yə`ni “cildlətdi” mə`nasında (8,
IIc, 293; IVc, 328, 353) işlədilmişdir. Göstərilən konteksdə “biçdi” fe`li
yazılışına və geniş yayılmış mə`na çalarına uyğun olaraq “qaydaya saldı,
düzənlədi” anlamını verməklə “köbitdi” sözünün göstərilən mənasını tamamlayır.
[18] Bu deyimdə müasir mə`nada relyefi səciyyələndirən “aşağı, yüksək olmayan” mənalı “alçaq” sözü deyil, onun “ulu, müqəddəs” mə`nalı
omonim variantı işlənmişdir
[19] Buradakı “sağış günü” birləşməsi “zikr, düşüncə, xatirə günü” anlamını ifadə etməklə ayna, yə`ni cümə gününün islam dinində kəsb etdiyi
dəyərlə bağlıdır
[20] Deyimdəki “dölüm” sözünün “nəsil verimi”, “toxumluq” anlamlarına və “ağ(maq)” felinin “yüksəlmək, ucalmaq, böyütmək” mə`nalarına istinad edərək onu “Toxumundan böyütsə, ata gözəldir” şəklində açıqlamaq mümkündür.
[21] Bu deyimdə “buğur” arxaizmi qorqudşünas alimlərin düşündüyü
kimi, erkək dəvə deyil, erkək at anlamını ifadə etmişdir. Bununla da
“Yanaşub yola girəndə qara buğur görkli” deyimində minik vasitəsi kimi
erkək atın əvəzsizliyi təqdir olunur. Qədim türk təfəkküründə “At igidin
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qanadıdır” ( 8, Ic., 122), “At ki var, igidin qardaşıdır” (14, 158) deyimləri ilə birbaşa bağlılığı olan “Sevgili qardaş görkli” ifadəsi məhz özündən
əvvəlki fikri tamamlamaq məqsədilə işlədilmişdir.
[22-23] Qədim oğuz düşncəsində və toy ritualında evlənən bəyin sevgilisinə cismani cəhətdən qovuşması məqsədilə qurulan gərdəyə ve-rilən
dəyər kontekskində yanaşdıqda bu deyim aşağıdakı şəkildə açıqlanır:
Al-qırmızı uyğunluğunda qurulsa, gərdək gözəldir. Nəsil artırınca ehtiras gözəldir. Bu ehtirasdan törəyən oğul gözəldir
[24-25] Mübahisəli oxunuşa və mə`na açımına uğramış mətn parçalarından sayılır. Qadın tiplərini xarakter və əməlinə görə qruplaşdıran ulu
ozan gəldiyi ümumiləşmiş nəticəni daha sonra şərh edərək bölgünün nəyə
əsasən aparıldığını aydınlaşdırır ki, bu da verilmiş hökmün qavranılmasında mühüm rol oynayır. Fikrimizcə, “solduran soydur” oxunuşu qadınlardan bir qrupunun “nəsil korlayan tərəf”, “tolduran toydur” oxunuşu
isə digər qrupunun “dağıdıcı tayfa” olmasını ifadə etməyə xidmət etmişdir.
[26] Qorqudşünaslıqda fərqli açıqlanan sözlərdən biri də “sapadanca”
sözüdür. Əksər naşirlər, o cümlədən O.Ş.Gökyay, M.Ergin, O.F.Sertkaya
bu sözü son samitini itirməklə -dan və -ca şəkilçiləri ilə işlənmiş ərəb
mənşəli “sabah” zaman zərfi hesab etmişlər (6, 393; 4, IIc, 254; 19, 130).
Bizcə, bu bir tərəfdən Vatikan nüsxədəki yazılışla bağlıdırsa, digər tərəfdən bir neçə sətir sonra işlənmiş “öylədəncə” (D-7, 9) söz forması ilə əlaqəlidir. S.Əlizadə bu baxışla razılaşmayaraq yazır: “V katibi sözün kökünü “sabah” mənasında başa düşüb. Əslində, bu söz-formanın kökü
“sap-” fe`lidir. Haqqında söhbət gedən qadını sübh tezdən durmağa sürükləyən onun qarınqulu və acgöz olmasıdır; ona görə də yerindən “sapadanca” (yə`ni: yatanları azdırıb yuxuda qoyaraq) durmağa məcbur olur ki,
yeməyini asudə yeyə bilsin” (10, 227). Fikrimizcə, abidənin arxaik leksik qatını üzə çıxarmağa imkan verən bu qənaət daha doğrudur.
[27] Göstərilən mətn parçasında hamıdan tez yuxudan durub qarnını
acgözlüklə doyuran qadın tipinin hərəkətini ifadə etmək üçün “gəvzələ
(mək)” fe`li işlənmişdir. Abidənin sabitləşmiş üslubuna uyğun olaraq,
sonra gələn “doyunca tıqa-basa yer” ifadəsi məhz həmin arxaik sözün
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daşıdığı mənanı çağdaş oxucuya və ya dinləyiciyə aydın çatdırmaq məqsədi daşıyır.
[28] Bu deyimdəki “uyar” sözü “bacarıqlı, qüdrətli” (3, 607) anlamlarında işlənmişdir. Ərinin ölməsini arzulayan qadın yenisinin umduğundan
da yaxşı, bacarıqlı, qüdrətli olmasını istəyir ki, digər yozumlarla müqayisədə bu daha məntiqi səslənir.
[29] Yalnız Drezden nüsxəsində
şəklində yazılmış bu arxaizmin
oxunmasında üçüncü hərfin dal, yuxsa re hərfi olması mübahisə doğurur.
Bizcə, bu söz həm abidənin dilində, həm də M.Kaşğari lüğətində müstəqil
işlənmiş “təp-//dəp-” felindən (8, IIc, 33) törəmiş “dəprət(mək)” fe`linin
-incə şəkilçili feli bağlama formasıdır. Müasir dilimizdə metateza, yəni
səsdəyişməsi hadisəsinə uğrayaraq “tərpət(mək)” fonetik tərkibində yaşayan bu söz yenə də M.Kaşğari lüğətində “tərpətmək”, “qımıldatmaq”,
“hücum etmək”, “sıçratmaq” mənalarında açıqlanmış “təprət-” fel formasıdır (8, IIc, 316-317). Müasir dilimizdə “üzərinə qıcanmaqla acıqlanmaq” mə`nalı “təpinmək” fe`li də həmin arxaik fel kökündən yaranmışdır.
Abidənin dili üçün xarakterik t~d müvaziliyinə uyğun olaraq “dəprətincə”
variantında işlənmiş bu sözün “açıqlanınca”, “üzərinə qıcanınca” mənalarını ifadə etdiyini düşünürük.
[30] Yazılışına əsasən “yegə” kimi oxuna bilən bu söz dilimizin
Gədəbəy şivəsində iki sait arasında “g” samitinin düşməsi hesabına “yeə”
fonetik variantında “həyasız” anlamında (1, 545) hələ də işlənməkdə olan
arxaizmdir.
[31] Bu soylamadakı “çan” arxaizmi “dirək”, daha dəqiq desək, “çadırın yan dirəkləri” anlamında işlənmişdir. ”Qadın evin dayağıdır” fikri müqəddimədə Qorqud ataya istinad edilərək qabardılan ən parlaq nəticələrdəndir. Bu aspektdə “Çan Paşa” adındakı təyinedici söz qorqudşünasların
düşündükləri kimi, fars mənşəli “can” sözü deyil, “dirək” anlamlı qədim
türk sözüdür.
[32] Bu cümlədəki ilkin işlənmiş “qoymaz” sözü də oxunuş və mə`nalandırma baxımından mübahisə yaradan məqamlardandır. Fikrimizcə, ma inkar şəkilçili “qoy-” fe`li ilkin məna ilə bağlı “(yaxına) buraxmaz”,
“eşitməz”, “qəbul etməz” mə`nasındadır.
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C.LUIS (İNGILTƏRƏ): “DƏDƏ QORQUD KİTABI”
GİRİŞ
XÜLASƏ
“Dədə Qorqud Kitabı”nın ingilis dilindəki bu tərcüməsi C.Lyusə məxsusdur.
Müəllifin bu tərcüməsi Girişdən, boyların tərcüməsindən və qeydlərdən ibarətdir. Bu tərcümə işi müəllifin “Kitab” haqqında yazdığı Girişin tərcüməsidir. Burada müəllif oğuzların tarixi, yaşadıqları həyat tərzi və dili haqqında maraqlı mə`lumatlar verir.
Açar sözlər: Dədə Qorqud Kitabı, dastan, tarix, dil, Təpəgöz, oğuz, qopuz, ozan
G.LEWIS (ENGLAND): “THE BOOK OF DEDE KORKUT”
INTRODUCTION
SUMMARY
The second english translation of “The Book of Dede Korkut” belongs to C.Lewis.
The translation of “The Book of Dede Korkut” consists of an introduction, the translation of the legends, and notes. The text given here is the translation of this intruduction.
Here C.Lewis gives deep information about the Oghuz, their history, their manner of life
and the language of the text.
Key words: The Book of Dede Korkut, legend, history, language, Goggle-eye,
Oghuz, kopuz, ozan
РЕЗЮМЕ
Этот английский перевод «Книги Деде Коргуда» принадлежит С.Льюсу.
Перевод С.Льюса состоит из предисловия, разделов и заметок. Этот перевод является авторским переводом Предисловия о «Китабе Деде Коркуде». Здесь автор дает интересные сведения об истории огузов, образе их жизни, и об их языке.
Ключевые слова: «Китаби Деде Коргуд», легенда, история, одноглазый, огуз,
гопуз, озан

CEFRI LUIS
Cefri Luis 1920-ci ildə Londonda anadan olub. O, universitet kollecində və Oksfordda Müqəddəs Con Kollecində təhsil almışdır. Beş il yaxın
şərqdə hərbi xidmətdə qulluq etdikdən sonra Oksforda qayıdıb ərəb və fars
dillərini öyrənib. Türk dilini isə o, müstəqil öyrənib. 1950-ci ildə o, doktorluq dərəcəsi alıb və həmin ildən türk dilindən müharizələr oxuyur.
Onun digər kitablar aşağıdakılardır: “Türkiyə” (1955), “Həqiqətin tarazlığı”(1957), “Türk dilinin qrammatikası”(1967).
Doktor C.Luis Müqəddəs Antoni Kollecinin elmi şurasının üzvüdür və
Oksford universitetində türk dilindən mühazirə oxuyur.
Dədə Qorqud Kitabı oğuz türklərinin qəhrəmanlıq nümayiş etdirdikləri
dövrlərdə qoşulmuş 12 boydan ibarət sənət nümunəsidir.
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Çox güman ki, XIII əsrin əvvəllərində qısaldılaraq bugünkü şəklə
salınmış bu əsərin tarixi daha çox qədimlərə gedir. İslamdan əvvəlki köçəri cəmiyyətin həyat tərzini islamdan sonrakı həyat tərzi ilə vəhdətdə
təsvir edən canlı danışıq dilini və poetik, özünəməxsus parlaq bədii üslubu təcəssüm etdirən bu boylar köçəri həyatın və onun yarıməfsanəvi, gələcəyi görən ozan Dədə Qorqud, cəngavər Beyrək, əməllərindən baş açılmayan Dəli Qarçar, Təpəgöz, Qırxoynaşlı Boğazca Fatma kimi unudulmaz xarakterlərini canlı şəkildə təsvir edir.
“Kitab”ın (tərcümə nəzərdə tutulur.S.Ə) üz qabığındakı rəsm Topqapı
Sarayında saxlanılan albomdan götürülmüş XV əsrə aid bir sənət nümunəsidir.
Dədə Qorqud Kitabı
“Dədə Qorqud Kitabı” oğuz türklərinin qəhrəmanlıq nümayiş etdirdikləri dövrlərdə düzülüb-qoşulmuş 12 boydan ibarət bir sənət nümunəsidir.
Türk dilində yazılmış, ilk nümunələri bizim eranın 8-ci əsrinə təsadüf
edilən ən qədim əlyazmalar Sibir və Monqolusdan ərazilərində tapılmışdır. Bu əlyazmalarda “Oğuzlar” və “Türklər” bə`zən bir-biri ilə müharibə
edən, bə`zən də müttəfiq olan və türklərin üstünlük təşkil etdiyi ayrı-ayrı
iki cəmiyyət kimi təsvir olunmuşdur. Bununla belə, sonralar oğuzlardan
türk tayfası kimi bəhs olunmuşdur (məsələn, XI əsr dilçisi Mahmud
Kaşğari tərəfindən yazılmış kitabda). Cünki əvvəllər əhalinin əksəriyyətinə aid olan “Türk” adı sonralar bütöv bir xalqın adına çevrilmişdir. IX-X
əsrlərdə oğuzlar yaşadıqları Altay dağlarından və Baykal gölü ətrafından
qərbə doğru Sır Dərya və Amu Dərya arasındakı ərazilərə və şərqə –
Xəzər dənizi sahillərinə köç etmişlər. Bu ərazilər ərəb xilafətinin hakimiyyəti altında olduğundan öz yeni vətənlərində onlar islam dininin
tə`sirinə məruz qalmışlar. Qərbə doğru hərəkət edən, islamı qəbul etmiş
oğuzlar XI əsrdə İranı və XI-XII əsrlərdə Anadolunu işğal etmiş Səlcuk
xanədanının ordusunda əsas qüvvə olmuşdur. Səlcuqlardan sonra XIII
əsrin axırlarında tədricən bütün Anadolunu işğal edən Osmanlı xanədanının əsas qüvvələri oğuzlardan ibarət idi.
Aydındır ki, boylar mövcud formalarına salındığı vaxt oğuz turkləri
artıq özlərini oğuz hesab etmirdilər. Belə ki, üçüncü boyda deyilir “oğuz
zamanında belə bir qayda vardı ki, bir gənc kişi evlənərkən ox atar və ox
hara düşərdisə, orada o, bəylik çadırını qaldırardı”, “oğuz bəyləri arasın-
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da yalan yox idi”. Altınci boyda deyilir “oğuz zamanında Qanlı Qoca deyilən bir ər var idi ”. İndi bu mə`lumdur ki, türklərin özlərinin arasında
onuncu əsrin ortalarından başlayaraq oğuz termini tədricən “Türkmən”
sözü ilə əvəz olunmağa başlayıb və bu proses on üçüncü əsrin əvvəllərinə
qədər tamamlanıb. Türkmənlər bütövlükdə olmasa da, əsasən islamı qəbul etmiş və oturaq həyata başlamış oğuzlardan ibarət Turk tayfası idi
(bununla belə, qeyd olunmalıdır ki, bu fakt birmə`nalı deyil və müasir
türkmən tayfaları, əsasən, hələ də köçəri həyat tərzinə malikdirlər). Elə
buna görə də fərz oluna bilər ki, “Kitab” XIII əsrin əvvəllərindən e`tibarən bugünkü halını almağa başlayıb. Lakin şübhə yoxdur ki, boyların əsas
hissəsinin tarixi daha uzaqlara gedir.
Boylardakı oğuzlar öz həyatlarını qoyunçuluq təssərrüfatı hesabına
tə`min etdikləri üçün, bütün tayfa yaylaqdan qışlağa, qışlaqdan yaylağa
köçür. Əsas təsvir olunan xarakterlər yüksək təbəqəyə mənsub olan insanlardır. Əsasən arxa planda qalmasına baxmayaraq, oğuzların başında böyük xan Bayındır durur. Cəmiyyətin idarəsi onun kürəkəni Salur Qazanın
əlində cəmlənib. İki maraqlı şəxs səkkizinci boyda Təpəgözün atası olan
çoban və ikinci boydakı igid, hazırcavab, şən və qeyri-adi dərəcədə güclü
olan Qaraca çoban istisna olmaqla bu əsərdə adi insanlara demək olar ki,
rast gəlmirik. Əsas personajlar bəylər və onların xanımlarıdır. Salur
Qazanın xanımı Ucaboylu Burla Xatun qadınlara rəhbərlik edir. Oğuz
qadınları üçün işlədilən “ag üzlü” epitetini “ag dərili” şəklində tərcümə
etmişəm, çünki ingilis dilində bu ifadə qorxu ilə əlaqədardır. Qoyunçuluqla məşğul olan bir cəmiyyətdə günəşdən qaralmamaq sərvət və mövqe
göstəricisi idi. Lakin oğuz xanımları çox böyük sərbəstliyə malik idilər və
heç də həmişə evdə sakit oturmurdular. Üçüncü boyda Bəy Bican Allaha
dua edir ki, ona qız övladı versin və onun duası qəbul olunur. Onun qızı
Banu Çiçək “aydan təmiz, gündən gözəldir”, lakin o, birinci dərəcəli süvari, oxatan və pəhləvandır. Dördüncü boyda Burla xatun öz oğlunu kafirlərdən azad etmək üçün döyüşlərdə fəal iştirak edir. Məhz o, düşmən
bayraqdarını qılıncla vurub yerə sərir. Altıncı boyda Qan Turalının ideal
gəlini (baxmayaraq ki, o, onu gətirmək üçün oğuzun hüdudlarından kənara getməli olur) elə bir xanımdır ki, “mən qanlı kafir elinə çatmamış o,
artıq ora çatmalı və mənə bir neçə baş gətirməlidir”. On üçüncü boyda
“soldıran soy” şikayətlənir ki, ərə gələndən bəri o, heç vaxt yaşmaq taxmayıb, lakin yaşmaq isə ciddilik rəmzi ola bilərdi. Lakin onun sözləri heç
də cəmiyyətdə bir çadra sisteminin mövcud olmasına işarə deyil. Eyni
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epizodu üçüncü boyda yaşmaq arxasında gülən xanımlara, xüsusilə iki
qadın haqda deyilənlərə də aid etmək olar.
Bəylərin və xanımların yaşadıqları evlər bugünkü türkmən tayfalarının
yaşadıqları çadırları xatırladır. Onlar arı pətəyi formasında olan çərçivə
üzərinə keçə çəkilməklə hazırlanır. Boylardakı çadırlar çox gözəldir, dəbdəbəli şəkildə bəzədilib və orada yaşayanlara yaraşır. Onların “qızıl bacalı”
evləri ona dəlalət edir ki, bu çadırlarin çərçivələri qızıldan hazırlanır.
Boylardakı islam çalarlarına baxmayaraq, onlar çox qədim adətlərlə
doludur və onların bə`zilərı türklərin şaman ayinlərini icra etdikləri bir
dövrə təsadüf edir. Qəhrəman öldükdə qohumları yas mərasimində onların atını kəsirlər (4-cu və 10-cu boylar). Beyrək ölərkən xahiş edir ki,
onun atının quyruğunu kəssinlər (12-ci boy). Döyüşdə qəhrəmanlıq nümayiş etdirməyənə qədər oğlan uşaqlarına ad verilmir. Axırıncı, bu adətin
qədimliyi qədim əlyazmalarda belə təsvir olunur. “Mənim ərlik adım
Yaruk Tegindir və mənim kiçik qardaşımın ərlik adı Yaruk Tegin oldu”.
Qəhrəmanlar bədbəxtçiliklə üzləşdikdə onlar qanlı göz yaşları tökür. Bu
heç də tamamilə metaforik bir mahiyyət daşımır, çünki qədim zamanlarda türklərin yas mərasimində yas saxlayanlar üzlərini cırar və onlarin göz
yaşı qanla qarışardı.
İslam çalarlarının islamdan əvvəl yaranmış bu boylara sonradan əlavə
edildiyini görmək üçün elə də araşdırma aparmağa ehtiyac yoxdur.
Boylardakı düşmənə “kafir” deyilir və qəhrəmanlar çətinliyə düşdükdə
Məhəmməd peyğəmbərə salavat çəkir və müsəlman rituallarını icra
edirlər. Lakin boylarda adi vəziyətlərdə onların bu kimi ayinləri icra etmələrini göstərən heç bir dəlil yoxdur. Onlar təkarvadlıdırlar, əksər müsəlmanlardan fərqli olaraq at əti yeyirlər (baxmayaraq ki, bu Qur`anda
qadağan edilməyib), çaxır və kımıs içirlər. Boylardakı bə`zi islam adətləri
və inancları ilə bağlı onlarda kifayət qədər mə`lumat yoxdur (bax 66, 150,
151-ci qeyidlər) və beşinci boydakı bə`zi detallar göstərir ki, qəhrəman
adi dini bilgilərdən xəbərsizdir. Birinci boyda sübh çağını təsvir edən və
iki dəfə təkrarlanan şe`r parçasında belə bir misra var: “uzun saqqallı”. Bu
göstərir ki, bu sətirlər düzülüb qoşulanda türklər islama yad deyildilər,
lakin bu onu da göstərir ki, onlar islamla təzə-təzə tanış olurdular.
Adı kitaba verilmiş Dədə Qorqud, oğuzların gələcəkdən xəbər verəni,
baş şamanı və ozanıdır. Məşhur, müqəddəs və ruhani adamlara verilən
dədə (baba) adı indi də Türkiyədə eşidilməkdədir. Məhz o, qəhrəmanlıq
göstərdikdən sonra adamlara ad verir; çətinliyə düşdükdə oğuzların məs-
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ləhət və praktik kömək üçün müraciət etdikləri adam da odur. Oğuzların
məclisində o, boylarda deyildiyi kimi özü düzəltdiyi qopuzunu çalır.
Onuncu boyda deyilir ki, qardaşını yatılı tapan Əgrək onun qopuzunu
götürür. Yuxudan oyanan Səgrək onu qılıncla vurmaq istəyərkən (qardaşlar heç vaxt bir-birlərini görməyiblər) onun əlindəki qopuzu görür və
deyir: “Dədə Qorqud qopuzu xatirinə səni vurmuram, əgər əlindəki qopuz
olmasaydı səni iki yerə bölərdim.”
Dədə Qorqudun həqiqi bir şəxs olub-olmamasi ilə bağlı məsələlərin
dərinliyinə varmağa ehtiyac yoxdur və onun varlığını inkar edən elə bir
dəlil də yoxdur. Tarixçi Rəşid əl-din (1318-ci ildə vəfat edib) yazır ki, 295
il yaşayan bu şəxs oğuz xanı İlan Syr Yavkuy Xan tərəfindən peyğəmbərin yanına elçi göndərilib. Orada o, müsəlmanlığı qəbul edib. Böyük
xanın seçkisində iştirak edən Dədə Qorqud xana məsləhətlər verər və
uşaqlara ad qoyarmış.
Müasir türkmənlərdə Qazax-Qırğızlarda belə bir məsəl var “Qorqud
qəbri qazma”. Bu misal çox güman ki, mümkün olmayan iş görməyə cəhd
etməklə vaxtını itirmə mə`nasını verir, ya onun uzun ömürlü olmasına, ya
da onun adi insanlara xas olmayan boyuna işarədir (əsas fikir belədir). Bu
məsəl belə bir mə`na da verə bilər. “Artıq görülmüş bir işi görməyə səy
etməklə vaxtını itirmə”. Orta Asiyada yayılmış qorxunc bir əfsanəyə əsaslanan bu fikrə görə o, adi insan ömründən uzun bir ömür yaşamış, hara
getmişsə orada qəbir qazanları iş başında görmüşdür. “Bu qəbir kimindir”
deyə soruşduqda ona “Bu, öz qəbrini axtaran Qorqud adlı bir şəxsin
qəbridir” deyə cavab verirmişlər. Buna görə də o, həmin yerdən qaçar,
hara gedərdisə, eyni mənzərə ilə qarşılaşar və eyni cavabı alarmış. Sonda
300 yaşında o, belə bir qəbrin yanında vəfat edir. Aral dənizindən təxminən 150 km şərqdə Qazaxıstanın Qızıl-Orda şəhəri ilə Novokazalinski
şəhəri arasında olan və onun adını daşıyan Korkut şəhərinin yaxınlığında
onun qəbri var. Onun başqa bir qəbrinin Dağıstanın Dərbənd şəhərində
olduğu deyilir. Bir alim onu 1153-cü ildə oğuzları Xorasanda Səlcuq hökmdarı Səncərə qarşı qiyama qaldıran Qorqud adlı bir nəfərlə eyniləşdirməyə cəhd etmişdir. Lakin bu Qorqudun atası adından göründüyü
kimi müsəlman olmuşdur – Abd al-Həmid. “Kitab”ı oxuyan hər kəs çətin
belə bir faktla rastlaşa bilər ki, bizim Dədə Qorqud müsəlman ailəsində
anadan olmuşdur. Bu adı daşıyan şəxsın əfsanəvi şöhrətini nəzərə alsaq,
Qorqud adının xarakterik bir ad olması heç də təəccüblü deyil.
On iki boyun dördündə aydın şəkildə deyilir ki, Dədə Qorqud “bu oğuz
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boylarını düzüb-qoşmuşdur”. Digər tərəfdən boyların indiki halı belə bir
fərziyəni təsdiqləmir ki, bunlar onun qoşduğu ilk variantdır. Boyların
axırıncı paraqrafları bunu deyir. Dədə Qorqud bu boyların, əksəriyyətində
özünün də iştirak etdiyi hadisələri təsvir etməklə, düzüb-qoşmuşdur.
Lakin boyların yarısında kiçicik fərqlə “hanı dediyim bəy ərənlər, əcəl
aldı yer gizlədi” şe`r parçası ilə başlayan bir hissə var və bu bizə deyir ki,
bunlar Dədə Qorqudun sözləri ola bilməz. Birisi Dədə Qorqudun qeyri
adi uzunömürlülüyünü əsas gətirərək belə bir əks fikir söyləyə bilər ki, o,
artıq ölmüş əvvəlki yoldaşları haqqında danışır, lakin kitabda onun uzunömürlülüyü haqqinda heç nə deyilmir. Onun beşinci (eləcə də yeddinci)
boyun sonunda dediyi “qoy bu boy Dəli Domrul boyu olsun. Məndən
sonra ər ozanlar onu söyləsin, eyibsiz ərənlər ona qulaq assınlar” sözlər
bizi düşünməyə vadar edir. Biz belə bir nəticə çıxara bilərik ki, boyların
həqiqi şərhçisi, on üçüncü boyda deyildiyi kimi bunları Dədə Qorqudun
dilindən “söyləyən” “ər özanlardan” biridir. Biz kitabın kim tərəfindən
tərtib edildiyini çətin ki, bilək. Aydındır ki, o, çox böyük poe-tik istedada
malik bir şərhçidir. Dastan ritim, alliterasiya, assonans kimi poetik
fiqurlarla zəngin olan nəsr və qafiyələr əsasında yazılmış söyləmələrdən
ibarətdir. Dastanın dili daim dəyişir, o həm qeyri-adi dərəcədə poetik və
möhtəşəm, həm də rəngarəng və canlıdır. Mən bütün bunları öz tərcüməmdə saxlamağa çalışmışam. Əsərdəki xarakterlər canlıdır. Həbsdən
qurtarmaq üçün özünü ölüyeyən kimi göstərən Qazan, ölümü öz xanına
xəyanət etməkdən üstün tutan bahadır Beyrək, Dədə Qorqudun acgöz
birələrin köməyi ilə ram etdiyi tərs Dəli Qarcar və oxucuların tanış olacaqları bir çox digər qəhrəmanlar. Hətta Təpəgöz də adi bir quldur deyil.
O, özünə xas xarakteri olan bir obrazdır və onun xarakteri ölüm səhnəsində söylədiyi (“mən isdəyirdim ki, ..... oğuz bəyləri ilə bağladığım
sazişi pozum ......., bir daha doyunca insan əti yeyim”) dəhşətli etirafında
aydın şəkildə özünü göstərir. Əsərdəki qadın qəhrəmanlar unudulmaz
tə`sir bağışlayır. Cəsur və şahanə Burlaxatun, cəsur, sevimli Selcan, Banu
Çiçək və əsas personajlardan olmayan qırx oynaşlı Boğazca Fatma.
Hər nə qədər iste`dadlı şərhçi olsa da, bir redaktor kimi müəllifin bəzi
çatışmazlıqları var. Dördüncü boyda Bəylərin adlarının sadalanması və
döyüş səhnəsinin təsviri ikinci boyda da sözbəsöz təkrar olunur. Qazan kafir xanı Şöklünü iki dəfə öldürür. İkinci boyda o, onun üstünə hücum edir
və üçüncü boyda o, onun başını kəsir; dördüncü boyda da o, onun qanını tökür və onu əsir alır; doqquzuncu boyda Şöklü ölümün caynağından islamı
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qəbul etməsi ilə qurtara bilir. Birinci boyda Dirsə xanın oğlu buğanı öldürdükdən sonra Dədə Qorquddan öz adını ala bilir. Lakin biz yalnız üçüncü
boyda bilirik ki, “o, vaxt oğlan baş kəsib, qan axıtmayana qədər onlar ona
ad qoymazlarmış”. Bu məsələdə də bir ardıcıllıq yoxdur. Dördüncü boyda
biz aydın görürük ki, Uruz baş kəsməmiş, qan tökməmiş öz adını alıb, eləcə
də onuncu boyda Əgrək. Uruz öz anasına “ağsaçlı”, “yaşlı” deyə müraciət
edir, lakin biz onun belə olduğunu görmürük, eləcə də Qazan özünü “ağ
saqqallı” bir şəxs kimi təqdim edir, halbuki, o, həyatının ən enerjili dövrünü
yaşayır. Ola bilsin ki, bunlar hazır epitetlərdir. Üçüncü boyda Beyrək atasının qaza bənzər qızlarından və gəlinlərindən danışır, halbuki o, ailənin tək
oğludur və hələ evlənməyib. Eyni ilə doqquzuncu boyda Begil “ağbənizli
qızları və gəlinləri” haqqında danışır, lakin onun yeganə oğlu Emrən heç
evli deyil və boy sona çatana qədər də evlənmir.
Əhvalatların sərbəst ucu Beyrəklə bağlıdır (üçüncü boy). Şübhəsiz, bu
onunla bağlıdır ki, o, çox məşhur bir folklor qəhrəmanıdır və onunla bağlı
bir çox hadisələr bu boyda toplanıb. O, kiçik yaşlarından Bəy Becanın
kiçik yaşlı qızına nişanlanır, lakin o, qızla evlənmək üçün onun qısqanc
və qorxulu qardaşından icazə almalıdır. Məhz elə bu zaman mə`lum olur
ki, atası qızını Bəybut qalasının kafir hakiminə ərə verməyə söz verib və
bu ikiüzlü davranışına görə heç kim onu qınamır. On altı il həbsxanada
qaldıqdan sonra (bütün bu illər ərzində o, yüksək əhval ruhiyyədə olub)
Beyrək onu həbsdə saxlayan kafirin qızından qaçmaq təklifi alır. Mən
burada diqqəti cəlb edən əsas uyuşmazlıqları açıb göstərməklə əsəri oxucuların gözündən salmayacağam.
Təpəgöz boyu (səkkizinci boy) qeydlərdə müzakirə olunan məntiqə
sığmayan bə`zi məsələləri nümayiş etdirir. Bu boyda “Odissey”
hekayələrindəki Siklopla (Təpəgözlə) bağlı bir sıra əhvalatlar saxtalaşdırılıb. Homerə məxsus bir nağılın “Dədə Qorqud Kitabı”nda necə
peyda olması çox bulanıq bir məsələdir. Bununla bağlı mə`lumatlar
C.S.Mandinin “Polifem və Təpəgöz” adlı məqaləsində, Homer nağılının
folklor variantları ilə bağlı Meri və Ridelin “Odissey” kitabında (Oksford,
1886) öz əksini tapmışdır. Biz buradan öyrənirik ki, Homerdə olmayan
sehrli üzük epizodu XII əsrə aid latın və rumın versiyalarında öz əksini
tapıb. Bizim “Kitab”da rast gəlmədiyimiz “No-man” epizodu yalnız
Eston variantında mövcuddur. Vilhelm Qrim kimi Meri və Ridel də belə
düşünürdülər ki, “Siklop” hekayəsi “Odissey”dən götürülməyib, lakin
onlar bu folklor nümunələrinin (“Dədə Qorqud” da daxil olmaqla) və
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Homer nağılının eyni bir mənbədən götürüldüyünü söyləyən Qrim qədər
dərinə varmamışlar. Lakin Beyrəklə bağlı epizodlarda (üçüncü boy)
“Odissey” nağılının izlərinin mövcudluğu belə bir fərziyə yürütməyə
imkan verir ki, bunlar və Təpəgöz epizodu Homerdən götürülüb. Alternativ fərziyə budur ki, Homer bu mövzuların bə`zilərini Kiçik Asiyanın
qərbində ağızdan-ağıza dolaşan nağıllardan almış və iki min il keçdikdən
sonra, hələ də ağızdan-ağıza dolaşan bu epizodlar bu dəfə “Dədə Qorqud
Kitabı”nın namə`lum türk müəllifi tərəfindən alınmışdır. Bəli, bu da
mümkündür.
Bizim kitabda klassik dünya ilə əlaqəsi olan digər bir boy Dəli Domrul
boyudur. Bu boyda qəhrəmanın həyat yoldaşı Alsestis kimi öz həyatını
ərinin həyatı əvəzinə qurban verməyə hazırdır. Bunun həqiqi bir əlaqə
olması və ya təsadüfi oxşarlıq olması açıq bir məsələdir.
Əgər biz kitabdakı hər hansı bir xarakterin hər hansı bir tarixi
şəxsiyyətlə müsbət əlaqəsini açıq şəkildə müəyyənləşdirə bilsəydik, biz
əsərin tarixi haqqında mə`lumat verə bilərdik. Təəssüf ki, bunu etmək
qeyri mümkün görünür. Məsələn, Bayandır real bir tarixi şəxsiyyət hesab
oluna bilər, lakin bununla bağlı bizim əldə etdiklərimizin yalnız saysız
hesabsız rəvayətlərdən və fenologiya üzrə bir Osmanlı tədqiqatçısının
onun Nuh peyğəmbərin beşinci nəslindən bir şəxs olması ilə bağlı söylədiyi əfsanədən ibarət olacaq. Biz əsərin tarixini müəyyənləşdirmək üçün
ondan bir qarmaq kimi istifadə edə bilmərik. Bu, eynilə XVII-ci əsrdə
yaşamış bir tarixçinin Salur Qazanın Peyğəmbərdən 300 il sonra yaşaması
ilə bağlı söylədiyi fikrə də şamil edilə bilər, lakin bizim bunu bilməyimiz
üçün imkanımız yoxdur. İlk baxışda tarixi bir şəxsiyyət kimi qəbul edilən
xarakter altıncı boyun qəhrəmanı, Trabzon hakimini qızı gözəl Selcan
xatunu alan Xan Turalıdır. XIV əsrdə o vaxtlar türkmən tayfaları adlandırılan Ağqoyunlular adlı bir oğuz federasiyası tədricən Diyarbəkirin və
Evfratın yuxarı hissəsinin nəzarətini öz əllərinə aldılar. Həqiqətdə onlar
Türkiyənin şərqində, İraqda, qərbi İranda yerləşən bir ərazidə özlərinin
xanədanlığını yaratdılar. Qərbdən Osmanlı sultanı II Mehmet (1473),
şərqdən isə Şah İsmayıl (1508) bu xanədanlığa son qoydular. 1340-cı
ildən başlayaraq Tur Əli adında bir Ağqoyunlu sərkərdəsi Trabzona hücum edir. 1352-ci ildə imperator III Aleksios təhlükədən canını qurtarmaq
üçün öz qızı Mariananı Tur Əlinin oğlu Kutlağa ərə verir. Bunu qeyd
etmək xoşdur ki, yunan şahzadəsi ilə türk şahzadəsi hər zaman xoşbəxt
yaşadılar. Evli olduqları 15 il ərzində onlar bir neçə dəfə Trabzona səfər
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etdilər və imperator növbəti il buna cavab verdi. Öz növbəsində onların
oğlu Kara İlıq (və ya Yülük), birinci Ağqoyunlu sultanı, öz yunan qohumlarından birinin qızı ilə evlənir.
Beləliklə, əgər bir əsərin qəhrəmanı olan Turalı adlı bir qəhrəmanın
Trabzon şahzadəsi ilə evləndiyini öyrəniriksə, bizim onu Tur Əlinin
yunan şahzadəsi ilə evlənən gerçək oğlu ilə eyniləşdirməyə səlahiyyətimiz çatmırmı? Oxucu özü müəyyən qərar qəbul etməlidir, mənim fikrimcə, biz yox. Əgər şərhçi diqqəti tarixi hadisələrə doğru çəkirsə, onda
onu niyə yanlış çağırır? Mübahisə edilə bilər ki, ad qəsdən dəyişilib. Nə
dərəcədə sərbəst olmasından asılı olmayaraq, məşhur bir şərhçinin X
əsrin ortalarında yaşamış bir cüt ər-arvadı çətin ki, 700 il bundan əvvəl,
“Peyğəmbər zamanında yaşamış” Dədə Qorqud kimi eyni bir nağıla qoysun. Belə olduqda, onda nə üçün o, Kutlağın adının yerinə onun atasının
adını və hər şeydən əvvəl Mariananın adının əvəzinə hətta yunan adına
oxşamayan bir adı – Selcan adını işlədib? Mənim fikrimcə təkcə bu
axırıncı məsələ kifayətdir ki, şərhci real Trabzon şahzadəsi haqqında
yazmır. Mən inanıram ki, Selcan qəhrəmanın əsl adıdır. Yeganə əvəzləmə
Trabzonla bağlıdır və çox güman ki, Trabzon şərqdə, daha uzaq bir yerdə,
oğuzların əvvəlki vətənərində yerləşən bir “kafir” şəhərinin adı əvəzinə
işlənib, çox güman ki, Kutlağ və Mariananın toyları, belə desək diqqət
mərkəzində olub. Bundan başqa, kitabda elə bir əhvalat yoxdur ki, tarixi
hadisələrə əsaslanması güman edilsin.
Əsərin tarixini müəyyənləşdirmək üçün digər bir qarmaq da eyni
dərəcədə əsassız görsənir. Üçüncu boyda kafir şəhəri kimi adı çəkilən yalniz XI əsrin axırlarında bir neçə illiyə yenidən bizansların əlinə keçən
Bayburt 1071-ci ildən türklərin əlində olub. Biz boyun Bayburtla bağlı
hissələrin XII əsrin əvvəllərində qoşulduğunu desək aldana bilərik, lakin
onlar tarixi dəqiqliyi nəzərə almayan bir şəxs tərəfindən daha sonralar da
yazıla bilərdi. Müvafiq olaraq, mən Trabzonla bağlı söylədiklərimi
Bayburtla bağlı söyləyərək deyə bilərəm ki, o da tarixi dəqiqliyi nəzərə
alınmadan əsərin əvvəlki variantında adı çəkilən başqa bir şəhərin adı
əvəzinə işlənib.
Müəyyən bir dövrə aid edilə bilməyən cəngavərlik dastanları olan
üçüncü, beşinci, səkkizinci və ola bilsin ki, altıncı boyu da bir kənara
qoysaq, boyların əsasında səkkizinci əsrdən on birinci əsrədək Orta Asiyada yaşayan oğuzların türk dilli Piçenik və Qıpçaqlara qarşı apardıqları
müharibələr durur (ikinci boydakı Qara Budaqla bağlı “Qıpçaq Məliyə
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qan qusduran” ifadəsinə diqqət yetir). Səciyyəvi cəhət burasındadır ki,
kafirlərə Qara Tükən, Buğacık və sair kimi türk mənşəli adlar verilib. Yeri
gəlmişkən, Bizans mənbərində IX əsrdə yaşamış Piçenik xanının adının
Qorqud olduğu deyilir. XI əsrin ilk illərində Oğuzlar, əsasən islamı qəbul
etdikləri halda, Piçeniklər əsrin axırına qədər islamı qəbul etməmişlər,
Qıpçaqlar isə islamı onlardan 50 il sonra qəbul etmişlər. Bu o demək deyil
ki, biz oğuzların bizim boylardakı “kafirlərə” qarşı apardıqları müharibələri XI və XII əsrin əvvəllərinə, Piçenik və Qıpçaqların belə adlandırıldıqları bir vaxta aid edə bilərik, çünki “kafir” anlamını bildirən islam mahiyyətli söz çox şübhəsiz “düşmən” anlamını ifadə edən ilk sözü əvəz edib.
Ağqoyunlu xanədanlığı dövründə oğuzların gürcülərə, abxazlara və
Trabzon krallığına qarşı apardıqları müharibələrin yeni xatirələri ilk
özülün üstünü örtüb (60-cı qeydə bax). Ağqoyunlu sultanları özlərinin
Bayındır xanın nəslindən olduqlarını e`lan edir və ilk baxışdan “Dədə
Qorqud” dastanları onların himayəsi altında düzülüb-qoşulub. Bunun
doğruluğunu inkar edən məsələ bundan ibarətdir ki, Ağqoyunlu
şəcərəsində Bayındır xanın atasının adı Gök Xandır, onun atasının adı isə
Oğuz xandır. Bizim kitabda isə onun atasının adı kimliyi bilinməyən Kam
Gandır. Daha yaxşı bir izahat olmadığı üçün, mən o fikirdə deyiləm ki,
“Kitab” Ağqoyunlu hökmdarlarının öz əcdadlarının kim olduqlarını müəyyənləşdirdikləri vaxtdan əvvəl düzülüb-qoşulub. 1403-cü ildə onlar
tayfa idarəçiliyinə son qoyub sultanlıq yaradıb, ona görə də biz belə fərz
edə bilərik ki, onların rəsmi nəsl şəcərəsinin formalaşması, təxminən, bu
tarixdən başlayır. Nəticədə mən boyların tarixini ən azı XV əsrin ilk illərinə aid edərdim.
Tarix məsələsini bir tərəfə qoymazdan əvvəl bizim biliklərimizin
əsaslandığı iki mə`lum əlyazma haqqında bir neçə söz deyilməlidir.
Onlardan biri, Drezden kral kitabxanasında tapılan variantı, müasir dünya
üçün N.F.von.Dits tərəfindən 1815-ci ildə təqdim olunub. Əsərin digər
nusxəsi E.Rossi tərəfindən 1950-ci ildə Vatikan kitabxanasında aşkar
edilib. Bu nüsxədə ancaq mövcud 12 boydan altısı var və aşagıdakı
ardıcıllıqla düzülüb: 1, 2, 3, 4, 7, 12. Əlyazmalardan heç birinin tarixi
yoxdur, lakin onların hər ikisi XVIII əsrə aiddir. Rossi belə fikirdədir ki,
Vatikan nusxəsi poleoqrafik baxımdan Drezden nüsxəsindən bir balaca
qədimdir. O, 1952-ci ildə tapdığı nüsxənin faksimili, onun tam tərcüməsini və kitab haqqında yazdığı iri həcmli ön sözlə birlikdə çap etdirdi. Altı il bundan sonra Müharrem Ergin hər iki əlyazmanın faksimili
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olmaqla, özunun iki cildlik kitabının ilk cildini çap etdirib. Buraya o, latın
əlifbası ilə kitabın transkripsiyasını və yazdığı tənqidi mətni daxil edib.
1963-cü ildə işıq üzü görən kitabının ikinci cildinə lüğət daxil edilmişdir.
Ergin işini tənqidi nəşr adlandırır, lakin bu belə deyil və ola da bilməz.
Çünki bu iki nüsxə, daha doğrusu bir yarım əlyazma, bir orijinal mətndən
köçürülməyib. Onlar arasındakı fərq iki müxtəlif bədii mətn arasında
mövcud olan fərqdən daha çoxdur. Bu müqəddəs tutulan frazeoloji
vahidlərlə zəngin, lakin, eləcə də, müxtəlif variantlarda müxtəlif şərhçilər
tərəfindən söylənmiş, gözlənildiyi kimi uzun zaman ərzində şifahi olaraq
nəsildən-nəslə ötürülən boylar iki dəfə yazıya alınmışdır. “Kitab”ın giriş
hissəsində (bizim kitabda 13-cü boy) Anadoluda çiçəklənməkdə olan
Osmanlı xanədanlığı ilə bağlı söylənilən fikirlərə əsaslanan Ergin belə
qənaətə gəlir ki, kitab XV əsrin ortalarında və ya ikinci yarısında qələmə
alınmışdır. Lakin biz görəcəyik ki, indiki halında əsərin giriş hissəsi Dədə
Qorquddan danışır və onun boylarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bundan əlavə
osmanlılara isnad ən azı şübhəlidir (140-cı qeydə bax). Və əgər biz mətnə
fundamental bir tərzdə yanaşsaq və üçüncü boyda İstanbula bir kafir
şəhəri kimi isnad edildiyini nəzərə alsaq, bu tarixin 1453-cü ildən əvvələ
təsadüf etdiyini görərik.
Digər bir türk alimi Faruk Sümər əvvəlcə əsərin XV əsrin ikinci
yarısında yazıya alındığına inanırdı. Lakin onun bu yaxınlarda çapdan
çıxmış oğuzlar haqqında yazdığı kitabında o, əsərin daha sonralar yazıya
alındığını qeyd edir. Bunu deyərkən o, aşağıdakı faktları əsas götürür:
a) dördüncü boyda Barehead Dadian qalasının adı çəkilir və Gürcüstan
kralı Baqratın ləqəbi olan “Barehead” kəlməsinə ilk dəfə XVI əsrə aid
mənbələrdə rast gəlinir;
b) Osmanlılara aid idarəçiliklə bağlı bir sıra terminlər var ki, onlar XVI
əsrə qədər işlənməmişlər. Bunlara əsaslanaraq o, belə bir qənaətə gəlir ki,
boylar XVI əsrin ikinci yarısında Osmanlıların hakimiyyəti altında olan
bir yerdə yazıya alınmışdır.
Hətta, biz “Barehead” sözünün bu anlamda XVI əsrdən əvvəl işlənmədiyini qəbul etsək belə, biz belə nəticəyə gələ bilərik ki, bu əlyazmalardan heç biri XVI əsrdən əvvəl yazıya alına bilməzdi. Olsaydı, biz
hər halda bunu bilərdik. Hər hansı bir mətnin özündən əvvəl yazılmış,
yaxın vaxtlara qədər elmə mə`lum olmayan əlyazmadan əvvəlki bir tarixdə mövcud olmaması heyranedici bir prinsipdir. Qədim bir əsərin hər
hansı bir mətninin müəyyən bir vaxta aid olmasını deməklə, əsərin
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özünün həmin vaxta aid olmasını demək arasında çox böyük fərq vardır.
Bu, xüsusilə, bizim kitabımız kimi bir kitaba xas bir xüsusiyyətdir.
“Kitab” saysız-hesabsız şərhçilərin ümumi məhsuludur və ola bilsin ki,
onların hər biri XVI əsrə aid bu iki əlyazmaya əlavələr etmiş və onu daha
da zənginləşdirmiş və onlar boyları yazıya alarkən onlarda müasir dövrün
məhsulları olan sözlər işlətmişlər. Kimsə İsanın doğulmasını təsvir edən
XVI əsrə aid holland heykəltaraşlığına əsaslanıb qədim Beslehemin arxitekturası haqqında fərziyələr söyləyə bilərmi?
Biz bir ərəb səlnaməsindən, Dəvədarinin təxminən 1309-1340-cı illər
arasında Misirdə yazdığı çap olunmamış Durar əl-Tijan əsərindən bilirik
ki, ən azı əsərin boylarından birinin (8 boyun) variantı XIV əsrin əvvəllərində yazılı şəkildə mövcud olmuşdur.
Orada belə deyilir: “Oğuz türklərinin eldən-elə gəzən “Oğuznamə”
adlı bir kitabı var. Bu kitabda qədim oğuz ellərini qarət edən və onların
adlı-sanlı adamlarını öldürən Təpəgöz adlı bir şəxsdən bəhs edən bir
hekayə var. Burada deyilir ki, eybəcər və mənfur olan bu şəxsin alnının
ortasında bir gözü var. Nə qılınc, nə də nizə ilə ona ziyan vurmaq olmur.
Onun anası qəddar bir ruh (şeytan) olmuş, atasının başına qoyduğu papaq
on qoç dərisindən hazırlanmışdır. Onun haqqında olduqca məşhur olan
çoxlu hekayələr və nağıllar var və onlar indi də ağızdan-ağıza dolaşır və
özlərinin “kopuz” adlanan musiqi alətini çox gözəl çalmağı bacaran
iste`dadlı dastan söyləyən şəxslər tərəfindən əzbərdən söylənilir.”
“Dədə Qorqudun müdrikliyi” adlandırdığım 13-cü boy hər iki əlyazmanın əvvəlində gəlir və ilk baxışdan boylar üçün ön söz (giriş) təsiri
bağışlayır, lakin bu belə deyil və mən onu kitabın axırında vermişəm. Bu
boyda, əvvəlcə qısaca olaraq Dədə Qorqudun kimliyindən və onun
peyğəmbərcəsinə Osmanlı hakimiyyətinin həmişəlik hökmran olmasını
söyləməsindən bəhs olunur. Aydındır ki, bu boy digər boylardan sonra
yazılmışdır. Sonra isə Dədə Qorquda aid atalar sözləri başlayır və ən azı
bunlardan biri boyların yarandığı Oğuz dövrünə aid deyil, daha çox
Türkmən dövrünə aiddir. Bu atalar sözündə deyilir: “Qonaq gəlməyən ev
(çadır) dağılsa yaxşıdır.” Boylarda evlər əsasən ağdır (154-cü qeydə bax).
Bu boyun 3-cü hissəsi silsilə aforizmlərdən ibarətdir və onlar dinləyiciləri
comərdcəsinə ozanı mükafatlardırmağa həvəsləndirmək üçün söylənilir.
Bu, eləcə də ozanın tamaşası üçün ümumi bir sonluq da ola bilər.
Dördüncü hissə islami mahiyyəti elmilikdən (dünyavilikdən) daha çox
mə`nəvi mahiyyət kəsb edən türkmən mühitinin məhsulları olan “gözəl”
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varlıqlardan və şeylərdən bəhs edir. Dördüncü hissə kimi həyat yoldaşlarının təsvirinə həsr olunmuş sonuncu hissənin də oğuzların qəhrəmanlıq
epoxasına aid olması inandırıcı görünmür.
Mətnin dilinə gəldikdə, o, XIV əsrin axırı və XV əsrin əvvəllərinə aid
kitabların dili ilə səsləşir. Azərbaycanda danışılan türk dilinin bir sıra
xüsusiyyətlərini özündə nümayiş etdirməklə yanaşı, onda qərbə məxsus
(müəllif türkiyə türkcəsini nəzərdə tutur S.Ə.) bə`zi müəyyən dil faktorlarına da rast gəlmək olur; sonuncuya aid xüsusiyyətlərə Vatikan əlyazmasında daha çox təsadüf edilir. Mətnin yaranma tarixi azəri və osmanlı
türkcələrinin iki ayrı dialekt kimi bir-birindən ayrılması tarixindən daha
uzaqlara gedir. Lakin dil faktorları əsasında əsərin yarandığı tarix və yer
haqqında müəyyən bir nəticəyə gəlmək ağılsızlıq olardı. Çünki, biz əsərlərdəki hər hansı bir xüsusiyyətin əsəri tərtib edənə və ya ondan sonra onu
söyləyən ozanlara və onun üzünü köçürənlərə aid olduğunu deyə bilmərik.
Bu iki əlyazma arasında tez-tez rast gəlinən ziddiyyətləri nəzərə alaraq, mən ziddiyyətli hissələri bir-biri ilə müqayisə etmiş və daha inandırıcı və tam olan mətni seçməkdə özümə sərbəstlik vermişəm. Bə`zi
daha çox maraq kəsb edən variantlar haqqında kitabın sonundakı qeydlərdə mə`lumat verilir.
Adların tərcüməsində mən onları “Lady Precious Stream” tərzində tərcümə etməkdən çəkinmişəm. Əksər köhnə və müasir türk adları tərcümə
oluna bilir. Lakin Abdürrahman Aydemir və Taner Olgüner kimi müasir
adları “Slave-of-the Compassionate Moon-iron” və “Down-hero Matureman” şəklində tərcümə etmək olmaz, çünki ingilis dilindəki tərcümələr
türk dilindəki mə`naları vermir. Buna görə də onuncu boydakı “Tərs
Uzamış” adını “Ters Uzamish” şəklində tərcümə etmişəm və onu “Stretched-out contrariwise” kimi verməmişəm və eləcə də üçüncü boydakı
qəhrəmanın “Chichek” adını “Flower” kimi və həmin boydakı yaramazın
“Yaltajuk Son of Yalanji” adını “Little Toady son of Liar” kimi tərcümə
etməmişəm. Bununla belə, mən “Kara” sözünü “Black” kimi tərcümə
etmişəm. Çünki, bu söz addan çox titul göstəricisidir. Bu səbəbdən “Kara
Tekür” adını “the Black King” kimi tərcümə etmişəm.
Mən bu prinsipə yalnız bir dəfə əməl etməmişəm. 8-ci boydakı Monstrın (bədheybət) adını Təpəgöz kimi saxlamamış, onu “Goggle-eye” kimi vermişəm. Buna səbəb, Mandinin də qeyd etdiyi kimi bu Türk adının
“Gırx-Kubit” yə`ni “Nəhəng” anlamında işləyən yunan sözü olan “Sarandapekhos” sözünün axırıncı üç hecasının tə`siri altında saxtalaşdırılması
olmuşdur.
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Türk dilində Təpəgöz “Təpədə göz” və ya “Kəllədə göz” anlamını verir. “Dəmbəgöz” anlamını verdiyindən mən “Top-eye” adını deyil “Goggle-eye” adını işlətməyi lazım bilmişəm.
Başqa bir və ya iki terminin şərhə ehtiyacı var. Bunlardan biri “Dəli”
sözüdür. Mənim bə`zən “wild”, bə`zən də “crazy” kimi tərcümə etdiyim
əvvələr “delü” sonralar “deli” kimi işlənən bu türk sözü bəzən “azğın”,
“qızğın” anlamında işlənir. Əslində əgər o İsland sözünün türk dilində işlənməsi uyğunsuzluğu olmasaydı, mən onu işlətməzdim. Digər söz “Koja” sözüdür. Qoca mə`nasını verən bu sözü mən orijinalda olduğu kimi
saxlamışam. Dədə Qorqudun Təpəgöz üçün yemək hazırlamağa göndərdiyi iki qardaşın adı Bunlu qoca və Yapağlu qoca adlanır. Onlar çox qoca
olduğu üçün çox güman ki, ətləri çox bərk olduğundan onlar yeyilmək
üçün yaramırdı. “Kitab”da indi də Türkiyənin əyalətlərində “biqeyrət”,
“oğraş”, “şərəfsiz adam” mə`nasında işlənən “kavat” sözü xaricində söyüş bildirən sözlərin işlənməsinə rast gəlinmir. Mən bu sözün tərcüməsində bir az müxtəlifliyə yol vermişəm. Sonda verilmiş qeydlərdə
namə`lum yer adları ilə bağlı mə`lumatlar və düzəlişlər verilmişdir, bununla belə, bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, boylarda adı çəkilən elə yer
adları var ki, Kamelot və ya İtmiş Atlantis kimi sirli olaraq qalır. Dədə
Qorqudun coğrafiyası ilə bağlı dərin araşdırmalarla M.Fahrettin Kirzioğlunun “Dede-Qorkut Oğuznameleri” (İstanbul, 1952) kitabında tanış
olmaq olar.
Mən kitabın sonunda biblioqrafiya verməmişəm, çünki mənim qeydlərdə verdiyim qərb dillərində yazılmış bir neçə kitab və məqalələrdən
başqa, Dədə Qorqud haqqında yazılmış işlərin əksəriyyəti Türk alimləri
tərəfindən türk dilində yazılmışdır. Türk dilini bilən və biblioqrafiya ilə
maraqlanan mənim hər bir oxucum bunları Rossinin və Erginin yuxarıda
adları çəkilən əsərlərində, eləcə də Orxan Şaik Gökyayın “Dede Korkut”
kitabında (İstanbul, 1938) tapa bilər. Mənim peşəkar həmkarlarım mənim
bu üç alimə və onların kitabında adı çəkilən daha çox müəlliflərə olan
minnətdarlığımı başa düşəcəklər. Tərcümə zamanı üzləşdiyim çətinliklərin həllində ser. Cerald Klausonun “XIII əsrdən əvvəlki Türk dilinin etimoloji lüğəti”nin (Oksford, 1972) çox böyük köməyi olmuşdur. İndi isə
mən oxucularla Dədə Qorqudun qəhrəmanlarını baş-başa buraxıram.
Tərcümə edən: S.Q.ƏLİYEV
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Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər
Tofiq HACIYEV
NAĞIL DİLİNDƏ QƏDİM TÜRK ŞE’RİNİN İZLƏRİ
XÜLASƏ
Müasir nağıllarımızın dilində əski türk şe’rinin izlərini görürük. Poetexnik əlamətlər
– qafiyə, heca, alliterasiya şe’r dilini nağılın nəsr dilinin içində uzun zaman qoruyub
saxlayır. Müasir dövrdə nağıllar yazıya alınarkən həmin şe’r nümunələri nəsr dilinin
tipologiyası ilə verilir. Məsələn, “Az getdi, Uz getdi. Dərə, təpə, Düz getdi” misalında
qədim türk şe’rinin əlamətləri aydın seçilir: misraların az hecalılığı (üç hecalı); misralarda hecaların qeyri-bərabərliyi (9-cu misrada 4 heca). Məqalədə nağıl dilindən 2, 3,
4, 5 hecalı misralardan ibarət şe’rə çoxlu misallar gətirilir. Bilindiyi kimi, qədim
türkcədə ancaq bir hecalı sözlər işlənmişdir və az hecalı misralar həmin dövrün məhsuludur. Nağıllar ilk bədii yaradıcılıq nümunələri kimi öz dilində həmin qədim şe’r qəliblərini əks etdirmiş və bu gün də müəyyən dərəcədə yaşadır.
Açar sözlər: nağıl, türk şe’ri, şe’r qəlibləri
THE TRACES OF THE OLD TURKISH POETRY IN THE
TALES’ LANGUAGE
SUMMARY
We can see the traces of the old Turkish poetry in our modern tales. The poetical features – syllable, alliteration, rhyme and other signs of the poetry have survived in the
prose language of the tales for a long time. At present when the tales are written down
these examples of poetry are given in the typology of the prose language. For example:
“Az getdi, uz getdi. Dərə, təpə düz getdi.” In this example the traces of the old Turkish
poetry – the existence of lines with few syllables (three syllables), the inequality of the
syllables in the lines (four syllables in the third line) can be easily noticed. Many examples of poetry lines consisting of two, three, four, five syllables are given in the Article.
As it is known in the old Turkish language only monosyllabic words were used and
the lines with few syllables were the product of those time. As the first example of literary activity tales demonstrated these old poetry measures in its language and they have
survived up to the present.
Key words: poetry, tale, syllable, rhyme language, prose, measure, Turkish
СЛЕДЫ ДРЕВНЕТЮРКСКОГО СТИХА В ЯЗЫКЕ СКАЗОК
РЕЗЮМЕ
В языке наших современных сказок обнаруживаются следы древнетюркского
стиха. Поэтехническим признакам – рифме, слогу, аллитерации – на протяжении
длительного времени удается сохранить особенности стихотворного языка в
прозаическом языке сказок. В современную эпоху при записывании сказок
стихотворные образцы представляются в типологии прозаического языка.
Например, в таком обычном для сказок предложении, как «Az getdi, uz getdi, dərə,
təpə, düz getdi» со всей очевидностью прослеживаются признаки древнего тюркского стиха: малое количество слогов в строке (три слога); неравносложность
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строк (четыре слога в третьей строке). В статье приводится множество примеров
из сказок на стихи, состоящие из дву-, трех-, четырех- и пятисложных строк.
Известно, что в древнетюркском языке употреблялись только односложные слова,
и строки с малым количеством слогов являются продуктом того времени. Сказки,
будучи первичными образцами художественного творчества, отражают в своем
языке эти древнейшие стихотворные модели и в определенной степени даруют им
вторую жизнь.

Nağıl türkün qədim, hətta demək olar ki, ilkin həyatı, düşüncə tərzi
haqqında çox mə’lumatları tarixin çoxqatlı süzgəcindən keçirərək
zamanımıza daşıyıb gətirmişdir. Təbii ki, bu əski şifahi sənədlərin içərisində türkün ən əski elmi yaradıcılıq nümunəsi olan mif biliyi mühüm
yer tutur. Təsadüfi deyil ki, «tarixin başlanğıcı» sayılan şumer qəhrəmanlıq dastanlarında oxuduğumuz mifoloji anlayışları, insanın dünya, kainat
haqqındakı təsəvvür və təəssüratlarını nağıllarımızda görürük. Yə’ni
türkün nağıllarımızda qorunub saxlanmış əski həyatı sadəcə nağıl deyil,
ən əski gerçəkliklərdir. Türkün keçmişi haqqında heç bir yazılı sənədin
vermədiyi biliyi nağıllarımız nəsildən-nəslə, ağızdan-ağıza ötürə-ötürə
yaşadıb. Bəli, bu nağıl saydığımız şeylər nağıl deyil, məhz bilikdir.
Nağıllardakı almadan, aynadan tutmuş köhlən ata, Zümrüd quşuna qədər
hər fakt elmi fərziyyənin, hətta riyazi-fiziki düsturun əski ifadə formasıdır. Maksim Qorkinin dediyi kimi, uçan xalçaların ideyası gələcəkdə
təyyarənin yaranmasına gətirir və həmin ideya daha sonralar öz inkişafının növbəti mərtəbəsi olaraq ballistik raketləri, sün’i peykləri törədir. Yaxud: balığın quruluşunu nəzərə alan qədim insan gəmini və qayığı
icad edir; həmin modellə hətta söz yaradıcılığı gedir: çiyinə salınarkən
insana verdiyi şəklə görə yapıncıya kəpənək deyiblər. Həmin tipologiya
üzrə Qur’andakı nə qədər işarələr – replikalar – ayələr son yüzillikdə
dünya alimləri tərəfindən elmi kəşflər kimi reallaşdı. Yaxud şumerlərin və
nağıllarımızın O Dünya anlayışı klinik ölüm keçirənlərin tədqiqi ilə
həqiqət məzmunu alır. Nağıllarımızda bir padşahın o biri padşaha tapmaca kimi göndərdiyi ox, siçan, güzgü və s. kimi əşyalar vasitəsilə
düşüncə mübadiləsi əski məktublaşma formasıdır və həmin simvollar
bə’zən piktoqrafik və əksərən də ideoqrafik yazı faktıdır. Bir sözlə, nağıllarımızı tədqiq yolu ilə əski əcdadımızın əski-əski təfəkkür yadigarlarını
öyrənə bilirik.
Nağıllarımızdakı bu elmi axtarışların sırasında əski dil nümunələri də
var. Nağıllarımızın dilində əski türk şe’rinin izlərini görürük. Söhbətimiz
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o mövzudadır. Şe’r dili hörgü şəklində, qəlib şəklində olduğu üçün nəsr
dili ilə müqayisədə onun dili daha davamlı, daha mühafizəkar olur və
buna görə də nağıllarımızın dili ilk yaradılış dövründən uzaqlaşdıqca nə
qədər dəyişikliyə uğrasa da, şe’r dili əlamətləri tamam itmir. Ancaq
müasir dövrdə nağıllar yazıya alınarkən həmin şe’r elementləri də nəsr
dili kimi verilir.
Məsələn, nağıl personajının məsafə qət etməsi belə ifadə olunur: «Az
getdi, uz getdi, dərə, təpə, düz getdi». Bu, həmcins xəbərli bir nəsr cümləsi kimi gedir. Halbuki bütün ölçüləri ilə şe’r faktıdır və bu misralardan
ibarətdir:
Az getdi,
Uz getdi.
Dərə, təpə,
Düz getdi.
Nağıllarımızın dilində şe’r kimi qalan kəsik-kəsik nümunələrdə nələri
görürük: 1.Ayrı-ayrı sözlərin əski, ilkin fonetika və morfologiyasını;
2.Əski türk şe’rinin misra həcmini və poetexnik xüsusiyyətlərini.
Beləliklə, bu misralarda rast gəldiyimiz uz sözü müasir dilimizdə
(məsələn, Azərbaycan və Türkiyə türkcələrində) müstəqil lüğəvi mə’na
ifadə etmir. Bu söz müasir dildəki uzun, uzaq sözlərinin köküdür ki, bu
gün arxaikləşmişdir. Ancaq şe’rin poetexnik tələblərinə görə az, düz
sözlərinə qafiyə olaraq ilkin fonetikasında saxlanmışdır.
O biri tərəfdən, bu, ən qədim türk şe’r nümunəsi olaraq göstərir ki,
qədim türk şe’ri azhecalı misralardan təşkil olunmuşdur. Burada misralar
üç hecadan ibarətdir. Eyni zamanda görünür ki, misralarda heca həcmi
pozula bilər. Məsələn, burada üçüncü misra dörd hecalıdır. Bu nağıl
şe’rindəki əlamətlər (azhecalılıq, misralarda heca bərabərliyində istisnalar) başqa şe’r nümunələri ilə də təsdiqlənir. Nağıllarda mükalimələrdə,
öyüd-nəsihət məqamlarında işlənən atalar sözləri həm ata sözüdür, həm
də nağıl dilinin tərkib hissəsidir. Məsələn, nağılda ata övladına deyir:
Ehtiyatlı ol, tələsmə, tələsən tələyə düşər, oğul, yüz ölç, bir biç. Bu nəsr
cümləsində qədim türk şe’rinin həm heca, həm də alliterasiya ritmləri var.
Bu, heca şe’ri – şəffaf da qafiyələri:
Yüz ölç,
Bir biç.
Bu da mükəmməl alliterasiya şe’ri:
Tələsən
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Tələyə
Düşər.
Nəzərə alanda ki, əski dövrə getdikcə, samitlərin karlaşması üstünlük
təşkil edir, hesab etmək olar ki, düşər fe’li də kar t ilə başlamışdır. Bu gün
Azərbaycan türkcəsinin Qazax dialektində həmin atalar sözü belə işlənir:
Tələsən
Tələyə
Tüşər.
Nağıllarımızda geniş işlənən ifadələrdən biri budur: Təpələrdən yel
kimi, dərələrdən sel kimi on günlük yolu bir gündə keçib mənzilə yetdi.
Cümlənin birinci hissəsi müasir şe’r baxımından belə misralaşır:
Təpələrdən yel kimi,
Dərələrdən sel kimi.
Bu, müasir 7 hecalı şe’r misralarıdır. Ancaq daha əski qəlibə görə bu,
dörd misradan ibarət olmalıdır; nəzərə almalıyıq ki, türk şe’rinin ilkin
dövründə üç-dörd, bir az sonra isə beş-altı hecalı misralar işlək olmuşdur.
Və həmin baxımdan, həm də misraların qeyri-bərabər hecalarla işlənmə
faktını da nəzərə alsaq, ilkin formanı belə qəbul etməliyik:
Təpələrdən
Yel kimi,
Dərələrdən
Sel kimi.
Birinci-üçüncü misralar bir və ikinci-dördüncü misralar bir qafiyələnmişdir. İkinci və dördüncü misraların qafiyəsi müasir şe’r texnologiyası
ilə asan qavranır: yel-sel qafiyələri. Hələ qədim türk şe’rində sözün təkrarı da ritm yaratdığı üçün müasir qafiyənin işini görmüşdür, onda kimi
qoşmasının təkrarı ikiqat qafiyə yaratmış olur.
Bir cəhət də var ki, qədim türk şe’rində söz təkrarı ilə yanaşı, şəkilçinin
də təkrarı ritmləşdirici faktor kimi qafiyə sayılmışdır. Həmin mövqedən
yanaşanda birinci və üçüncü misralarda üçqat qafiyə özünü göstərir: təpə
– dərə; təpə+lər – dərə+lər; təpələr+dən – dərələr+dən.
Bu nümunə bir fikrə də şəhadət edir ki, bugünkü misraaşırı qafiyələnmə qədim türk şe’rinin faktı olmuşdur. Sonralar yazılı ədəbiyyatımızda
ərəb şe’rindən gələn məsnəvi formasının fəallığı milli şe’rimizdə həmin
misraaşırı qafiyələnməni ləngitmişdir.
Misal gətirdiyimiz nəsr cümləsinin ikinci hissəsi də beşhecalı misralardan ibarətdir:
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Üç günlük yolu – 5
Bir gündə keçib, – 5
Mənzilə yetdi. – 5
Nəzəri ədəbiyyatda söyləndiyi (5, 640-645) və dil faktlarında
göründüyü kimi, qədim türk şe’rində bu təzahür forması da var ki, qafiyə
və alliterasiya olmadan da, bərabər hecalardan təşkil olunma yolu ilə misralaşaraq söz qrupları şe’r melodiyası yaradır: eyni nəfəs-tələffüz həcmi
bərabər dalğa kəsikləri yaratmaqla ritm formalaşdırır – yuxarıda verilən
qafiyəsiz və alliterasiyasız üç misrada gördüyümüz kimi. Həmin misralarda melodik intonasiya yaranmasında bir göstərici də var: ancaq və
yalnız incə saitlər işlənmişdir.
Ümumən nağıllarımız belə başlanır: Biri varıdi, biri yoxudu, filan
ölkədə bir padşah varıdı. Onun filan adda qızı varıdı. Adətən bu cümlələri nəsr sayırlar. Bir qədər diqqətlə, analitik şəkildə yanaşanda görünür
ki, bu, beş və altı hecalı şe’r misralarıdır (qədim türk şe’rində, dediyimiz
kimi, misralar arasında 1-2 heca fərqi normal hesab olunur). Belə:
Biri varıdı. – 5
Biri yoxudu, – 5
Filan ölkədə – 5
Bir şah varıdı – 5
Onun filan adda – 6
Qızı varıdı. – 5
Göründüyü kimi, şe’r əski qəlibini saxlamış, sadəcə, dili lüğətcə
müasirləşmişdir. Şe’r nağıl dilinin nəsrinə qarışmış, ancaq intonasiya bölgüsü əriyib itməmişdir. Vaxtilə müəyyən poetexnik ölçülərlə yarandığına,
həm heca, həm də qafiyə (varıdı təkrarı qafiyədir) əsasında yarandığına
görə, həmin ölçülərlə uzun zaman işləndiyinə görə tarixən dəyişmələrə
müqavimət göstərmişdir. Şe’r qəlibinin mühafizəkarlığı prinsipi ilə izsizəsərsiz itib-getməmişdir. Bu mühafizəkarlığın ən tipik nümunəsi kimi
«Az getdi…» şe’r parçasına diqqət yetirmək kifayətdir. Hətta bu gün
bə’zi hallarda «az getdi, çox getdi…» deyilir və bu halda qafiyə pozulur,
ancaq heca bərabərliyi qalır ki, bu da poetexnik göstərici kimi misranın
tələffüz ritmini saxlayır. O biri tərəfdən, «az getdi, çox getdi» misralarında sintaktik paralelizm mövcuddur ki, bu da poetik tə’minat üçün
vasitədir. Üçüncü tərəfdən, az və çox sözlərinin arasında az və uz (uz
«uzun» sözünün kökü olmaqla «çox» mə’nasını ifadə edir) leksik
vahidlərinin arasındakı təzad, mə’na qarşıdurması ilkin poetik seman-

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

2011/ IV

47

tikanı qoruyur. Yə’ni cümlələrin misra olaraq və bununla da şe’r faktı
olaraq qalması tə’min olunmuş olur. Başqa bir cəhət «çox»un «uz»la heca
həcminin uyğunluğu (birhecalılığı) əski poetik qəlibi dağılmağa qoymamışdır.
İkinci nümunədə (Biri var idi…) beş heca sistemində altı hecalı misranın olması da (Onun filan adda…) qədim türk şe’rinin xüsusiyyətlərindəndir. Hələ o başqa məsələdir ki, burada konkret şəkildə hecası uyğun
gələn bir qız adı olardısa, beş hecalılıq sistemi pozulmaya bilərdi, məsələn, belə:
Gülər adında
Qızı varıdı.
Əlbəttə, dediyimiz kimi, qədim türk şe’rinin quruluş prinsipinə görə
misralardakı -ıdı (<idi) təkrarı qafiyə rolunu ifa edir. Ancaq çoxlu
nümunələr də var ki, qədim türk şe’rində misrasonu səsləşməsiz (qafiyəsiz) də keçinilir və heca bərabərliyinin yaratdığı ritm – intonasiya, təzad
– antonimlik və başqa texniki göstəricilər şe’r dili quruculuğunun bütün
yükünü öz üzərinə götürür.
Nağıllarımızda personajın uzun-uzun yollar keçməsi, mənzilinə uzun
axtarışlardan sonra gəlib çıxması tez-tez bu sintaktik biçimdə verilir: Bu
dağ mənim, o dərə sənin, o dərə mənim, bu dağ sənin… Bu nəsr nümunəsi
rahatca əski şe’r qəlibi ilə misralanır:
Bu dağ mənim,
O dərə sənin.
O dərə mənim,
Bu dağ sənin…
Əski şe’rin bütün göstəriciləri burada özünü göstərir: həm leksik paralelizm (bu, o, dağ, dərə, mən, sən), həm sintaktik paralelizm (bu dağ, o
dərə); eyni zamanda morfoloji paralelizm iştirak edir ki (mən+im,
sən+in), bunlar həm də qafiyə deməkdir.
Qadın gözəlliyinin mübaliğəli ifadəsi üçün çox nağıllarımızda bu
müqayisəyə rast gəlirik: əvvəlcə, «bu şahın qızı», «bu vəzirin qızı», «bu
gözəl» subyektləri gəlir və ardınca söylənir: Aya deyir: sən çıxma, mən
çıxım, Günə deyir: sən çıxma, mən çıxım. Suya deyir: sən axma, mən
axım. Bu cümlələr, sadəcə, qrammatik nitq vahidləri deyil, poetik ifadələrdir. Yazılışda bunlar, dilçilik termini ilə desək, sətirlər deyil, poe-tik
termin olaraq misralardır və bunlar əski şe’rin sonrakı kəsik-kəsik yaşantılardır. Budur həmin misralar:
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Aya deyir: – 4
Sən çıxma, – 3
Mən çıxım. – 3
Günə deyir: – 4
Sən çıxma, – 3
Mən çıxım. – 3
Suya deyir: – 4
Sən axma, – 3
Mən axım. – 3
Nəsr şəklində verilən şe’r nümunələri dastanların da dilində rastlanır.
Məsələn, «Koroğlu» dastanında belə cümlələr var: Az getdi, çox dayandı.
Çox getdi, az dayandı. Yolda yel oldu əsdi, bulaqda mənzil kəsdi.
Günlərin bir günündə gəlib Çardaqlı Çənlibelə çatdı. Bu cümlələr belə
misralardan ibarətdir:
Az getdi,
Çox dayandı.
Çox getdi,
Az dayandı.
Yolda yel oldu əsdi,
Bulaqda mənzil kəsdi.
Günlərin bir günündə
Gəlib
Çardaqlı Çənlibelə
Çatdı.
Dil nümunəsindən göründüyü kmi, qısa misralar, qədim şe’rdə olduğu
kimi, qafiyə prinsipi ilə yox, məhz heca ölçüsü ilə ritmlənir. Uzun misralar isə ya qafiyə (əsdi – kəsdi), ya da alliterasiya ilə (yolda yel; günlərin
bir günündə gəlib; Çardaqlı Çənlibelə çatdı) şe’rləşir. Yaxud başqa
nümunə: Az getdi, üz getdi. Təpə aşdı, düz getdi. Gecələrin birində gedib
Çənlibelin ətəyinə çatdı. Cümlələrin əsli bu misralar olmuşdur:
Az getdi,
Üz getdi.
Təpə aşıb
Düz getdi.
Gecələrin birində
Gedib
Çənlibelin ətəyinə çatdı (1).
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Həm hecadan, həm də alliterasiyadan istifadə olunur. Sonuncu misrada «çatdı» sözünün yerində, məsələn, «yetdi» işlənsə, iki misra əvvəlki
«getdi» ilə qafiyə yaradardı. Ancaq ç-ç alliterasiyası (Çənlibel – çatdı)
nəzərə alınıb. Dastanda qoşma və gəraylı nümunələri kimi şe’r tipinə
çevrilməsə də, belə şe’r biçimləri ilə emosional – effektiv təəssürat yaradan sintaqmatik nümunələrə tez-tez rast gəlinir:
Dəlilər
At sürdülər,
Yol yordular,
Gəlib Çənlibelə çatdılar.
Yaxud:
Məclis quruldu,
Keflər duruldu,
Saqi dolandı,
Ruh tazalandı…
Ən qədim bədii yaradıcılıq nümunələri olan nağılların qoruyub
saxladığı nümunələrdən göründüyü kimi, qədim türk şe’ri üçün azhecalı
misralar səciyyəvi olmuşdur. Qədim türk şe’rində ilkin misraların 1…4
hecalı olması (əlbəttə, ən işlək misralar 3-4 hecalı olmuşdur) onunla
bağlıdır ki, qədim türk sözləri birhecalı olmuşdur (2, 62). Təbii, deyək ki,
misra 7, 8, 11 hecalı olsa, hər misrada 7, 8, 11 söz işlənməli olur. Və bu
halda misraları əzbərləməyə, yadda saxlamağa hafizənin gücü çatmır.
Yaddaşda qalmaq üçün ən optimal kəmiyyət üç-dörd sözdən ibarət misralar olur. Deməli, heca az olduqca misranın yadda saxlanmaq şansı artır
(3, 37-38). Qədim türk şe’rində üç, dörd hecalı misraların tipikliyi bu gün
Azərbaycan folklorunun ağızlarda yaşayan qədim fal, dua nümunələri ilə
də təsdiqlənir:
Haş gedə, – 3
Huş gedə, – 3
Bu ox sənə – 4
Tuş gedə. – 3
Yaxud:
Çax daşı, – 3
Çaxmax daşı, – 4
Tanrı versin – 4
Yağışı. – 3
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Misraların ikinci təşkili ikihecalı sözlərin törəməsi ilə meydana gəlir.
Bu zaman 5, 6, 7, 8 hecalı misralar işə düşür. Qədim şe’r nümunəsi olan
atalar sözlərində hecaların ikidən başlayaraq altı, yeddi və daha çoxa
doğru artması onların müxtəlif dövrlərdə yaranmasına dəlalət edir:
Yüz ölç, – 2
Su axar, – 3
Bir biç. – 2
Çuxurun tapar. – 5
Mən bu fikirdəyəm ki, türkün ilkin bədii yaradıcılığı ancaq şe’rlə
olmuşdur. Bu nümunələr hansı məzmunda olur-olsun – dua-fal, tapmaca,
ata sözləri, əmək nəğmələri, nağıl, dastan və s. – məhz şe’r şəklində
yaranmışdır. Yuxarıda nağıllardan, «Koroğlu» dastanından nəsrlə yazıya
alınmış parçaları misralarla düzməyimizə diqqət yetirin. Mən bilən, nağılların dastanlardan fərqli olaraq, bu gün tam nəsrləşməsinin səbəbi odur ki,
dastanlar professionallar – ozanlar, aşıqlar tərəfindən ifa olunduğu üçün
əski şe’r qorunub saxlanmışdır. Əski şe’ri ozandan alıb transformasiya
edən aşıq onu mərhələ-mərhələ yeni şe’rə döndərmişdir. Və zaman
keçdikcə əski şe’rin bir hissəsini tamam yeni şe’rə çevirmiş, bir hissəsini
də nəsrləşdirmişlər. Ancaq həmin nəsrin içində əski şe’r hər yerdə tamam
əriməmişdir – «Koroğlu»dakı qoşmaları, gəraylıları yuxarıda nəsrdən
çıxardığımız misralarla müqayisə edin.
Nağılları isə hamı – müdriklər də, məhdud görüşlülər də söyləmişdir.
Bu halda ancaq məzmunu çatdırmaqla kifayətləniblər. Və nəsrləşə-nəsrləşə gəlib, nəhayətdə ancaq nəsr qalıb. V.M.Jirmunski hesab edir ki,
qədim türk eposu bütövlükdə mənzum olduqda belə, burada şe’rlə nəsr
növbələşmişdir, məsələn, belə olmuşdur: nəsr+şe’r+nəsr və s. Buna görə
də qədim eposun yaradılış şəklini qarışıq forma adlandırır (5, 642).
Maraqlıdır ki, bu ümumiləşdirməni verərkən «Dədə Qorqud kitabı»nın
mətninə əsaslanır. İş də burasındadır ki, «Kitab»ımızda, ümumiyyətlə,
nəsr yoxdur, ucdantutma şe’rdir və burada şe’r heç nə ilə, daha dürüstü,
olmayan nəsrlə növbələşə bilməz. Sadəcə, «Kitab»da şe’rin iki şəkildə
təzahürü var: epik-təsviri şe’r, intensiv-psixoloji şe’r. Hadisələrin, əhvalatların verilməsi epik-təsviri şe’rlə gedir. Psixoloji gərginlik, fəal lirizm
məqamlarında ritm nizama düşür, daha sürəkli olur. «Dədə Qorqud
kitabı»nın naşirləri adətən bu sonuncu dediyimiz məqamları şe’r qəlibi ilə
yazırlar. Bu halda, bir qayda olaraq, «soylama» adlandırılan parçaları əsas
tuturlar. Halbuki psixoloji gərginliyin və lirizmin meydanı «Kitab»da
daha genişdir. Bir nümunə: Dirsə xanın xatunu böyük həyəcan və ağır
nigarançılıq içində oğlunu axtarır. «Kitab»da nəsr tipində verilmiş həmin
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təsviri yuxarıda nağıllardan və «Koroğlu»dan gətirdiyim nümunələr kimi
belə misralaşdırıram:
Qışda-yazda – 4
Çapub-çıqdı. – 4
Qarı-buzu – 4
Baqsa-görsə – 4
Əriməyən – 4
Bir dərənin – 4
Qazılıq tağına – 6
İçinə
Gəldi-çatdı. – 4
Qarğa-quzğun – 4
Alçaqdan yu – 4
Enər-çıqar, – 4
ca yerlərə – 4
Qopar-qalqar. – (4, 595).
Bu təsvir bütün nəşrlərdə nəsr kimi verilib. Göründüyü kimi, şe’rdir,
heca-ritm, alliterasiya-ahəng göstəriciləri ilə nizamlı misralardır. Nağıllardakı şe’r nümunələri kimi ən qədim türk şe’ridir, dörd hecalı misralardan ibarətdir, bir hecalı sözlərin olduğü dövrün yaradıcılığıdır. Yə’ni «Dədə Qorqud kitabı» da nağıllarımızın yaşındadır. Bu misraları 8 hecada da
yazardıq, ancaq onda ikihecalı sözlərin dövrünə aid olardı. Nağıllarımızda
qorunub saxlanmış qədim türk şe’ri nümunələri bu misraları ilkin saymağa haqq verir.
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Füzuli BAYAT
TÜRK MIFOLOJİ SİSTEMİNDƏ MƏDƏNİ QƏHRƏ MANLIQ FUNKSİYASI BAXIMINDAN YARA
ÇEÇEN/ÇIÇEN VƏ YA EREN ÇIÇEN/ŞEŞEN/ŞİŞEN
XÜLASƏ
Əski türklərin qədər, tale, alın yazısı hamisi olan Yara Çeçen/Şişen, həm də ailə
düzəninin qurucusu funksiyasını yerinə yetirən mifolojik obrazdır. Yara Çeçenin bu
funksiyaları ilə bərabər onun müdriklik statusu daşıdığı, türk mifologiyasında və epik
ənənəsində vəzir funksiyasını yerinə yetirən ağsaqqal obrazları ilə (Irkıl Xoca, Dədə
Qorqud, Uluq Türk) yaxınlğı onun Tanrıoğlu statusunda durduğunu isbatlayır.
Yaradılışda mühim rol oynayan Tanrıoğlu Baba Tanrıdan bütün canlıların ömürünü təyin
etmək və ailənin təməlini qurmaq kimi mühim bir missiya almışdır.
Bu yazıda türk mifologiyasında bugünə qədər diqqətdən kənarda qalan, araşdırılmayan qədərin, alın yazısının hamisi Yara Çeçen adlı mifoloji obrazın struktur semantik
funksiyası və statusu araşdırılacqdır.
Açar sözlər: Tanrıoğlu, alın yazısı, müdrik, ağsaqqal
ACCORDING TO THE FUNCTION OF CULTURED HEROISM YARA
CHECHEN ⁄ CHICHEN OR EREN CHICHEN ⁄ SHESHEN ⁄SHISHEN IN
TURKIC MYTHOLOGY
SYSTEM
SUMMARY
Yara Chechen ⁄Shishen who is considering the guardian of fortune, fate, destiny of
the ancient turkics is the mythology image, who fulfils the founder function of family
system. Together with these functions Yara Chechen and his carrying the status of wisdom and closing with the grey-beard images (Irkil Khoja, Dede Gorgud, Ulug Turk) who
fulfils the function of vezir in Turkic mythology and epic tradition is the proof that he
stands in the status of Tanrioghlu (the son of God). Tanrioghlu (the son of God) who
plays a main role in the formation got an important mission from God Grandfather with
the determining of human life and founding a family base.
In this text the structural-semantic function and status of mythological image, the
guardian of fate, fortune Yara Chechen who was not revealed and was not in the focus
of attention till nowadays in Turkic mythology will be investigated.
Key words: Tanrioghlu (the son of God), fate, wise, grey-beard
ЯРА ЧЕЧЕН/ЧИЧЕН ИЛИ ЭРЕН ЧИЧЕН/ШЕШЕН/ШИШЕН С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУНКЦИИ КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ В ТЮРКСКОЙ
МИФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
РЕЗЮМЕ
Олицетворяющий судьбу, участь, рок у древних тюрков Яра Чечен/Шишен
является мифологическим образом, выполняющим также функцию создателя
семейного порядка. Наряду с этими функциями статус мудреца и близость Яра
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Чечена к образам старейшины, выполняющего функцию везиря (Ыркыл Ходжа,
Деде Коркуд, Улуг Тюрк) в тюркской мифологии и эпической традиции, подтверждает его позицию в статусе Танрыоглу. Танрыоглу, исполняющий главную роль в
сотворении, перенял такую важную миссию от Всевышнего Отца как определение
жизни всех живых творений и создание основы семьи.
В статье исследуется до сегодняшнего дня оставшаяся без внимания в тюркской мифологии структурно-семантическая функция и статус мифологического
образа Яра Чечен, олицетворяющий судьбу, участь и рок.
Ключевые слова: Танрыоглу, судьба, мудрец, старейшина

İşin elmi yeniliyi. Türk mifoloji sistemində qədərin, taleyin, ömrün
tə`yin edici iyəsi Yara Çeçen bu günə qədər mifoloji obraz kimi araşdırılmamışdır. Məqalədə bu mifoloji varlığın müdriklik statusu da daxil olmaqla bütün funksiyası, semantik rolunun üzə çıxarılması əsas yenilikdir.
a) Müdriklik Statusu
Türk mifologiyasında qədərin, taleyin hamisi və insan ömrünün biçimcisi olan Yara Çeçen və ya Eren Şişen əslində müdrikliyin, hazırcavablılığın, natıqliyin simvoludur. Həm miflərdə, həm də folklor materiallarında Yara Çeçen və ya folklor janrlarında olduğu kimi Eren Şişen mürdik qoca kimi təsvir edilir. O, qırğız nağıllarında Canibek xanın müdrik
vəziridir. Əslində adında çeçen/çiçen və ya şişen/şeşen olmayan bə'zi mifoloji qəhrəmanlar da, məsələn, Oğuz Kağan dastanında Uluq Türk, Dədə
Qorqud oğuznamələrində Dədə Qorqud bu tip müdrik qocalar silsiləsinə
daxildir. Uluq Türkün/Türükün oğuz elinin idarəetmə və inzibati strukturunu təyin etməsi, Oğuz Kağana dövləti yönətməkdə yardım etməsi Dədə
Qorqudda oğuz elinin bilicisi olmağa, qaibdən dürlü-dürlü xəbərlər verməyə transformasiya edilmişdir. Buryat folklorunda müdrik vəzir rolunda
olan Qurqul tipi Türk epik ənənəsində Cırkıl və ya İrkıl Xoca adı ilə
məşhurdur. Türkcədə ırk sözü fal, gələcəyi görmə mə'nasında işlədilmiş
olub bu baxımdan çiçen/şeşen/cişen variantlarında dəyişən sözün anlam
eyniliyindən başqa bir şey deyildir.
Altay Türkcəsində çeçen, qırğızlarda şeşen, monqollarda sesen, buryatlarda sısın kimi variasiya olunan bu söz müdrik, hər şey bilən, natiq
kimi tərcümə edilir. Bundan başqa çiçen və ya şişen kəliməsi Altay türklərində də ağsaqqal, hər şeyi bilən insan anlamındadır. Eren Çiçen,
Cirenşe Şeşen, Yara Çeçen/Çiçen eyni mifoloji obrazın, bəlkə də hər şeyi
bilən, hər şeyi öncədən görən müdrik qocanın müxtəlif vriantlarıdır. Hətta
buryatlar şamana zarin deyirlər ki, bu sözün də çiçen, şeşen, ciren sözünün bir variantı olduğu düşünülür. Qırğız, altay, qazax, özbək nağıl və
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əfsanələrində kirpi müdrikliyin simvolu kimi göstərilir. Ona görə də qırğızlar kirpiyə kerpek şeşen deyirlər (8, 595). Buryatlar hətta zara adzara
adlandırdıqları kirpinin evlənən qızların ər evində qalmasının əsasını qoyan, başqa sözlə nigahı təsis edən ilk varlıq kimi qəbul edirlər.
Mürdiklik paradiqmasında çeçen/çiçen/ciren/şeşen/şişen ünavnı daşıyanlarla Uluq Türkün, Dədə Qorqudun, Qurqulun, Cırkıl və ya İrkıl Xocanın statusları arasında fərq vardır:
Birincilər sadəcə ağsaqqal, müdrik qoca olmayıb həm də insanların
(bütünlükdə canlıların) qədərini, taleyini yazan, qızları ər evinə göndərməklə ailə və nigah hamisi Tanrıoğlu olub mifoloji çağın mədəni qəhrəmanlarıdırlarsa,
İkincilər epik dünyanın mürdikləri olub mədəni institutların (ət payının
bölüşdürmək, bəylərin divanda oturma yerlərini təyin etmək və s.) tə`sisçiləridirlər.
Hər iki kateqoriyanı birləşdirən funksional-semantik element Tanrıoğlu olduğundan epik dünyanın müdriklərinin fəaliyyətlərində işarə xarakterli mifoloji demiurqluq funksiyası da qalmışdır. Uluq Türk və İrkıl
Xoca dünya mifoloji modelinə dayanan sağ-sol bölgülü dövlər strukturunun qurucusudurlarsa Qorqud Ata Beyrəyə qız istəməklə nigahın hamisi
rolunu, ölümdən qaçmaqla qədərin bəlirləyicisi missiyasını sönük də olsa
yaşatmaqdadır.
b) Mədəni Qəhrəmanlıq Funksiyası
Türk mifologiyasında Yara Çeçen və ya Eren Şişen mifoloji varlığı
mədəni qəhrəmanlıq funksiyasını yerinə yetirməklə ailənin təməlini təşkil edən nigahın qurucusudur. O, evlənən qızların ata evindən ayrılmasının, yeni yuva qurmasının ilk təsisçisi olmasıyla Tanrıoğlu statusunda
olduğunu bir daha isbatlamış olur. Yara Çeçenin həm bu funksiyası, həm
də qədərin, alın yazısının hamisi funksiyası yalnız Altay-Sayan türklərinin mifoloji inanclarında qorunmuşdur. XIX yüzilin ortalarında Verbitskiynin Altay türklərindən topladığı mifoloji mətnlərdə Yara Çeçenin
evlilik institutunun qurucusu olduğu anlatılmışdır:
“Göydən yerə enən Yara-Çeçen insanların yanına gəldiyində əvvəlcə
çoxlu qızları olan bir evə girdi. Evdəki qızlar Yara-Çeçeni gördüklərində
gülməyə başladılar, çünki onun görünüşü həqiqətən də gülünc idi. YaraÇeçen buna qızaraq belə dedi:
– Məni Ülgen göndərdi ki, hər kəsə ömrünün məhdud olduğunu bil-
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dirim. Ancaq siz mənə güldünüz. Baxın sizin başınıza nə gələcək:
Kara burun paşha bolzın
Kara yatta sanagan bolzın
Ereyen baraan edi sabın bolzın
Ene adanın ejigine espe
Kabırganın sanıgı, karanın kuldı
Ken sezin ol bolzın
Kedegen ekı ayrı bolzın
(Sənin qaraciyərin fərqli olsun
Ağılın qəriblikdə olsun
Qara yara bədəninə bəxşiş olsun
Atanın, ananın qapısı qarşısında dayanma
Qabırğan qırılsın. Yaşlı atın balası
Burax sənə köməkçi olsun
Saçın sənin ikiyə ayrılsın)
Yara-Çeçenin bu qarğışından sonra qızların ağılları və ürəkləri dəyişdi. Onlar ata evini tərk edərək ər evinə getdilər” (10, 120-121). Mif bizə
Yara Çeçendən əvvəl qızların kişilərlə evləndikdən sonra öz ata evlərində
qaldıqlarını, beləliklə nigaha dayalı qanuni bir ailənin yaranmadığı
haqqında məlumat verir. Əski türklərdə baba evində doğulan uşaqlar ana
qohumluğu sistemi üzrə getdiklərindən dayı atalıq vəzifəsini yerinə yetirmiş olurdu. Beləliklə, soy ana xətti ilə davam etdirilir, ata qanuni sələf
funksiyasından məhrum buraxılmış olurdu. Yara Çeçenin/Şişenin qızları
ər evinə göndərməsi ilə türklərin soy şəcərələrini ata xətti ilə başlatmalarının və ailə düzənlərinin qurulmasının əsası qoyulmuş olur. Ailə
sadəcə dövlətin kiçik modeli olmayıb eyni zamanda kosmosun sosial
oxunuşudur. Təbii ki, mif Yara Çeçenə bu qədər böyük missiya yükləmişdir.
Yara Çeçenin və ya Eren Şişenin bütün digər funksiyaları ilə bərabər,
həm də nigahın təsisçisi olması folklor və tarixi qaynaqlarda da qorunmuşdur. Bu funksional-semantik elementin kökü türk nağıllarında Eren
Çiçen və ya Cirenşe Şeşenin oğluna qız axtarması motivində qalmışdır.
Eyni motif Esuqey Bahadırın oğlu Temuçinə qız axtara-axtara gəlib Day
Setsenin qızını tapmasında qorunmuşdur. Həm də Day Setsen adındakı
setsen/sesen monqolca müdrik deməkdir (8, 220). Və hər iki nağılda ərə
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gedən qızlar ata evini tərk etmiş olurlar. Bütün bu sönük işarələr ata soyuna bağlı yeni ailə düzəninin qurulmasından xəbər verir.
Verbitskiyin Altay türklərindən toplayıb yazıya aldığı bir nağılda Eren
Çiçen oğluna deyil, özünə müdrik qadın tapıb onunla evlənir. Iki müdriyin evlənməsi, yeni ailə düzəninin qurulması ilə bərabər “ərin arvadın
toyunda” beynəlxalq motivini də xatırladır. Müdrik statusunda duran obrazların oğlullarına layiq nişanlı axtarması bəlkə də ərin arvadın toyunda
şəklində dəyişən məlum motivin sonrakı inkişafıdır. Burada türk və monqol epik ən'ənəsi üçün xarakterik olan zorla qaçırılan arvad motivi evlənmək üçün oğluna ə ya özünə qız axtarmaq motivinin semantik arkitektonikasında durur. Arvadın qaçırılması motivinin Çingiznamədə Çingizin
arvadının qaçırılması, Dədə Qorqud boylarında bəyin oğurlanması şəklində dəyişən çox sayıda variantları vardır. Ailə düzənin təminatçısı və
dövlətin kiçik modeli olması səbəbindən arvadın qaçırılması kosmik nizamın pozulması, xaosun bərpasıdır. Mifoloji və epik qəhrəmanlar qaçırılan
qadınları geri gətirməklə xaosun təntənəsinin qarşısını almış olurlar.
Arvadın və ya daha əski variantda ananın, bacının yeraltı varlıqlar
tərəfindən qaçırılması motivi xaos-kosmos ikili zidliyi paradiqmasında
müdrik qocanın özünə və ya oğluna nişanlı axtarması süjetinə çerilmişdir.
c) Canlıların və İnsan Ömrünün Tə`yin Edicisi
Yara Çeçen və ya Eren Şeşenin türk mifologiyasında ilk və əsaslı funksiyası canlıların ömür sürəsini təyin etməsidir. Türk mifoloji sistemində
kosmoqonik miflərin son halqası olan alın yazısı, qədər semantik elementi tamamlayıcı xarakteri ilə önə çıxır.
İlk insanın yaradılması və cənnətdən qovulması mifi, türk mifologiyasının səmavi dinlərlə ən çox təsir keçirmiş kateqoriyası kimi bilinir. Bu
qarşılılıqlı təsiri başlanğıcda müştərək olan ezoterik bilgilərin paylaşılması ilə də izah etmək mümkündür. Belə ki, insanın Tanrı qatından qovulması sonsuz olan ömürünün məhdudlaşdırılması, türk mifologiyasında
insan ömürünün sərhədini tə'yin edən, başqa bir deyişlə insanların ömürünü yazan mifoloji bir varlığın ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Törəyiş
mifinin V. Verbitskiy variantında insan ömürünü təyin edən bu köməkçi
ruhun adı Yara Çeçendir. Q.Potanin variantında bu ruhun adı Eren Çiçen/Şeşendir. Qədər, taleh, alın yazısı hamisi kimi funksionallaşan Yara
Çeçen və ya Eren Şeşenin adına, türk mifologiyasında yalnız Verbitskiynin və Potaninin topladığı materiallarda rast gəlirik. Aşağıda törəyiş mifləri baxımından göylərin mühakiməsi kimi qiymətləndirilən mifin bir az
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qısaldılmış variantı belədir:
İnsan türk mifologiyasında cənnət və ya ölməzlərin məskəni olaraq
bilinən Aruun-Suyudyun deyilən məkandan yer üzünə qovularkən Ülgen
ona acıdı və yeyilə biləcək bütün faydalı ot və meyvələri göstərdi və belə
dedi:
– Bax və sənə xoş gələn şeyləri ye.
Ülgenin Targın-Nama adlı köməkçisi bütün bitkiləri, meyvələri və otları yoxladıqdan sonda onların hamısının yemək üçün əlverişli olduğunu
gördü. Yay aylarında otların, bitkilərin və meyvələrin təzə olduğu bir zamanda insan, möhkəm, təzə və sağlam olurdu. Ancaq payızın və qışın gəlməsi ilə bitkilərin quruması başladı və insan da möhkəmliyini, təzəliyini
və qismən də sağlamlığını itirdi.
Beləcə insan ilk qışı çox çətin, ölümdən güclə xilas olmuş bir vəziyyətdə keçirmiş oldu. Bu acılı-ağrılı təcrübə ilə həyatını davam etdirən insan,
ikinci il qışa hazırlıq körməyə başladı və təzə bitki və meyvələri qış üçün
bir yerə yığdı. Bununla da başqa canlıların qidasını əllərindən almış oldu.
O səbəbdən qış qapıya dayandığnda insanın bir yerə topladığı təzə meyvə
və bitkiləri yemək üçün heyvanlar da gəlməyə başladı. İnsan bitki və
meyvələrin tükənəcəyini görərək heyvanları əlindəki ağacla vurmağa və
qovmağa başladı. Bundan incimiş heyvanlar quşları çağıraraq onların
şikayətlərini Ülgenə çatdırmalarını istədilər. Ülgen insanla heyvanların
şikayətini dinləmək üçün onların hamısının Targın-Namanın yanında
toplanmasını əmr etdi. Ülgen onların şikayətlərini və bir-birini günahlandırmalarını dinləyərək belə dedi:
– Balıqlar və quşlar onlara faydalı olan şeyləri yesinlər. Siz heyvanlar,
ot yeyin. Sən isə insan, buğda əkməyi öyrən və heyvan əti ye. Heyvanlara
lazım olanları sən onların əlindən alma. Siz də insana lazım olanlara toxunmayın. Sən insan, heyvanları öldür, dərisini çıxar, ondan özünə paltar
tik, ətini də bişirərək ye.
Bu yığıncaqdan qorxu ilə ayrılan heyvanlar, o zamandan insanlara
düşmən kəsildilər.
İnsan bitki və meyvələrlə dolanışığını təmin etdiyi zaman oda ehtiyacı
yox idi və bu səbəbdən də odu, atəşi tanımırdı. İnsana başqa bir yemək
verən Ülgen, göydən ağ və qara rəngli iki daş gətirərək əlinə qurumuş otu
alıb onları ovucunun içində əzdi və sonra əzilmiş otu daşlardan birinin
üstünə qoydu, digəri ilə vurdu. Qığılcım çıxdı və ot alovlandı. Bu yolla ilk
atəşi yaxan Ülgen insana belə dedi:
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– Bu ot adamnın kuçunen taşha tyuşhan ot (Bu od atamın gücü ilə daşa
düşən atəşdir.)
Qısa bir müddətdə yer üzərində insanlar və heyvanlar artmağa başladılar. Ancaq onlar ölümün nə olduğunu bilmirdilər. İnanca görə yer
üzərində insanlar sürətlə çoxalmağa başladılar. Əgər ölüm olmasaydı yer
üzü çoxdan insanlarla dolub daşardı. Buna görə də Ülgen köməkçisi YaraÇeçeni insanların yanına göndərdi ki, onları bir yerə toplayıb göylərin
yarqısnı (mühakiməsini) – insan ömürünün məhdud olduğunu elan etsin.
Bay Ülgendən əmri alan Yara Çeçen (Yara Şeşen) yer üzərinə endi.
Bundan sonra o, bütün canlıları bir yerə toplayıb onların ömrünü təyin
etdi. O, balıqlara bütün canlılardan daha çox, 800 il ömür verdi. O zamana
qədər insanlar ölümün nə olduğunu bilmirdilər. Yara Çeçen ölümü göstərmək üçün bir insanı öldürdü. O zamana qədər insanlar arasında ayrılıq,
döyüş yox idi. İlk insanın ölümündən sonra kin, nifrət, çirkinlik, düşmənlik, qatillik və s. kimi şər və pis işlər ortaya çıxdı (10, 120-121).
Mifdən də göründüyü kimi Yara Çeçen, yalnız insan ömürünü deyil
bütün canlıların ömürünü təyin edən və qısacası, canlıların həyat ipini
kəsən bir varlıqdır. Bu baxımdan Yara Çeçen Erlikin və ya onun köməkçilərinin funksiyasını tamamlamış olur. Türk mifologiyasında bə'zi hallarda Yara Çeçenin funksiyasını digər yeraltı ruhların yerinə yetirdiyini də
görmək mümkündür. Belə ki, bunu daha arxaik variantta yeraltı dünyanın
hakimi olan Kadır Xanın insanların talehini idarə etməsi də təsdiq edir. Bu
funksiysı ilə Kadır Xan Yara Çeçenlə eyni missiyanı paylaşmış vəziyyətdədir (1, 120). Ancaq şamanlar bəzi funksiyaları Erlikə verdikləri kimi,
insanların ömür ipini (buna qırmızı həyat ipi də deyilir.) kəsməyi də Yara
Çeçendən və ya Kadır Xandan alıb Erlikə vermişlər. Altay-Sayan mifologiyasında yeraltı dünyanın hakiminin Erlik Kayırkan, yə'ni kəsən hökmdar olması, bu mifoloji obrazın qırmızı həyat ipini kəsən Erlik epitetlərini daşıması da Erlikin Yara Çeçenin yerini tutduğunu göstərir (3, 220).
Bundan başqa göydən yerə, oradan da yeraltı dünyaya qovulan Erlik
və onun dağılan dünyasından yerə tökülən xidmətçiləri qırx üç etkerəyə
çevrilirlər. Bu qırx üç etker düşdükləri yerlərdə insanlara zərər verməklə
onları ölümə doğru çəkmiş olurlar. Hər nə qədər ömür yazısının təyinedicisi olan Yara Çeçen/Yara Şeşen/Eren Şeşenin kimin nə zaman, harada
öləcəyini bildirməsinə baxmayaraq Erlikin etkerləri hər yerdə və hər
zaman insanlara zərər verməklə ölümü sürətləndirmiş olurlar (1, 331).
Erlik Xanın xidmətçilərindən biri olan və ölüm mələyi funksiyasını yer-
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inə yetirən Tınalqış Aldaci və ya başqa bir adıyla Usmekçi də ölənlərin
ruhunu Erlikin yanına aparmaqla vəzifələndirilmişlərdir (10, 123).
Alın yazısının yazarı Yara Çeçenin yakutlardakı müqabili çoxfunksiyalı Cılga Haandır. Yakutlar bu ruha bəzən Cılga Haan Toyon da
deyirlər. Onun adındakı toyon ünvanı bu mifoloji varlığın yüksək dərəcəli
səmavi ruh olduğunu göstərir. Bundan başqa Cılga Haan Toyon Tanha
Haan Toyonla birlikdə insanın doğumundan sonra qədərini (alın yazısını)
yazmaqla da vəzifələndirilmişdir (9, 128). Yakutların ümumi qənaətinə
görə Cılga Haan yeni doğan körpələrin qədərini, alın yazısını təyin etmək
funksiyasını yerinə yetirir. Ancaq alın yazısının və qədərin mühakiməçisi
olan bu ruhdan uşaq istəmək də inanclar arasındadır. Cılga Haan göyün
quzey-batı cəbhəsində arvadı Çınqıs Biislə birlikdə yaşayır. Yakut qadınları, əgər doğum hamisi Nelbey Ayıısıt uşaq verməzsə onu Cılga Haandan
istəyirlər. Mifoloji inanca görə, ruhunu Cılga Haandan alan uşaqlar
qəzadan və ya digər fəlakətlərdən ölməzlər. Bu da Cılga Haanın qədəri
təyin etdiyini bilvasitə də olsa təsdiq etmiş olur (1, 121).
d) Şaman Folklorunda Eren/İren Şeçen
Qədəri, alın yazısını təyin edən yüksək ruhun adı Yara Çeçen və ya
Eren Şeşendir. Bu mifoloji varlığın adındakı eren termini semantik baxımdan daha geniş sahəni əhatə edib özündə bir necə mifoloji layı qorumuşdur.
Q. Potaninin topladığı etnoqrafik və folklor materiallarına görə eren və
ya yerenlər*. Altay ve uryanxayların (soyotlar) göydən enmiş güçlü
şamanlarının adıdır (7, 95). Hətta Potanin ereni şaman kimi göstərməklə
onun Erlikin yeraltı dünyasına necə enib oradan ölmüş adamın ruhunu
geri gətirdiyi haqqında bilgi də verir (7, 906-907). İlkəl variantda şamanların hamisi olan eren, sonradan şamanın özü kimi təsəvvür edilmişdir.
Məsələn, bir varianta görə eren və ya iren şamanın adı olmayıb, onun
qoruyucu ruhunun adıdır. Xristiyanlığın tə`siri altında qalan uryanxay
şamanının söylədiyinə görə dünyanı su bastığı zaman, yalnız yaşlı bir
adam bir qayığa minib üç oğlu ilə qurtulur. Qurtulanlardan birinin adı
Xam (Kam) idi və o, xilas olmaları şərəfinə kamlık mərasimi keçirtdi.
_________________
* Bəlli olduğu kimi bir neçə türk ləhcəsində söz başında y samitinin düşməsi görünür.
Məsələn, yüz-üz, yürek-ürək, yıldırım-ildırım, yılan-ilan və s. Dilçilik baxımından
müşahidə edilən bu paralellik eyni şəkildə yeren sözünə də tətbiq edilə bilər.
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Söyləyiciyə irenin kim olduğu sorulduğu zaman, o, ilk şamanın, yə`ni
Xamın ireni yardıma çağırdığını və şamanın irenin gücü ilə kamlık etdiyi
cavabını verdi (5, 207). Uryanxaylar eren/irenlerin şərəfinə Yenisey çayının ən yüksək yerində qansız qurban verirlər. Idıktar (yə`ni kutsal qurban)
adlandırılan bu qansız qurban ritualı yalnız böyük ruhlardan Çetikana
(büyük şaman ruhlarından biri, onun şərəfinə xallı at qurbanı verilir),
Kayrakana (Altay-Sayan türklərində baş ruh, onun şərəfinə boz at qurban
verilir.) və Erene (Onun şerifine ağ rəngli at qurban verilir.) verilirdi.
Adanmış (kəsilmədən başı boş buraxılan heyvan) atlar sərbəst buraxılırdı
ve onlara minmək, onlardan istifadə etmək yasaqlanırdı. Başqa bir varianta görə Altay şamanları kamlık zamanı yardıma əsasən üç ruhu
çaxğırırdılar: Erlik-Kayrakan, Kayrakan, Eren və onların da şərəfinə ıdıktar adlandırılan qurban sunulurdu. Hər iki halda da eren və ya iren şamanların müraciət etdikləri əsas hami ruhlar arasındadır.
Digər tərəfdən Altaylar davulu və manyakı (şamanın üst geyimi) olan
güclü şamanlara da eren-çiçen deyirdilər. Göründüyü kimi eren hami ruh
olmakdan, şamanın özü kimi düşünülməyə qədər büyük bir məsafə qət
etmişdir. Çiçen və ya şişen termininin ağsaqqal, hər şeyi bilən insan,
müdrik anlamında olduğunu nəzərə almaqla çiçen (şişen) ünvanı verilən
şamanların özəl statusa sahib olduqlarını söyləmək gərəkir. Eren Çiçen
ermiş, hər şeyi bilən, ruhlarla insanlar arasında əlaqə yaradan güclü şaman mə'nasındadır. Digər tərəfdən eren-çeçen, eren-ceren, eren-şeşen və
ya iren-yusun bir ilah, şaman hamisi, güclü ruh anlamlarını da bildirməkdədir.
Altay türkləri şamanların üstdən geydikləri yağmurluğa da eren və ya
yeren deyirdilər (4, 95). Eren sadəcə yağmurluq anlamında işlənməyib
həm də əski görüşlərdə mifoloji at və ilan funksiyasını da üzərinə götürmüşdür. Mifoloji at və ya ilan şamanın kosmik səyahəti zamanı faydalandığı səmavi minik növləridir. Şamanların mifoloji özəlliyə sahib atlarının da adı eren morin idi. Şamanlar bu atın yardımı ilə göyün doqquzuncu, başqa bir varianta görə yeddinci qatında oturan Bay Ülgenin yanına
gedər, ondan yardım istər və ya xəstənin ruhunu geri gətirirdilər. Blindiyi
kimi morin sözü monqolcada at anlamına gəlir. Buradan da eren kəliməsinin monqollara da geçdiyi və monqolcanın morin sözü ilə birləşərək
yeni bir söz yaratdığı görünür.
Altay-Sayan xalqlarının dilində eren-kıl sözü də vardır ki, inanca görə
Ay tutulmalarına səbəb olan demonik varlığın adıdır. Əslində eren-kıl
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mifoloji ilan olub insanlara zərər verirmiş. Bu durumda eren, Darxat ləhcəsindəki cerenlə, uryanxay ləhcəsindəki kreylə eyni funksiyanı paylaşmakdadır (7, 703). Altay-Sayan türklərinin inancına görə ildırım tanrıçaları, göy erenləridirlər; yerin qoruyucuları isə ayılardır. Buradan da
xakas şamanlarının kamlık zamanı göy erenlerini yardıma çağırmalarının
səbəbi anlaşılmış olur (2, 54). Çox geniş funksiyaya sahib eren/iren kultunun bir başqa tərəfi də onun şaman fetişi olub dovşanla bərabər dəyərə
sahib olmasıdır.
Eren-çiçen klimesinin araşdırılmasından göründüyü kimi taleyin, qədərin tə'yin edicisi, alın yazısının hamisi olan Eren Çiçen və ya Yara
Çeçen həm də güclü şaman, hər şeyi bilən müdrik funksiyasını da yerinə
yetirmişdir. Əslində etnik mədəni sistemin alın yazısı, qədər, hər şeyi
bilən, müdrik kimi anlayışları Tanrıoğlu adlandırdığımız vahid semantik
yuvadan derivasiya edilmişlərdir.
e) Alın Yazısı və ya Tanrıoğlunun Son Görəvi
Türk mifologiyası kosmoqonik düşüncənin bütün miflərini sistemli,
həm də praqmatik şəkildə rituallara, törənlərə, folklor mətnlərinə yaymaqla bir bütünlük, tarazlıq nümayiş etdirmişdir. O baxımdan başlanğıcla
son, kosmosla xaos arasında yaşanan zaman dilimini təyin edən mifoloji
varlıq yaradıcı demiurq qədər önəmli bir funksiyanın daşıyıcısıdır. Yara
Çeçen/Çiçen və ya Eren Şişen/Şeşen mifoloji varlığı yaşam-ölüm ikili
qarşıdurması baxımından hər iki zidliyin sərhəddini müəyyənləşdirən
unudulmaqda olan Tanrıoğludur. Həm Altay-Sayan türklərində, həm də
yakutlarda alın yazısının tə'yin edicisinin olması əski türklərin qədərə və
yazıya inandıqlarını sübut edir. Bunu folklor materialları, xüsusən də
nağıl və dastanlar da sübut edir. Ancaq əsas məsələ kosmik bütünlüyün
tamamlanması üçün lazım olan son elementin – bütün canlıların alın
yazısı – ömür yolunu çizmək, ailə institutunu yaratmaqla yaşamın davamlılığını saxlamaqdır ki, bu da Tanrıoğlu olan Yara Çeçen adlı mifoloji varlığın üzərinə axtarılmışdır.
Yara Çeçen ailə və nigah institutunun qurucusu olmaqla kosmosu
xaotiklikdən çıxarmış, yaşamın sistemli davamlılığının əsasını qoymuşdur. Tanrıoğlunun bütün dəyişik funksiyaları – mədəni qəhrəmalıq, yaradılışda rolu, ilk şamanlığı və s. ağsaqqal, müdrik qoca, ailə və nigah
müəssisəsini quran, alın yazısını yazan, qədəri biçimləyən Yara və ya
Eren Çeçen formasında variantlaşması ilə tamamlanmışdır. Bu tamamlanma kosmik bilginin, kosmik düzənin tamlığı, vəhdəti mə`nasındadır.
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İşin elmi nəticəsi. Dəyişik adlarla mə`lum olan bu mifoloji varlığın
öyrənilməsi türklərin mifoloji sistemində Tanrı – Kainat – İnsan probleminin mifopoetik şərhinin konkretləşmiş variantıdır.
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TÜRK XALQLARI ƏFSANƏLƏRİNİN TOPLAMA
TƏCRÜBƏSİNDƏN
XÜLASƏ
Uzun əsrlərdən keçib gələn əfsanə və rəvayətlərin toplanması və öyrənilməsi
günümüzdə qədim türklərin həyat tərzi, dünyagörüşü və əxlaqi dəyərlərinə yaxından
bələd olmağa yardım edəcəkdir. Məqsədimiz də qədim türklərin mifoloji təxəyyülü
bünövrəsində yüksəlmiş inanc – kult sistemini, möhtəşəm dünyagörüşü, əsaslı adətən`ənələrini bərpa edib bitkin rə`y əldə etməkdən ibarətdir. Rəvayətin və ya əfsanənin,
habelə başqa bir xalq ədəbiyyatı nümunəsinin harada, ilk dəfə hansı xalq tərəfindən
yaradıldığını dürüst göstərmək, mənbəyini, tarixini müəyyən edib tədqiq etmək işində
köməyimizə onun meydana çıxdığı və bağlı olduğu coğrafiya yetişir. Çünki hər bir etnosun, xalqın düşüncə məhsulu olan hissi obrazlar onun tarixini, habelə mə`nəvi dünyasını
əks etməklə təbii ki, onun yaşadığı mə`lum coğrafiya ilə bağlı olmuşdur.
Altaylardan başlamaqla Sibir ölkələri, nəhayət Qafqaz ellərinə, Qara dəniz boylarınadək böyük Türk aləmindən toplanmış əfsanələr mövzusuna və məzmununa görə və
mərkəzi yerdə dayanmış folklor motivləri üzrə qruplaşdırılır. Araşdırmamız toplama,
tərtib etmə, qruplaşdırmalar, sistemləşdirmək kimi filoloji tədqiqatların əsaslandığı
ən`ənəvi üsullar əsasında aparılmışdır.
Açar sözlər: əfsanə, türk xalqları, mifoloji, Sibir, motiv
ABOUT EXPERIENCE OF COLLECT OF THE LEGENDS OF
TURKISH PEOPLES
SUMMARY
The collecting and studing myths and legends which passed on for many centuries
helps to be acquainted with the lifestyle, range of vision and moral values of the ancient
Turks. Our purpose is to restore the system of beliefs-cult increased on the foundation of
the mythological imagination of ancient Turks and to get complete opinion. To show correctly where and by which nation has created the myth or legend and define it’s source,
history for investigate helps us the geography where was created this myth or legend.
Because, the sensitive characters which are the product of thinking of ethnoses and
nations reflect their history and moral world, certainly is related to the geography where
they live.
Myth collected from the turkish world from Altay’s to Siberia and to Caucasus and
the Black Sea nations are classified by title and content and the centered motives of folklore. Our research has been prepared on the traditional methods which the philological
researchs based on, as collection, design, classification and systematize.
Key words: legend, turkish nations, mythology, Siberia, motive
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ИЗ ОПЫТА НАКОПЛЕНИЯ ЛЕГЕНД ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
РЕЗЮМЕ
Накопление и изучение легенд и преданий дошедших до нас с древних времен,
сегодня поможет нам глубоко, подробно познать образ жизни, мировозрение и
моральные ценности древних тюрков. Нашей целью является достичь
совершенного заключения путем восстановления поверий-построенных на основе
мифологического происхождения древних тюрков-культовой системы
грандиозного мировоззрения, фундаментальных обычаев и традиций.
В вопросе точного указания происхождения легенд и преданий, в том числе
литературных образцов другой народности исследования и установления
источника и истории, к нам на помощь приходит география их происхождений,
потому что образцы чувственные, которые являются продуктом мышления
каждого этноса и народности, естественно отражают его историю, в том числе
духовный мир и связаны с географией его проживания.
Начиная с Алтая до Сибири и Кавказа и наконец до Черного моря легенды,
приобретенные у великого тюркского ученого группируются по своей сути и
содержанию, а также по фольклорным мотивам, стоящим в центре. Исследование
проведено на основании традиционных методов, которые ссылаются на
филологические искания, как накопление, составление, группирование,
систематизирование.
Ключевые слова: легенда, тюркские народности, мифологический, Сибирь,
мотив

Türk xalqlarının dili, mədəniyyəti və tarixi üzrə bir çox illərdən bəri
apardığımız elmi tədqiqat işləri əsnasında Altaylardan başlamaqla Sibir
ölkələrindən Qara dəniz boylarınadək yerləşən xalqların dil-təfəkkür tərzinə, adət-ən`ənələrinə, sözünə, hikmət-inanc aləminə, mə`nəvi abidələri
sayılacaq nağıl, əfsanələrinə də bələd olub mənimsədikcə müşahidə etdiyim milli folklorun toplanması, nəşri və araşdırılması ilə məşğul oldum.
Bu mə`nada lazım gəldiyi hallarda, həmin əfsanə və rəvayətlərdən əldə
olunan materialları yazıya alıb, işləyib məzmun və mündəricatı saxlanılmaqla hekayələr şəklində çap etdirməkdəyəm. Ümid edirəm ki, uzaq
illərdən xəbər verən və əsrlərin arxasından keçib gələn əfsanələrin öyrənilməsi hər bir halında qədim türklərin dünyagörüşü, əxlaqi dəyərlərinə
yaxından bələd olmağa kömək edəcəkdir.
Təqdirəlayiq təşəbbüslərdən sandığımız bu çalışmalar fikrimizcə, əf-sanələrin yazıya alınması və nəticədə onların mühafizə olunması kimi ciddi
niyyətlərlə bağlıdır. Ona görə də bu işi, mədəni-tarixi irsimizin hər bir
örnəyi kimi əfsanələrin də sistemli öyrənilməsinə, nəticədə xalqın yaddaşında möhkəm saxlanılmasına səbəb olacağı kimi dəyərləndirmək lazım
gəlir. “Bəlli olduğu kimi folklor örnəklərimizin böyük bir bölümü hələ də
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hafizələrdə yaşayır. Bunların toplanması, nəşr olunması folklorşünaslığın
qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biridir. Bu gün bu əvəzsiz
örnəklər toplanmazsa, səssiz-səmirsiz itib gedə bilər...onu yenidən yaşatmaq, yenidən xalqın özünə qaytarmaq ən müqəddəs bir işdir” (3. 46).
Bu məqsədlə bağlı apardığımız toplama, tərtib işi, qruplaşdırmalar, sistemləşdirmə və s. işlərimizdə əlbəttə filoloji araşdırmaların əsaslandığı
ən`ənəvi üsullardan istifadə edilmişdir.
Ədəbiyyatımızda xalq əfsanələri və rəvayətlər əsasında yazılmış ədəbi
əsər örnəkləri yetərincə olmaqla çoxdur: Bu baxımdan Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində buna misal olaraq Cəfər Cabbarlının “Qız qalası”,
Mikayıl Müşfiqin “Quzğun”, “Çoban”, Səməd Vurğunun “Ayın əfsanəsi”,
Rəsul Rzanın “Sum və Ceyran”, İlyas Əfəndiyevin “Apardı sellər Saranı”, “Qarı dağı”, “İsa-Musa”, Ayaz Vəfalının “Turacın nəğməsi”, Aslan
Qəhrəmanlının ”Ceyran əfsanəsi”, “Daşa dönmüşlər şəhəri”, “Tutuquşu”
və s. kimi onlarla örnək göstərmək mümkündür. Bundan başqa bədii söz
sənətində daha geniş şəkildə yayqın olan ədəbi bədii parçaları – xalq
yaradıcılığı elementləri əsasında meydana çıxan və artıq yazılı ədəbiyyat
nümunəsi sayılmaqda olan pritçaları da göstərmək olar.
Ədəbiyyatımızdakı bu təqdirəlayiq təşəbbüslər əfsanə və rəvayətlərin
yazıya alınması ilə onların mühafizə olunması kimi ciddi niyyətlərdən
sayılmalıdır. Bununla mədəni-tarixi irsimizin hər bir örnəyi kimi əfsanələrin də sistemli öyrənilməsinə, nəticədə xalqın yaddaşında möhkəm saxlanılmasına şərait yaradılması kimi dəyərləndirmək lazım gəlir.
Tarixən böyük ərazilərdə yaşamış, ekvator boyunca Şərqə, Şərqdən də
Qərbə doğru hərəkət edən, nəhayətində düzlənib sıralanan türk boyları
belə bir həyat tərzi üzündən ən çoxu da sözə tapınmış, nağıllar, əfsanələr,
uzun-uzadı söylənən dastanlara sahib olmuşlar.
Epik növün ən qədim janrı olmaqla bu qəbil folklor örnəkləri içərisində əfsanə və rəvayətlər əsas yeri tutur. Əfsanə və rəvayətlər uzun əsrlər boyu ağızdan ağıza keçmiş, lakin xalqın yaratdığı və yaşatdığı bu bədii
nümunələr ayrı-ayrı dövrlərdə məzmununu dəyişdirsə belə, janrın özünəməxsusluğuna o qədər də tə`sir etməmiş; nəticədə inkişaf etmiş, təkmilləşmiş, bütövləşmişdir. Bu mə`nada Türk folklorunun ortaq mövzularının
və türk həyati problemlərin öz bədii-mifoloji əksini tapdığı əfsanə və
rəvayətlərin bir və ya iki qrup, insan dəstəsi deyil, bu örnəklərin bütöv
toplumun, xalqın dünyagörüşünü əks etməsi faktı nəzərə alınmalıdır.
Əfsanə və rəvayətlər aid olduğu coğrafiyanı əks edirlər.
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Hər bir etnosun, xalqın düşüncə məhsulu olan hissi obrazlar onun tarixini, habelə mə`nəvi dünyasını əks etməklə təbii ki, onun yaşadığı
mə`lum coğrafiya ilə bağlı olmuşdur. ”Xalq yaşadığı ərazilərin onlara
məxsusluğunu şərtləndirən əhvalatlar uydurur, ...onları ünvanlaşdırır” (5,
290). Bəli, daha çox hallarda bu örnəklər ayrı-ayrı məkanla, zamanla,
konkret mühitlə uyğunlaşdırılır. Bu faydalı cəhəti ilə əfsanə nağıldan
fərqlənir. Çünki ”adətən nağıl zaman və məkandan uzaq olduğu üçün onu
hər bir millət özünə qəbul edib mənimsəyə bilir” (2, 51). Məhz sözü
gedən janrın bu xüsusiyyəti əfsanələrdə əks olunan coğrafiyanın əski türk
ulu yurdu olduğu həqiqətini ortaya qoyur. (Mənim toplayıb hazırladığım
materiallar içərisində bu baxımdan uzaq Sibirə və Kırıma aid olan
əfsanələrin də bu torpaqlara aid və onun əsil yerli xalqının xeyrinə obyektiv fikir formalaşdırmağa xidmət edəcəyini düşünməkdəyəm). Bunun
kimi bir sıra faydalı cəhəti ilə də əfsanə nağıldan fərqlənir. Çünki adətən
nağıl zaman və məkandan uzaq olduğu üçün onu hər bir millətin mənimsəyib özününküləşdirməsi mümkündür. Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz
kimi, əfsanələr və rəvayətlər isə özlərində əks olunan coğrafi faktların
köməyi ilə müəyyən mə`nada bir e`tibarlı qaynaq və sənədə çevrilə bilir.
Bu əfsanələr xalqların bədii-mifik dünyagörüşünü özündə cəmləyib
saxlamaqdadır.
Əfsanələr, rəvayətlər xalqın əski, mifik dünyagörüşü, mifoloji düşüncə
tərzi; xalq ruhu hopan fövqəltəbii əhvalat və hadisələri əks edir; burada
mifoloji düşüncə aparıcı motiv kimi çıxış edir. Təsadüfi deyil ki, bütün
xalqların həm yazılı, həm şifahi ədəbiyyatının ana xətti olan yüksək bəşəri ideyalar, mütərəqqi fikirlər ilk olaraq əfsanə və rəvayətlərdə təzahür
etmişdi. “Xalq ruhunun, e`tiqadının güzgüsü olan bu kiçik formalı janrlarda bəşəri təmayüllər güclüdür” (2, 59). Xalq təfəkküründə xeyirlə şərin
ziddiyyəti bu örnəklərdə xeyirlə şərin barışmazlığı deyə silinməz, davamlı xətt kimi keçir. Odur ki, əfsanə və rəvayətlərdə gözəlliyə (yə`ni Xeyrə)
hüsn-rəğbət, məhəbbət, eybəcərliyə (Şərə) nifrət hakimdir. Bir rəvayətin
və ya əfsanənin, eləcə də başqa bir xalq ədəbiyyatı nümunəsinin harada,
ilk dəfə hansı xalq tərəfindən yaradıldığını dürüst göstərmək, mənbəyini,
tarixini müəyyən edib tədqiq etmək çətin görünmür.
Beləliklə, mövzu ilə bağlı bir məqsədimiz də qədim türklərin mifoloji
təxəyyülü bünövrəsində yüksəlmiş inanc-kult sistemini, əski dünyagörüşü, adət-ən`ənələri bərpa edib bitkin rə`y əldə etməkdən ibarətdir.
Belə ki, toplanılan əfsanə və rəvayətlərdə təzahür edən mifoloji dü-
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şüncənin ümumtürk dünyagörüşü ilə ortaqlığının, həm də bu düşüncənin
əsil mənbəyinin ortaya qoyulmasıyla üzə çıxarılması bunların həlli nəticəsində mümkün olur.
Bir çox hallarda bu janr miflərlə, nağıllarla eyniləşdirilsə və hətta epik
folklorun digər nümunələri ilə səhv salınsa da (5, 180) mə`lumdur ki,
əfsanələr nağıllar kimi bitkin süjet daşımır və o yalnız bir fraqment şəklində mövcud olur.
Əfsanələrdən fərqli olaraq rəvayətlərdə isə real bünövrə mövcuddur.
Və tarixilik özünü bir çox cəhətlərilə büruzə verir. Daha qədim bir tarix
daşıyan əfsanələrdə mifoloji-əsatiri motivlər üstünlük təşkil edir.
Bu baxımdan əfsanələrdə güclü olan daş, su, ağac motivininin mərkəzi
yerdə dayanması insanın ibtidai inanclarının təzahürü olub bir çox hallarda hətta insani obrazlarından da önə çıxarıldığını göstərməkdədir.
Təsvir etdiyi obyekt və hadisələrin məzmununa görə Türk xalqları
əfsanələri kosmoqonik, zoonimik, toponimik, dini, tarixi, qəhrəmanlıq və
s. xarakter daşıyır.
Odur ki, mövzusuna və məzmununa görə toplanmış əfsanələr və
rəvayətlərin aşağıdakı növləri üzə çıxarılır:
Təbiət (zoonimik, bitki, astral-kosmoqonik mənşəli); məişət mövzulu
(“Daraqlı gəlin”; “Turacın nəğməsi”, “Apardı sellər Saranı”); dağ, qaya,
daş (Qarı dağı, Daşların dili; Daş ürəkli oğlanın nağılı, Üç bacı üç ağac),
su (çay, dəniz, bulaq). Və yaşayış məntəqələri adları (toponimik) ilə bağlı
əfsanə və rəvayətlər. Bu mə`nada Əski Kırım ibrəti indiki Старый Крым
şəhərinə (Kırım vilayəti; indiki Ukraynaya aiddir), Sel-Sebil əfsanəsinin
həqiqi qaynaqlarına aid əldə etdiyimiz nağıl, tarixi şəxsiyyətlər barədə
“Dayə xatun” Səlcuqlu dövrünün (IX-XII yüzilliklər) məşhur şəxsiyyətlərinə, və Kırım xanı Toxtamış xanın qızı, fədakar şahzadəyə həsr olunmuş “Yaralı ürəyin nağılı” rəvayətlərini örnək göstərmək olar.
Əfsanələr ilk insan cəmiyyətinin bədii təfəkkür məhsuludur.
Bu mə`nada topladığımız türk xalqları əfsanələri özündə bir sıra dərin,
çox erkən mifoloji detallar-ünsürlər daşımaqdadır.
Əfsanələr sözlü gələnəyin ürünü olan bir anlatım türüdür; təməlində
inanç ünsürü vardır (8, 5). İnanç ünsürü də öz növbəsində xalq ədəbiyyatında rəmzlərin, işarə və müqayisələrin də varlığını şərtləndirir. Bu
mə`nada daş, ağac, su motivləri bu örnəklərin başlıca hərəkətverici qüvvəsidir. Bu motivlər coğrafi mühitin, zəngin təbiətin, rəngarəng aləminin
ifadəçiləridir. Məsələn, su ilə bağlı əfsanələr suyun təmizliyi, paklığı,
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aydınlığı şərtlərinə əsaslanmaqla təbii olaraq da məqsədyönlü nəticələri
əks edirlər.
Su (o cümlədən çay, dəniz, bulaq) motivi ilə bağlı toplayıb qələmə
aldığım (“Xəstə baş çayının sehri”; “Yenisey bahadır və gözəl Anqara”)
əfsanələrində əsasən su hövzələrinin niyə belə adlandırıldığı əsas məqsəd
kimi götürülərək sanki bu səbəb üzündən həmin əfsanələr ortaya çıxmışdır. Məsələn, Baykaldan axan və Yenisey çayına qovuşan Anqara gözəl,
artıq hədd-buluğa çatmış bir qız olaraq təsvir edilir. Yeri gəlmişkən qeyd
edim ki, ətraf xalqların müqəddəs sandıqları Baykal haqqında bir çox
əfsanə və rəvayət örnəkləri olmaqla yanaşı bu gölə tökülən çaylar və
habelə ondan qaynaqlanan Anqara, gölün ətrafındakı dağlar, qayalar, göldəki adalar haqqında da cazibədar nağıllar vardır. Baykala axan, öz məcrasına sığmayan dəli-dolu İrkut, Turka, Barquzin çayları Anqaraya elçi
düşür, lakin sakit-sakit axan və hələlik kicicik bir irmaq olan Anqara uçan
quşlardan Yenisey bahadırın sorağını eşitmişdi. Onun ürəyi bol sularını
böyük okeanlara qovuşduran, bu gur nəhrə yetişməkdən ötrü çırpınır.
Onun bu eşqdən qabaran köksü sayaq eynən suları da artır, indi o özü bir
gur nəhrə dönmüş öz yatağına daha sığmır. Qoca Baykal isə bircəcik
qızının uzaqlara getməsinə dözə bilməz. Odur ki, indi artıq coşaraq sahillərini yeyib tökən Anqara Yeniseyə qovuşmaq üçün atasını yuxuya verib
gizlicə qaçır. Yuxusundan ərəsan oyanan Baykal ata onun yalvarışlarına
məhəl qoymayan qızının ardınca iri bir daş atır. Bu daş indi də çayın
ortasında iri qaya şəklində durmaqdadır. Deyirlər ki, Baykal da bax beləcə
Dünya yaranandan narahat-narahat çalxalanmağındadır. Baykal gölündə
daim baş verən dəhşətli fırtınaları da bu hadisə ilə bağlayırlar. Təəssüf ki,
Anqara Su Ambarı tikildikdən sonra suyun səviyyəsi artmasına görə Sibir
türklərinin bir çox folklor örnəklərinin əsasında dayanan bu nəhəng daşın
da çox hissəsi sular altında qalıb görünməz olmuşdu.
Daş motivi. Əski inamlarda daşın müqəddəs varlıq, tapınma obyekti
olaraq səciyyələnməsi öz izlərini bir sıra daş və qayalar üzərində rəsmlər
və s. saxladığı kimi daşlar haqqında olan rəvayətlərin mövcudluğunda da
tapmaqla “orta yüzillik poetik söz sənətinin önəmli nümayəndəsi cinaslı
bayatı ustası Lələ haqqında dolaşan xalq rəvayətlərində qorunmuşdur” (4,
14; 5, 218). Azərbaycanda bir neçə azacıq fərqlərlə variantları olan bu rəvayət əsasında “Daşürəkli oğlanın nağılı” hekayəsini yazdım. Övlad həsrəti ilə yaşayan ailədə beşiyə qoyub qundaq tək bəslədikləri daş həqiqətən
canlı uşağa çevrilir. Amma bütün ömrü boyu davranışında və xarak-
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terində, həmçinin şəxsi həyatında baş verən macəraların əsasında bu daşdan əmələ gəlmə əsas motiv olaraq özünü göstərir. Türk xalqları əfsanələrində sıx-sıx rast gəlinən daş motivi güclü və davamlı bir vasitə kimi
çox əlverişlidir; Kırım diyarında Bağçasaray yaxınlığında Kaça çayı
vadisinə enən yerdə daş heykəllər – düşmənlərinin əlindən qurtulmaq
üçün qayaya çevrilən köməksiz ana və qızın, habelə onların əleyhdarlarının cəzalandırılaraq daşa dönmüş heykəlləri əfsanələr doğurmuşdur.
Türk xalqları ədəbiyyatı qaynağında zəngin və məzmunlu türk folkloru
durmaqdadır.
Türk əfsanələri özündə bir sıra, həm də maraqlıdır ki, bir-biri ilə ortaq
(10, 62, 63) mifoloji detallar-ünsürlər daşımaqdadır. Mövzu e`tibarilə
məişət mövzusu altında ayırdığımız, lakin Quş motivi zoonimik qismdə
yer alan əfsanələrdən “Daraqlı gəlin”, “Turacın nəğməsi”, “İsaq-Musaq”,
“Qaranquşun qarğışı” əfsanələrinin əsas məzmunu quş motivinə dayanır.
Ayrı-ayrı quşların ötdükləri zaman çıxardıqları xarakterik səsləri: civiltiləri,
qarıltı və cəh-cəhləri bu nağılların yaranmasına təkan vermişdir. Həmin səslər mə`nalandırılaraq əfsanənin əsas hərəkətverici motivinə çevrilir: məs.:
“İsaq-Musaq” əfsanəsi barədə deyə bilərik ki, otardıqları quzuları itirən və
buna görə də ögey anaları tərəfindən gecə meşəyə itən quzuları axtarmağa
qovulan kiçicik qardaşların bir-birinə səslənərək “tapdın – tapmadım” hüzn
dolu təşvişli çağırışlarına quşların təqlidən çıxardıqları nidaları əfsanənin
yaranmasına rəvac vermişdir. Qeyd edək ki, əfsanənin digər varianlarından
birində quşların səsi “taxçada-boğçada” haraylarına bənzədilir. Həmin variantda (“Turacın nəğməsi” əfsanəsində) xalq arasında dolaşan hekayət bu
quşun vaxtilə gənc bir qız olması indi duyduğumuz nəğmələrinin də onun
yalvarışlarından, ağlayışından doğulduğunu çatdırır. Belə ki, Turac varlı bir
xanımın qulluqçusudur; bu xanımın qiymətli darağı itir, xanım bunu qulluqçudan bilir. Onun ittihamlarından əndişəyə düşən Turac allaha yalvarır
ki, onu bir quş etsin. Bundan sonra darağın yeri onun yadına düşür. Xalq
onun çırpınışlı nəğməsini “taxçada-boğçada” fəryadı kimi mə`nalandırır.
Həqiqətən əfsanələrin özünəməxsus cəhətlərindən ən mühümü də odur ki,
insan asanlıqla quşa, ağaca, çiçəyə, heyvana çevrilə bilir. Bu, keçmişin
dərin inamlarının pozulmaz izləridir. Quş motivinin doğuluşu haqqında
şərqşünas Bartoldun mə`lum fikrinə müraciət etməli oluruq: “Kitabə yazılarından o da aydın olur ki, türk xalq inanclarına görə, insan ölərkən onun
ruhu quşa çevrilir; odur ki, ölən şəxs haqqında o uçdu deyilir (qədim
türkcədə cənnət mə`nasında indi arxaikləşmiş olan uçmaq sözü işlənməsi
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də bununla bağlıdır-müəll.) Mə`lumdur ki, Qərb türkləri arasında islamın
qəbulundan çox-çox öncələrdə həmin mə`nada şunkar boldı (şahin oldu)
ifadəsindən istifadə olunurdu (1, 13).
İstər epik, istərsə də lirik janra aid xalq ədəbiyyatı örnəklərində uzaq
keçmişdən bəri su və dağ, daş ünsürü ilə bərabər ağacın bir kult sitayiş
nəsnəsi olaraq götürülməsi, bunun da nəticəsində insan-ağac bağlantısı
düşündürücü olmaqla çoxdan mə`lumdur. Bu gün hətta müəyyən ağacların mübarək sayılaraq sitayiş edilməsi və ya onların qırılıb kəsilməsinin,
natəmiz saxlanmasının xoş qarşılanmadığı heç şübhəsiz qədim inancların
nəticəsidir. “Qədim oğuz türkləri düşüncəsində ağacın ilkin başlanğıcı
simvollaşdıran obraz kimi öz yeri olmuşdur (7, 138). Təbii ki, ağac qədim
insanın özünü əhatə edən təbiətdə ilk qarşılaşdığı təbii varlıqlardan
biridir; o insana həm ilk əlverişli əmək alətlərindən olmaqla onun tez-tez
istifadə etdiyi zəruri vasitələtdən olmuşdur. İnsanın ağacla bağlılığı müxtəlif və çoxcəhətlidir. Deməli “epik ən`ənədə əvvəlcə subyekt haqqında
təsəvvür formalaşmış, proses başa çatdıqdan sonra isə ona ad qoyulmuşdur. Bundan sonra isə subyektin necə yaranması ilə bağlı mifik düzgülər
qoşulur (6, 192).
Bu yöndə “Üç bacı, üç ağac” hekayəmiz nar, sərv və söyüd ağaclarına
həsr edilməklə insanla təbiət arasında möhkəm bağları göstərir. Təbii ki,
onlar insanla müqayisədə “lal-dinməz” ağaclara çevrildikdən sonra da bu
xüsusiyyətləri həmin ağaclar daşımalı olurlar. Bunlar onu göstərir ki, bu
gün artıq bədii parçalar, şirin hekayətlər kimi tanıdığımız əfsanələr dərin
mifoloji görüşlərin məhsuludur.
“Dədə Qorqud” dastanlarında da ağac mübarək üzü ilə vəsf olunur.
Fikrimizcə, ağacın inanc yeri, pir hesab edilməsi də onun nəhayət, türk
mədəniyyətinin möhkəm, sabit mifoloji mövqeyə malik olmasının dəlillərindən biri sayıla bilməsinə şərait yaradır.
Epik növün janrı olan əfsanələr xalqın tarixini, dünyagörüşü və zövqünü, amallarını özündə əks etdirir. Bilindiyi üzrə əfsanələr, rəvayətlər
xalqın əski, mifik dünyagörüşü, mifoloji düşüncə tərzi; xalq ruhu hopan
fövqəltəbii əhvalat və hadisələri əks edir; burada mifoloji düşüncə aparıcı
motiv kimi çıxış edir. Təsadüfi deyil ki, bütün xalqların həm yazılı, həm
şifahi ədəbiyyatının ana xətti olan yüksək bəşəri ideyalar, mütərəqqi fikirlər ilk olaraq əfsanə və rəvayətlərdə təzahür etmişdi. Çünki xalq ruhunun,
e`tiqadının güzgüsü olan bu janrlar nümunələridə bəşəri təmayüllər güclü
ifadə olunmuşdur.
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Kırımın dağıntıları qalmaqda olan Kırk Or qalası (indi bə`zən Cufut
Kale də adlanır)ərazisində bu günlərədək hələ bircə daşı da yerindən düşməyən türbə (1437-ci ildə tikilmişdir) də gəlib çatmışdır. ”Yaralı ürəyin
nağılı” adı verdiyimiz hekayətimizin əsasında duran əfsanə tarixi bir şəxsiyyətə Kırımın hökmdarı Toxtamış xanın qızı gənc Can Bikəyə, onun Kırk
Or qalasının mühasirəsi zamanı göstərdiyi fədakarlığına həsr edilmişdir.
Əski Kırımla bağlı qələmə aldığım “Əski Kırım ibrəti” adlı əfsanədə
(əslində rəvayətdə) xəsislik, rəhmsizlik və biganəlik qınanılır, əliaçıqlıq,
mərhəmət təlqin edilir. Səyahəti boyunca dəfələrlə Kirimda olmuş “səyyahi-aləm” Övliya Çələbi adəti üzrə ağızlarda dolaşan bu hekayətə də biganə qalmamış, onun qələmə aldığı “Dərviş xərabəsi” adlı rəvayəti əsaslandığımız mənbə olmuşdur.
İşlədiyimiz “Dayə Xatun” əfsanəsi isə ondan yadigar qalan əski Xivə
xanlığı torpaqlarında, hazırda isə müasir Türkmənistan ərazisində, Amu
Dərya (Ceyhun) çayının sol sahillərində Ata Murad şəhəri yaxınlığında
X-XI əsrə aid ticarət mərkəzi, karvansaray, qonaq tikililərinin qalıqları
əsas götürülməklə Dayə (dayə “nüfuzlu, hami, böyük, ağa” deməkdir,
dayı “hakim, hami” sözü də eyni kökdəndir) xatunun öz taleyi, fədakarlığı, yüksək insani keyfiyyətləri, vəfadarlığı vəsf olunmuşdur. Abidə, habelə onun sahibi Dayə xatun haqqında ilk mə`lumat Türküstan ölkələrinin
Rus çarizmi idarəsinə keçdiyi vaxtlara – XIX əsrin ikinci yarısına aiddir.
Əfsanə bu ehtişamlı Səlcuqi abidəsinin sahibi Dayə xatunun həyatı,
güzəranı, küliyyənin inşası tarixinə həsr olunmaqla macəra səpgili bir süjetdən doğmuşdur. Yenə Kırımda Göz yaşı çeşməsi adı ilə tanınan abidənin (Baxçasaray çeşməsi) tarixinə həsr etdiyim “Sel-Sebil əfsanəsinin
həqiqətləri” adlı yazıda Kərim Gəray xanın sevgili gənc xanımı Dilarə
Bekeçin nakam həyatından və bədii ədəbiyyatlarda belə, kök salan
müəmmalar, əsassız rəvayətlərdən bəhs olunur.
Odur ki, bir qayda olaraq rəvayətlər çox da geniş olmayan, yığcam
çərçivəli məzmunu ilə çevrələnən folklor janrı sayılır. Onlar obrazlarının
– iştirakçılarının az sayda olmasına görə seçilir. Demək ki, rəvayətlər
müxtəlif tarixi kəsimlərdə meydana çıxmış, həmin tarixi çağın hadisələrindən də soraq verirlər. Ayrıca kimsənələrlə bağlı poetik macəralar
rəvayətlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Fərdlərin, ayrı-ayrı
şəxsiyyətlər arasındakı münasibətlərin təsviri axarında yaranmış bu örnəklər əsasən həmin insanların fəaliyyətlərini, qəhrəmanların şəcərələrini
bədii boyalarla nümayiş etdirmişlər (4, 9-10).
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Ümid etmək olar ki, uzun illər boyu topladığımız və araşdırdığımız,
habelə ədəbi əsər keyfiyyətində hazırladığımız əfsanə və rəvayətlər
vasitəsilə əldə olunan səmərəli nəticələr ümumtürk əfsanələri əks olunan
ortaq, ümumi mifoloji sistemin bərpa olunmasına yardım edəcəkdir. Çünki topladığımız materiallar vasitəsilə türk xalqlarının folklor nümunələrinin müqayisəli öyrənilməsi və bununla da etnoslar arasında etnik
bağların aşkarlanması buna şərait yaradır.
Məqsədimiz – ulu əcdadlarımızdan yadigar qalan, əsrlərin sınağından
çıxmış mədəni-ədəbi sərvətimizi yoxa çıxmaqdan qorumaq, onun gələcək
nəsillərə bütöv, dolğun şəkildə çatdırılmasına çalışmaqdır. Bununla yanaşı, ümid etmək olar ki, bu işin nəticələri başdan başa türk yurdu olan bu
torpaqların əsil tarixi keçmişinin aşkarlanmasına yardım edəcəkdir.
Çünki, daşı-torpağı, gülü-çiçəyi, abad şəhərlərin bu günümüzə çatan xərabəlikləri... dil olub türkcə danışır.
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Seyfəddin RZASOY
AZƏRBAYCAN FOLKLOR MATERİYASI
STRUKTUR MODELLƏŞDİRMƏ MƏRHƏLƏSİNDƏ
(materialın materiya modelində təhlili təcrübəsi)
«Folklorşünaslıq bir elm kimi XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəllərindən mövcuddur. Ona qədər bir çox həvəskarlar, səyyahlar, tacirlər, yazıçı
və tarixçilər xalq əsərlərini toplamaq, çap etmək, bə`zən də qısa, pərakəndə qeydlər, şərhlər verməklə kifayətlənmişlər. Xüsusilə XIX əsrin ilk
illərindən başlayaraq folklorşünaslıq dilçilik və etnoqrafiyadan ayrılaraq,
müstəqil elm kimi inkişaf etməyə başlamışdır» (1, 16).
İki əsr boyunca mənəvi baxımdan – böyük, məzmunca – zəngin, tale
baxımından – mürəkkəb yol keçilmişdir. Milli folklorşünaslıq düşüncəsi
dünənlə bu gün arasında fərqli ictimai-iqtisadi formasiyaların (kapitalizm,
sosializm, bazar iqtisadiyyatı), ideologiyaların (müstəmləkəçilik, müstəqillik, sosializm, demokratiya), epoxaların, insan nəsillərinin içindən
keçmişdir. Hər epoxa öz ovqatı ilə folklorşünaslığı fərqli ideoloji tezliyə
kökləsə də, o, milli ictimai şüurun əsas formalarından biri kimi öz ana
funksiyasında dəyişməz qalmış, bütün zamanlarda milli özünüdərkə xidmət etmişdir. Özünüdərk istər bəşəri-universal səviyyədə «bilmək üçün
bilmək» (İsmayıl Tunalı) paradiqmasında, istərsə də fərdin «özünüqoruma və özünüyaşatma instinktindən doğan idraki fəaliyyət» (Füzuli Qurbanov) paradiqmasında varlığın öz hərəkət ritmini teoqonik energetikadan
alan universal qanunauyğunluğudur:
– Canlı (və cansız – !) materiya şüur daşıyıcısıdır;
– Şüur idraki fəaliyyətdə gerçəkləşir;
– Özünüdərk idrakı idrak miqyaslarını da ehtiva etməklə universal
funksiyadır.
Azərbaycan folklorşünaslığı bir fəaliyyət hadisəsi kimi özünügerçəkləşdirmənin bütün səviyyə və təzahürlərində özünüdərk sxemini reallaşdırıb. Folklorşünaslıq düşüncəsinin dünəni ilə bugünü arasında hansı
ideoloji marağa qulluq etməsindən asılı olmayaraq, nə yazılbsa, nə deyilibsə, nə edilibsə, nəticə e`tibarilə özünüdərkə xidmət edib. Bu, böyük,
ulu bir yoldur. Azərbaycan folkloru adına hamımız və hər birimiz bu
yolun içərisindəyik. Bu baxımdan filologiya elmləri doktoru Muxtar Kazımoğlunun humanitar elmi fikir dövriyyəsinə yenicə daxil etdiyi «Folk-
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lorda obrazın ikiləşməsi» monoqrafiyası da onda reallaşdırılmış intellektual məhsulun məzmunundan, formasından, metod və metodologiyasından asılı olmayaraq, ümummilli düşüncənin özünüdərkə yönəlmiş növbəti idrak aktıdır.
İdrak aktının subyekti və obyekti
M.Kazımoğlu öz intellektual ehtiyatlarını bütün yaradıcı ömrü çərçivəsində Azərbaycan humunitar fikir materiyasının filoloji paradiqmasında
reallaşdırmış kreativ filoloq-folklorşünasdır. «Filoloq-folklorşünas»,
əslində, Azərbaycanda, demək olar ki, bütün folklorşünasların başlanğıc
statusu olsa da, sonradan intellektual fəaliyyətin tipi kimi hər folklorşünasın alim taleyinə çevrilə bilmir.
Əslində, folklorşünaslıq fəaliyyətinə filoloq-folklorşünas statusunda
başlamaq Azərbaycan folklorşünaslığının tarixi taleyidir. Folklorşünaslıq
tarixində məzmunu və nəticələri etibarilə əsas dövrü təşkil edən XX əsrdə
folklorşünaslıq bir elm kimi filologiya elminin paradiqmatik səviyyələrindən biri idi. Folklora ümümədəbiyyatın şifahi paradiqması – xalq
ədəbiyyatı kimi yanaşan sosialist ideologiyası onu öz ədəbiyyat ideologiyasına ədəbi materiyanın dialektik inkişafının diaxronik başlanğıcı kimi
daxil etmiş və ədəbi düşüncə materiyasının «proletkult» sxemi üzrə yenidən qurulmasında qarşıya hədəf kimi qoyduğu folklora ədəbi düşüncənin
bünövrəsi statusunu vermişdi. Sosialist ideologiyasının fəlsəfi əsasını
təşkil edən materializm maddəni (teoqonik) ideyadan ayırır, onu tamamilə
insanın ixtiyarına verir və belə hesab edirdi ki, maddənin (materiyanın)
insan idrakının qarşısında dura biləcək, ona mane olacaq, insanın
gücünün fövqünə qalxa biləcək (fövqəlinsani) məntiqi (özündəmahiyyəti,
özündəideyası) yoxdur. Materiya insanın əlində materialdır: insan onu öz
maraqları naminə yenidən qura və ona yeni yaşam və inkişaf qanunlarını
diqtə edə bilər. Bu məntiqlə XX əsrdə sovet məkanında folklor ədəbiyyat
elan edildi və uyğun olaraq ona münasibətin elmi modeli ədəbi düşüncə
paradiqmasında reallaşdırıldı. Bütöv sovet folklorşünaslığında olduğu
kimi, onun üzvi tərkib hissəsi olan Azərbaycan sovet folklorşünaslığında
da folklor öz başlanğıcından filoloji tədqiqatın təhlil bazası üzərinə oturduldu. Bu mənada, filoloq-folklorşünas olmaq elmi yaradıcılıq fəaliyyətinə sovet epoxasında başlamış bütün alim nəsillərinin, o cümlədən M.Kazımoğlunun tarixi taleyidir. Lakin hər kəs bu taleyi fərqli (özünəməxsus)
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yaşayır: M.Kazımoğlunun şəxsində filoloq-folklorşünaslıq təkcə statusal
forma olaraq qalmadı, onun düşüncəsində filologiya və folklorşünaslıq öz
başlanğıc sinkretizmindən (qovuşuq, sintez halından) humanitar düşüncənin müstəqil düşüncə kodlarına qədər genişləndirildi.
Maraqlı və səciyyəvidir ki, insanlar özləri özlərininin bütöv obrazını
çox vaxt görə bilmirlər. Çünki insan bütün ömrü boyu öz fiziki və mənəvi
«mən»inin çərçivəsində olur. «Mən»in yarada biləcəyi subyektiv məkan
hansı miqyasda (nəhənglikdə) olursa-olsun, insan daim onun içərisindədir. Bu cəhətdən hər bir kəs özündən qopub (uzaqlaşıb) özünə kənar
müşahidə nöqtəsindən baxmaqdan məhrumdur. Məsələn, ümumən Azərbaycan humanitariyasının, xüsusən filologiya və folklorşünaslığının daha
çox stalinizm repressiyaları üzrə mütəxəssis kimi tanıdığı prof. C.Qasımov «bütün intellektual praktikası ilə «37»-də, bütün intellektual yaradıcılığı ilə Azərbaycanın sabahında» yaşayaraq, bütöv yaradıcı ömrü
çərçivəsində apardığı araşdırmalarla «bəlkə, heç özü də «XX əsrin 37-ci
il» mövzusunu artıq «Azərbaycan tarixinin 37-ci il bifurkasiyasına» çevirdiyinin fərqində deyil» (3, 4-5).
M.Kazımoğlu da filoloq-folklorşünas kimi varlığın eyni sxemini yaşayır və yaşadır. O, yaradıcılığa peşəkar filoloq kimi «Müasir Azərbaycan
nəsrində psixologizm» (1991) əsəri ilə başlamışdır. Onun ədəbiyyatda
psixologizm probleminə həsr edilmiş ilk monoqrafiya olan tədqiqatında
modelləşdirilən Azərbaycan nəsri təkcə yazılı mətn səviyyələrini yox,
eyni zamanda nəsrin folklor səviyyəsini də əhatə edən, epoxal struktura
malik nəhəng milli epik sistem kimi təqdim olunur. Nəsrdə milli-bədii
psixologizmi etnik özünüifadə kodlarından biri kimi modelləşdirən müəllif yazılı ədəbiyyatın sərhədləri çərçivəsində qalmamış, intellektual maraqları onu psixologizmin genezisinə doğru istiqamətləndirmiş və müəllif
kitabın «Psixoloji nəsr və folklor» adlanan ayrıca fəslini bu problemə həsr
etmişdir. Folklor obrazlarını kollektiv(i) ümumiləşdirmənin inikası kimi
fərdi psixologizmdən məhrum hesab edən bir sıra tədqiqatçılardan fərqli
olaraq, M.Kazımoğlu folklor obrazının strukturunda kristallaşan kollektiv-ümumiləşdirmə qatını çox ehtiyatla «sökərək» onun altından fərdi
psixologizmin kövrək layını bərpa etmişdir. Məsələnin problematik tərəfi onda idi ki, M.Kazımoğlu folklorda psixologizmi görünən yerdə (lirik
janrlarda) yox, görünməyən yerdə (epik janrlarda) axtarırdı: «Heç şübhəsiz ki, folklorda qəhrəmanın hiss-həyəcan və düşüncələrinin ifadə edilməsi mə`nasında psixologizm var. Özü də bu psixologizm incə düyğular
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üstündə köklənmiş lirik janrlarla məhdudlaşmayıb, epik janrları da əhatə
edir» (4, 86).
Müəllifin «nəsr-folklor» müstəvisində əldə etdiyi və əslində, onu filoloq statusundan folklorşünas-filoloq ampluasına doğru neçə illər boyunca
getməyə sövq edəcək, sonrakı tədqiqatlarının yaranmasına birbaşa təkan
olacaq ideya-tezisi isə bundan ibarət idi: «Şəkil və forma yamsılamalarında mahiyyətcə folklora yaxınlaşma olmadığı kimi, özünütəhlil elementləri ilə xalq lirikası və eposunun sadə həsb-hal məqamları arasında
da birbaşa əlaqə yoxdur. Daha doğrusu, əlaqə üzdə yox, dərindədir, folkloru yamsılamada yox, folklorun ruhunu, ondakı arxaik təsəvvür və təfəkkür tərzini özünəməxsus istedadla əks etdirməsindədir» (4, 86).
Məhz «folklorun ruhu», «ondakı arxaik təsəvvür və təfəkkür tərzi»
M.Kazımoğlunu filoloqdan filoloq-folklorşünasa çevirdi. Çünki yalnız
folklor ruhunun ədəbiyatdan fərqli təsəvvür və təfəkkür tərzinə malik olduğunu anlayanlar filoloqdan folklorşünasa çevrilə bilirlər. Əslində, folklorun «tərzini» – yə`ni gerçəkliyi modelləşdirmə üsulunu, inikas modelini, folklor materiyasının kəmiyyət-qavrama ölçüsünü, keyfiyyət-dəyərləndirmə kriteriyasını, qiymətləndirmə əyarını dərk etmək təkcə milli intellektual düşüncənin filoloji məkanı ilə folklorşünaslıq məkanının arasındakı keçid, hüdud məqamını (körpünü) təşkil etmir, eyni zamanda
Azərbaycan humanitar düşüncə məkanında folklor materiyasını hansı
keyfiyyət və kəmiyyət meyarında dərk etmək baxımından da açıq-örtülü
mübahisələrin predmetinə çevrilir.
Bu gün Azərbaycan folklorşünaslığında «filoloji-tarixi», «filoloji» və
«folklorşünaslıq» yanaşmaları kimi üç tədqiqat üslubu (və metodu) var.
Bu üslublardan hansınınsa yersiz olaraq mütləqləşdirilib, digərlərinə qarşı
qoyulması gündəlik rast gəlinən praktikadır. Əslində, bu üç fərqli
tədqiqat-təhlil paradiqması bir-birindən ayrılmaz olub, folklor materiyasına yanaşmanıın obyektiv görüm səviyyələrini işarələndirir. Folklor mətni
poetik yaradıcılıq materiyasının tərkib hissəsi olub, öz strukturunda ədəbi
düşüncə tərzini də, tarixi düşüncə tərzini də, folklor düşüncə tərzini də
qovuşdurur. Bədii söz folklorun gerçəkləşmə materialıdır. Söz yoxdursa –
folklor da yoxdur. Sözün bədii ifadə imkanları folklorun «tərzinin» üzvi
tərkib hadisəsidir. Bu cəhətdən M.Kazımoğlunun bədii söz məkanında
ədəbiyyat-folklor müstəvisində apardığı bütün araşdırmalar (5; 6) folklorədəbiyyat münasibətlər dialektikasının diaxron (tarixi, şaquli) təkamül və
sinxron (üfüqi) böyümə məntiqinə əsaslanır. Onun «Gülüşün arxaik kök-
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ləri» monoqrafiyasının ilk bölməsi «Terminlərdən irəli gələn çətinliklər»
adlanır. Buna qədər folklorşünaslıqda termin problemi ümumnəzəri ideya
kimi və daha çox mifologiya aspektində qoyulsa da (7, 14; 8, 3; 9, 5),
M.Kazımoğlunun kitabının bu fəsli folklor materiyasının onun yazılı
ədəbiyyat materiyasından fərqli olan öz poetik modelində konkret folklor
mətnləri əsasında araşdırılması istiqamətində Azərbaycan folklorşünaslığında reallaşdırılmış ilk sanballı addımdır (5, 7-15).
«Folklorda obrazın ikiləşməsi» folklor materiyasının struktur
modelləşdirmə aktı kimi
Materiya fəlsəfədə varlığın istisnasız olaraq bütün təzahür forma və
şəkillərini birləşdirən anlayışdır: materialist fəlsəfədə maddi olanları
nəzərdə tutur. Lakin varlıq maddi olduğu kimi, eyni zamanda mənəvidir
(ideyadır). İdeya istər maddəyə qədər (ilahi yaradılış), istərsə də maddidən sonra (insani yaradılış) bütün hallarda maddinin sxemidir. Uca
Allah varlıq aləmini söz (teoinformativ sxem) halında düşünmüş, maddidə gerçəkləşdirmişdir. İnsan da bütün yaratmaq istədiklərini ideya
(antropoinformativ sxem) halında düşünüb, sonra maddi, yaxud mənəvi
materialda gerçəkləşdirir. Folklor bu mənada mənəvi materiyadır və yenə
bu mənada materialdır. Azərbaycan folklorşünaslıq elminin tarixinə nəzər
saldığımızda biz milli düşüncənin folklor materiyasının bütün hallarda
(diaxron, yaxud sinxron) dərininə işlədiyinin, nəzəri baxımdan inkişaf
etdiyinin şahidi oluruq.
Müasir folklorşünaslıq elmimizin peşəkar rels üzərinə sovet dönəmində çıxması faktdır. Düzdür, keçən əsrin 20-40-cı illərində nəzəri folklorşünaslıqla məşğul olan alimlərimiz çox az idi, ancaq bununla bərabər
Y.V.Çəmənzəminli, H.Zeynallı kimi folklorşünaslıq sahəsində o dövrün
dünya elmi-nəzəri fikrinə bələd olan tədqiqatçıların olduğu da faktdır.
Məsələn, Azərbaycan folklorşünaslığında struktur yanaşmalar keçən əsrin
80-ci illərinin sonlarından başlanğıc alsa da, «Bu kimi vertikal baxış
nağılın, belə demək mümkündürsə, «yaşını» təyin etməyə imkan verir,
üfüqi baxış isə nağılın eldən-elə, ölkədən-ölkəyə keçməklə nə kimi dəyişmələrə təsadüf etdiyini göstərir» deyən H.Zeynallı nağıl mətninin formal strukturunun «diaxron-sinxron» modeldə tədqiqini «vertikal baxış»
və «üfüqi baxış» adları altında artıq həyata keçirmişdi (10, 11). «Hənəfi
Zeynallının bu fikri bütün məzmun və mündəricə göstəriciləri baxımından nağıl mətninə struktur yanaşmadır» (11, 529).
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Stalinizm repressiyaları milli poetikanın inkişafına sarsıdıcı zərbə vurub, onu özünün qurduğu ideoloji-təqlidi modelə yönəldir. Bununla bərabər, folklor materiyasının poetik modelləşdirilməsi istiqamətində tədqiqatlar zamanla davam edir. Bu cəhətdən M.Kazımoğlunun «Folklorda
obrazın ikiləşməsi» monoqrafiyası, əslində, folklorşünaslığımızın tarixində fərqli tezliklərdə olsa da, daim davam edən poetik modelləşdirmə
xəttinin içindən doğub, onun davamı kimi meydana çıxmışdır. Lakin poetik modelləşdirmə mürəkkəb məkan-zaman strukturuna malikdir. Burada
iki biri-biri ilə bağlı səviyyə var:
Birincisi, folklor mətninin quruluşunun modelləşdirilməsi;
İkincisi onun strukturunun modelləşdirilməsi.
Quruluşun modelləşdirilməsi mətnin məkan-zaman konstruksiyasının
modelləşdirilməsidir. Bu – maddənin (materiyanın) sxemidir. Struktur
anlayışı quruluş anlayışını da öz içərisinə almaqla bərabər, ondan böyük
hadisədir. Quruluş – məkan və zaman modelini, struktur – materiyanın
quruluş elementlərinin münasibətlər modelini nəzərdə tutur. Başqa sözlə,
quruluşun təsviri məkan-zaman sxeminin, strukturun təsviri məkanzamanın canlı dinamikasının təsviridir. M.Kazımoğlunun araşdırmaları
məntiqi olaraq quruluşun təsviri mərhələsini artıq geridə qoymuş və
struktur modelləşdirmə mərhələsinə keçmişdir.
Hər bir folklorşünasın, təbii olaraq, öz təhlil-tədqiqat üslubu var.
Metod eyni ola bilir. Lakin eyni metod, hətta təqlid edilsə belə, fərqli üslubda reallaşır. Bu mə`nada, M.Kazımoğlunun da öz təhlil-tədqiqat üslubu var. Bu üslub ilk növbədə və başlıca olaraq müəllifin tədqiqatın bütün
tərkib elementlərini vahid struktur oxuna tabe etdirməsində ifadə olunur.
Bə`zi alimlər beyinlərində doğan ideyanı öncə düşünür, nəzəri model
halına gətirir, sonra nəticəni yazırlar. Bəziləri isə yaza-yaza düşünürlər.
M.Kazımoğlu birinci tipə aiddir. O, problemi düşüncəsində konstruksiyalaşdırıb, nəticəni də alır, daha sonra bu idraki prosesi dəyişmədən
kitabda gerçəkləşdirir. Bu üslub onun yaradıcılığının irili-xırdalı bütün
məhsullarında dəyişməz qalır. Hər bir məqaləsində, yaxud kitabının hər
bir bölməsində öncə tədqiq-təhlilin struktur modeli şərh olunur, daha
sonra bu model faktura ilə canlandırılır. Başqa sözlə, öncə tezis qoyulur,
sonra aparılan tədqiqat tezisi təsdiq edərək onu tamamlayır. Hər şey
düşüncədə artıq konstruksiyalaşdırıldığı üçün kənara sapmalar,
mübahisəli məqamlar, əsas ideyadan yanılmalar az olur və tədqiqat, bir
növ, riyazi araşdırmaların məntiqi metaforası təsirini də bağışlayır. Müəl-
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lifin bu üslubu onun «Folklorda obrazın ikiləşməsi» monoqrafiyasında
da, təbii olaraq, dəyişməz qalıb.
Struktur modelləşdirmənin funksional tezisləri
Monoqrafiya bütün tədqiqat boyu aprobasiyadan keçiriləcək struktur
tezislərin təsviri ilə başlanır. Bu tezislər bizə «Folklorda obrazın
ikiləşməsi» monoqrafiyasında folklor materiyasının struktur modelləşdirmə aktının necə gerçəkləşdiriləcəyini modelləşdirməyə imkan verir.
M.Kazımoğlu yazır: «Yaxşı-yaman, gözəl-çirkin, ağıllı-axmaq, yuxarıaşağı, dost-düşmən, yaxın-uzaq və s. kimi əksmənalı sözlərin bu gün
dildə çox işlək olması ikitərəfli qarşıdurmanın şüurumuzda dərin iz
buraxmasından soraq verir» (2, 3).
Müəllifin bu tezisində folklor düşüncəsinin bütöv strukturu modelləşdirilmişdir. Modelləşmə dil-funksiya-şüur sxemi üzrə aparılmışdır.
Qeyd olunan «yaxşı-yaman», «gözəl-çirkin», «ağıllı-axmaq», «yuxarıaşağı», «dost-düşmən», «yaxın-uzaq» və s. kimi əksmənalı sözlər mifik
şüurun dual modelini özündə əks etdirir. Duallıq, ümumən, mifik simvolların iki sırasının qarşıdurmasına əsaslanır (12, 408). M.Kazımoğlu bunu
dilimizdə «ikitərəfli qarşıdurma» adı ilə ifadə edir.
«Arxaik şüurda dünyanın təsvir olunması üçün vahidləri kosmosun
əsas elementləri olan müəyyən əlifba (M.Kazımoğluda qeyd olunan
«yaxşı-yaman», «gözəl-çirkin», «ağıllı-axmaq», «yuxarı-aşağı», «dostdüşmən», «yaxın-uzaq» semantik qarşıdurma blokları – S.R.) mövcuddur.
Bu elementlərin hər birində omonimliyə gedib çıxan çoxmənalılıq inkişaf
edir, kainatın təsvirinin müxtəlif aspektlərinin vahidləri arasında uyğunluq sıraları qurulur» (13, 60-61). «Mifoloji simvolik təsnifatın ilkin «kərpiccikləri» olan məkani-hissi semantik əksliklər (sağ-sol, isti-soyuq, işıqqaranlıq və s.) genişlənərək kosmik məkan-zaman kontinuumunu, sosiumu, mücərrəd rəqəm əksliklərini, fundamental antinomiyaları, sakraldünyəvi əksliyini və s. əhatə edir» (14, 230). Beləliklə, dünya mifoloji
şüur tərəfindən həm də semantik əksliklərin blokları kimi qavranılır.
Həmin semantik bloklar Kosmos, Etnos, Zaman kimi fundamental kateqoriyaları modelləşdirir. Mifoloji şüur bu bloklarla geniş əməliyyatlar
aparır. Bu semantik əksliklərin təsviri omonimlik və sinonimliklərinin
hesabına kosmos, etnos, zaman qatları vahid dünya obrazının müxtəlif
səviyyələri kimi çıxış edir (15, 20).
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M.Kazımoğlu sözügedən ikitərəfli qarşıdurma qoşalarını məhz mifoloji şüurun əməliyyat blokları kimi bərpa edərək, onları şüurumuzda buraxılmış «dərin iz» hesab edir. Müəllifin konstruksiyalaşdırdığı dil-funksiya-şüur sxemində ikitərəfli qarşıdurma qoşalarının dildə yaşamasını
vurğulaması onlara münasibətdə linqvomodelləşdirmə olduğu kimi, dildə
(çox) işlək olmasının vurğulaması funksional dinamikanı modelləşdirir.
Müəllif yazır: «Şüurumuzda dərin iz buraxan bu məsələ isə, heç şübhəsiz ki, öz ifadəsini folklorda da tapır» (2, 3).
M.Kazımoğlunun bu tezisində miflə folklor arasındakı minillikləri
əhatə edən nəhəng düşüncə məkanı modelləşdirilmişdir. Məkanın diaxron
başlanğıcında mif, şərti qurtaracağında folklor durur. Lakin diqqətlə fikir
versək, görərik ki, mifdən folklora gələn yol, təkcə diaxron yox, sinxron
struktur baxımından da modelləşdirilmişdir. Belə ki, müəllif «Şüurumuzda dərin iz buraxan bu məsələ öz ifadəsini folklorda tapır» yox, «… folklorda da tapır» deyir. «Da» bağlayıcısının yaratdığı sintaktik-semantik
konstruksiya ilə mifin tarixi şüura transformasiyasının bütün paradiqmaları ifadə olunur. Başqa sözlə, mif öz şüur epoxasının başa çatması ilə
tarixi (ictimai) şüur formalarına – dinə, fəlsəfəyə, incəsənətə və s. transformasiya olunur. M.Kazımoğlu bu cəhətdən folkloru da, tamamilə
düzgün olaraq, ictimai şüurun formalarından biri, yaxud etnik özünüifadənin (özünügerçəkləşdirmənin) kodlarından biri kimi təqdim edir.
Müəllifin növbəti tezisində deyilir: «Amma orası da var ki, ikitərəfli
qarşıdurmanı folklorda yalnız xeyirlə şərin mübarizəsi ideyası ətrafında
izləmək özünü doğrultmur. Çünki ikitərəfli qarşıdurma folklorun yalnız
ideya istiqamətinin yox, həm də obrazlar sisteminin əsaslı mənbələrindən
biri kimi ortaya çıxır. Bu mənbədən qidalanan folklor obrazları xeyir və
şər qarşıdurmasını müxtəlif və bir çox hallarda mürəkkəb formalarda əks
etdirir» (2, 3).
M.Kazımoğlunun bu tezisində folklor materiyası struktur təhlilin iki
kontekstində alınaraq modelləşdirilmişdir:
Birincisi, mətnin poetik modelinin semantik strukturu;
İkincisi, invariant strukturun yaratdığı paradiqmalar cərgəsi.
Müəllifin «ikitərəfli qarşıdurmanı folklorda yalnız xeyirlə şərin
mübarizəsi ideyası ətrafında izləməyin özünü doğrultmaması» haqqındakı tezisi özündə mifoloji dünya modelinin semantik struktur məntiqini
inikas edir. İvanov və Toporov yazırlar ki, mifoloji dünya modelində əsas
qarşıdurma blokları baş qarşıdurmanın müxtəlif ifadə planları kimi çıxış
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edir (16, 63). Bu cəhətdən orta əsrlər Azərbaycan (Şərq-müsəlman) dünya
modelinin baş qarşıdurma qoşası Xeyir-Şər blokudur (15, 141). M.Kazımoğlunun apardığı tədqiqat(lar) isə sübut edir ki, Xeyir-Şər ikitərəfli
qarşıdurma qoşası folklor dünya modelinin də baş qarşıdurma blokudur.
Ancaq müəllif folklor dünya modelində, məntiqi olaraq, digər mühüm
ikitərəfli qarşıdurma qoşalarını da aşkarlayır. Bu halda, təbii olaraq,
ortaya bu dual düşüncə bloklarının biri-birinə münasibəti, başqa sözlə, bir
sistemdə düzülüş, təşkilolunma (sinergetikada: özünütəşkiletmə) strukturunun öyrənilməsi problemi çıxır. M.Kazımoğlunun bu problemin həllinə
tətbiq etdiyi məntiqi açar etnokosmik düşüncənin funksionallaşma məntiqini özündə əks etdirir. Alimin «ikitərəfli qarşıdurmanı folklorun yalnız
ideya istiqamətinin yox, həm də obrazlar sisteminin əsaslı mənbələrindən
biri» hesab etməsi folklor dünya modelinin semantik struktur elementlərinin invariant-paradiqma sxemi üzrə modelləşdirilməsi deməkdir. O,
folkloru ideya, obrazları ideyanın düşüncədəki təcəssüm cərgələri kimi
alır. Başqa sözlə, M.Kazımoğlunun modelləşməsində dünya modelinin
«xeyir və şər qarşıdurması» invariant, «bu mənbədən (invariantdan –
S.R.) qidalanan folklor obrazları» xeyir-şər invariant sxemini «müxtəlif
və bir çox hallarda mürəkkəb formalarda əks etdirən» paradiqmalarıdır.
Lakin müəllifin materiyanın idraki mənimsəmə aktı təkcə bu səviyyə
ilə məhdudlaşıb qalmır, daha dərinliklərə – folklor dünya modelinin funksional mexanizmlərinin aşkarlanmasına (bərpasına) yönəlir: «Müxtəlifliyin və mürəkkəbliyin əlamətlərindən biri eyni obrazın folklorda gah
xeyir, gah da şər təmsilçisi kimi təqdim olunmasındadır» (2, 3).
Qeyd etmək istəyirik ki, M.Kazımoğlunun folklor materiyasının semantik struktur modelində aşkarladığı bu funksional mexanizm mahiyyətcə çox mürəkkəbdir və tarixi şüurun ədəbi düşüncə materiyasındakı
eynitipli mexanizmlərindən fərqli olub, onların mətniqi sxemi ilə izaha
gəlmir. Müəllif aşkarladığı formulu faktoloji cəhətdən modelləşdirərək
yazır ki, «nağıllarda yeraltı dünyaya məxsus obrazlar qəhrəmana qarşı
çıxdığı kimi, qəhrəmanın yardımçısı da ola bilirlər. Yə`ni əksər hallarda
bədhax qüvvə kimi təqdim olunan bir obraz bə`zi folklor nümunələrində
xeyirxah qüvvə funksiyası daşıyır» (2, 3).
Əslində, tədqiqatçının folklor dünya modelində bərpa etdiyi semantik
reallıq «fraqmenti» malik olduğumuz tarixi düşüncə baxımından bir ziddiyyət, bulmacadır. Səciyyəvidir ki, M.Kazımoğlu əldə etdiyi «fraqmenti» tarixi-filoloji yanaşma modelində izah etməyə cəhd göstərmir. Çünki
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məqsəd diaxron təkamül sxemini izləmək, yaxud semantik «fenomeni»
digər təhlil müstəvilərinə daşımaq yox, onu malik olduğu öz sinxron
məkan-zaman modeli çərçivəsində anlamaqdır.
Sinxroniya təhlil olunan materiya fraqmentinin eninə kəsilməsi
(diskret təhlil) yolu ilə onun keçdiyi tarixi-mədəni inkişaf yolunun bütün
zamanlarını ağacın en kəsiyində olduğu kimi, vahid müstəvidə izləmək
imkanı verir. Ağacın tarixi zamanla böyüməsi diaxron baxımdan onun
ucalmasında ifadə olunduğu kimi, yaşadığı zamanlar eninə böyümədə
sinxronlaşır. Ağacı eninə kəsdikdə onun böyüməsinin sinxron zaman
sxemini (qatbaqat quruluşunu) müşahidə edirik. M.Kazımoğlunun aşkarladığı «fraqment» folklor dünya modelinin funksional strukturunun, yəni
düşüncənin işləmə mexanizmlərinin sinxron strukturuna aid sxemdir.
Müəllifin aşkarladığı sxemin reallığın illüzion görüntüsü deyil, özünün
olması onun bərpa etdiyi fraqmentin bağlı olduğu daha iki formulu aşkarlaması ilə də təsdiq olunur. Bunlardan birincisi – folklor dünya modelində
semantik qütblərin qovuşması, ikincisi – həmin qütblərin paralelləşməsidir.
M.Kazımoğlu «semantik qütblərin qovuşması» fenomeninə münasibətdə yazır: «Məsələnin mürəkkəbliyini göstərən əlamətlərdən biri də
eyni folklor nümunəsində hər hansı bir obrazın xeyir və şər qütblərini birləşdirməsi, özündə həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri ehtiva etməsidir.
Əgər belədirsə, onda folklor obrazlarındakı xeyir-şər yerdəyişmələrinə
xüsusi diqqət vermək lazımdır» (2, 3).
Müəllifin yanaşmasında məsələnin mürəkkəbliyi, başqa sözlə, fenomenallığı ondadır ki, «hər hansı bir obrazın xeyir və şər qütblərini birləşdirməsi» folklor materiyasının müxtəlif sahələrində (fərqli mətnlərdə)
yox, məhz eyni mətn kontinuumunda baş verir.
Digər tərəfdən, alimin öz yanaşmasında bütünlüklə folklor materiyasının məntiqindən çıxış etməsi mətnin tədqiqatçı bərpasında aşkarlanan
poetik qanunauyğunluqlarına söykənməsində, məntiqi təfəkkürün işləmə
mexanizminə («əgər belədirsə» mühakimə formuluna) əsaslanmasında
ifadə olunur. O, öz idraki energetikasını folklor materiyasının struktur
dərinliklərinə yalnız artıq əldə edilmiş təcrübəni təhlilin məntiqi qanunauyğunluğuna çevirmək yolu ilə yönəldə bilir (yaxud yönəldir).
M.Kazımoğlu «semantik qütblərin paralelləşməsi» fenomeninə münasibətdə yazır: «Amma məsələ xeyir-şər yerdəyişmələri ilə də bitmir.
Xeyiri, yaxud şəri təmsil etməsindən, mənfi, yaxud müsbətliyindən asılı
olmayaraq, müxtəlif obrazların folklorda tez-tez paralellik yaratmasının
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şahidi oluruq. Qardaş qardaşla (yaxud bacı ilə), ata oğulla, qəhrəman
köməkçi ilə, ağa nökərlə paralellik yaradır. Bu cür paralellik şəri təmsil
edən qüvvələr arasında da müşahidə edilir. Şəri təmsil edən qüvvələrin öz
aralarında paralellik yaratmasının folklorda ən geniş yayılmış nümunəsi
böyük qardaş və ortancıl qardaşın (yaxud böyük bacı və ortancıl bacının)
eyni funksiya daşıması, vahid bir mövqe nümayiş etdirməsi, kiçik qardaşa
(yaxud bacıya) qarşı dayanmasıdır» (2, 3-4).
Bəs müəllif problemi necə həll edir?
O, bu məsələdə aydın və başlıcası, semantik yayğınlıqdan, qeyrimüəyyənlikdən uzaq təhlil-dəyərləndirmə modelini ortaya qoyur.
Struktur modelləşdirmənin ideyası və metodu
Müəllif folklor materialının poetik materiya modelində təhlilini orijinal ideyada təcəssüm etdirir. Bu ideya onun bütün tədqiqatını, təhlil
təcrübəsini öz içərisinə alan «ikiləşmə» konseptidir: «İlkin mənbədə
xeyirlə şər qardaşdır. Xeyirlə şər arasında toqquşma məhz iki qardaşın
toqquşmasıdır. Toqquşma hər halda qardaşları qardaşlıqdan çıxarmır və
doğma adamlar arasında baş verən toqquşma olaraq qalır. Bu doğmalıq
əsas verir ki, əks qütblərdə dayanan tərəflər arasında da ikiləşmə axtaraq,
mənfi tərəfi bəzən müsbət tərəfin «dvoynik»i kimi qiymətləndirək» (2, 4).
M.Kazımoğlu evristik ideyanın idrakına münasibətdə folklor
materiyasının semantik nüvəsinə doğru skeptik aprobasiya (şübhəni idraki təcrübə modelinə gətirmək) modelində yanaşmanı ən uyğun təhlil
metodu hesab edir. Problemin həllinə kreativ modeldə yanaşmanın bundan özgə metodunu, haqlı olaraq, görmür: «Bir-birini tamamlayan müsbət
obrazlarda və bir-birini tamamlayan mənfi obrazlarda ikiləşmə axtarmaq,
bir obrazı ona yaxın olan başqa obrazın «ikinci nüsxəsi» hesab etmək ilk
baxışda şübhə doğurmaz. Amma əks qütblərdə dayanan obrazlardan birini o birinin «ikinci nüsxəsi» hesab etmək ilk baxışda şübhə doğura bilər.
Şübhəni dağıtmağın yolu arxaik qatlara enmək, ilkin mənbəni nəzərə
almaqdır» (2, 4).
İkiləşmə invariantının «ciddi» paradiqmalar cərgəsi
M.Kazımoğlu ikiləşmə invariantının folklor materiyasında yaratdığı
dörd paradiqma cərgəsini aşkarlamışdır:
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1. «Dəyişən libas, dəyişən ad» paradiqması;
2. «Qəhrəmanın oxşarı» paradiqması;
3. «Mənfi əvəzedici» paradiqması;
4. «Yalançı qəhrəman» paradiqması.
Folklorda bir obrazın ikiləşməsini, mahiyyətcə, vahid obraz arxiseminin dual sxemlə aktual üzvlənmə keçirməsi kimi şərh edən M.Kazımoğlu
«ikiləşmə» formulunu sanki molekulyar qurumda olduğu kimi, nüvə
(mərkəz) və onun ətrafındakı elementlərin (qabığın) yaratdığı vahid sistem şəklində modelləşdirir: «Folklorda obrazın ikiləşməsi mahiyyətcə bir
obrazın iki obraz kimi göstərilməsidirsə, onda bu məsələnin araşdırılmasına, ilk növbədə, libas dəyişmədən başlamaq lazımdır. Çünki folklorda libas dəyişmə, bildiyimiz kimi, özünü gizlədib bambaşqa şəxs vücudunda görünmək, bambaşqa ad altında (kursivlər bizimdir – S.R.) tanınmaqdır» (2, 5).
Müəllifin ikiləşmə invariantının folklor materiyasında yaratdığı məna
cərgələrindən biri kimi aşkarladığı «Qəhrəmanın oxşarı» paradiqmasında
mətnin hərəkət halı, funksional dinamika sahəsi modelləşdirilmişdir:
«Folklorda hər hansı obrazın ikiləşməsi bir tərəfdən libas dəyişib başqalaşmaqdırsa, digər tərəfdən də eyni mətn daxilində obrazın oxşarının yaradılmasıdır. Obrazın oxşarı həmin obraza aid funksiyanı yerinə yetirir
(kursiv bizimdir – S.R.) və bununla da əvəzediciyə çevrilir. Odur ki,
obrazın oxşarını əvəzedici də adlandırmaq olar» (2, 17).
M.Kazımoğlu ikiləşmə invariantının «mənfi əvəzedici» paradiqmasını
əkizlər mif modeli ilə əlaqələndirərək yazır: «Folklorda qəhrəmanın müsbət əvəzedicisi kimi, mənfi əvəzedicisi də mənşəcə əkizlər mifinə gedib
çıxır» (2, 36).
Müəllifin əkizlər mifini folklor dünya modelində mənfi-müsbət əvəzedicilərin yaratdığı yarusun arxetipik invariantı kimi götürməsi tədqiq
etdiyi materiya sahəsinə diaxron inkişaf müstəvisində yanaşmasının məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxır.
Alimin yaradıcılığında tədqiqatdan tədqiqata faktoloji baxımdan –
zənginləşməkdə, semantik aydınlatma baxımından – dərinləşməkdə olan
«yalançı qəhrəman» paradiqması onun təhlilində artıq «komik» və «ciddi» böyümə planlarına şaxələnmiş semiotik (işarəvi) təhlil modelinin içərisindədir: «Biz bu başlıq altında komik yalançı qəhrəmandan yox, «ciddi» yöndə təqdim edilən yalançı qəhrəmandan danışmağı nəzərdə tuturuq.
Nəzərə alırıq ki, «ciddi» yöndə təsvir edilən yalançı qəhrəman komik
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yalançı qəhrəmandan fərqli olaraq, müsbət yox, mənfi əvəzedici kimi
özünü göstərir. Bizim bəhs etdiyimiz mənfi əvəzedicilərdən birinin «Dədə
Qorqud» eposunda Yalançı oğlu Yalancıq adlanması təsadüfi deyil. Obrazın adındakı «Yalançı oğlu» ifadəsi göstərir ki, ozan həmin obrazı həqiqi
bahadır yox, uydurma bahadır hesab edir… Bu cəhət (yə`ni yalançı bahadırın həqiqi bahadırın qismətinə sahib çıxmaq istəməsi) folklorda müxtəlif süjet xətlərində öz ifadəsmini tapır» (2, 52).
İkiləşmə invariantının «komik» paradiqmalar cərgəsi
M.Kazımoğlu ikiləşmə invariantının folklor materiyasında yaratdığı
beş paradiqma cərgəsini aşkarlamışdır:
1. «Hökmdar və təlxək» paradiqması;
2. «Pəhləvan və yalançı pəhləvan» paradiqması;
3. «Doğru və yalan» paradiqması;
4. «Ağıllı və axmaq» paradiqması;
5. «Taraz» və nataraz» paradiqması.
Maraqlıdır ki, müəllif ikiləşmə invariantının «hökmdar və təlxək» paradiqmasını Azərbaycan folklor materiyasının «mifoloji parodiya» sahəsində aşkarlamışdır. Məsələnin qoyuluşunun əlamətdarlığı ondadır ki,
«mifoloji parodiya» konseptini dünya folklorşünaslıq fikrindən götürən,
idraki aprobasiyadan keçirib, Azərbaycan folklorşünaslıq fikir dövriyyəsinə daxil edən elə M.Kazımoğlunun özüdür. Belə hesab edirik ki, müəllif
folklor düşüncəsinin «hökmdar və təlxək» paradiqmasını məhz mifoloji
düşüncənin eyniadlı arxetipinin yaratdığı semantik sahəyə daxil edərək
modelləşdirdiyi üçün bu paradiqmanıın məntiqi qanunauyğunluqlarını
aşkar edə bilmişdir. O yazır: «Mifoloji parodiyanın təməl xüsusiyyətlərindən biri ikiləşmə, obrazın iki formada özünü göstərməsidir. «Kəndirbaz» oyununda məhz obrazın ikiləşməsi hadisəsi ilə qarşılaşırıq. İkiləşən
kəndirbazdır. Kəndirbaz obrazı «ciddi» və komik yöndə özünü göstərməklə ikiləşir. «Ciddi» və komik formalar eyni obrazı müxtəlif tərəflərdən işıqlandırsa da, tərəflər bir-birini tamamlaya bilir» (2, 70).
Müəllifə görə, mifoloji parodiyada hökmdar obrazının xüsusi yer tutması təəccüb doğurmamalıdır. Nəzər almaq lazımdır ki, qədim dünyagörüşə görə, hökmdar cəmiyyətdə məhsuldarlıq, ümumiyyətlə, həyat rəmzidir (2, 71).
M.Kazımoğlu çoxsaylı etnoqrafik-mərasimi faktları vahid sistem boyunca təhlil edərək ikiləşmənin «hökmdar-təlxək» paradiqmasının magik-
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mərasimi dünya modelinin semantik struktur səviyyəsi olduğunu üzə çıxarır: «Məzə çıxarıb hökmdarı əyləndirmək təlxəyin üzdə görünən əsas
vəzifəsidirsə, bu komik fiqurun alt qatdakı funksiyası hökmdar cildinə
girib bədxah ruhların diqqətini özünə cəlb etmək və hökmdara gələcək
bəlanı bu yolla sovuşdurmaqdır» (2, 80).
İkiləşmə invariantının «pəhləvan və yalançı pəhləvan» paradiqmasından danışan M.Kazmoğlu bunu folklor düşüncəsi və mətninin strukturunda özünü göstərən zəruri qanunauyğunluq hesab edir:
«Xalq: Nəbinin bığları eşmə-eşmədi, // Papağı güllədən deşmə-deşmədi (17, 63) – deyib öz qəhrəmanının şəninə nəğmələr qoşur;
Məlikməmməd kimi bahadırların bədxah qüvvələrə qarşı vuruşub qələbə çalmasından saatlarla nağıl danışır;
Koroğlunun İstanbul, Bağdad, Toqat, Naxçıvan… səfərlərini dastan
gecələrinin yaraşığına çevirir.
Amma bütün bunlarla bərabər, xalq yalançı pəhləvanlara da mənəvi
ehtiyac duyur (kursiv bizimdir – S.R.) və bahadırlara paralel olaraq komik qorxaq obrazları yaradır» (2, 91).
Ümumiyyətlə, M.Kazımoğlu öz tədqiqatlarında, məntiqi olaraq, folklor materiyasını onunla üzvi bağlılıqda olan mərasimi materiya ilə birgə
götürür. Bu cəhətdən müəllif ikiləşmə invariantının «doğru və yalan»
paradiqmasını öz tədqiqat məntiqinə uyğun olaraq materiyanın folklormərasim sahəsində axtardığı üçün modelləşdirə bilmişdir: «Folklorda
doğru və yalan məsələsi «Kəndirbaz» oyunundakı kəndirbaz və yalançı
pəhləvan məsələsinə nisbətdə diqqəti daha çox cəlb edir. Bəli, kəndirbazın hərəkətində heç bir uydurma yoxdur… Yalançı pəhləvanın hərəkətləri
isə başdan-başa yamsılamadan, uydurmadan ibarət olur» (2, 107).
Fakturanı təhlilin «tekst-kontekst» səviyyəsinə qədər dərinləşdirən
alim «Kəndirbaz» oyununu tekst kimi alıb, onun içərisində kəndirbazla
yalançı pəhləvan arasındakı semantik münasibətlər sahəsini ayrıca bir
kontekstə çevirmək, başqa sözlə kontekstual təsəvvür modelini yaratmaq
yolu ilə, bir növ, mikroskopik təhlilə keçir. Bu təhlil M.Kazımoğluna canı
və qanı ilə sırf semantik materiyadan (mə`nadan) ibarət olan «doğru» və
«yalan» dual konseptlərini folklor materiyasının maddiləşən (obrazlaşan)
mikrotekstual elementləri kimi aşkarlamağa imkan verir: «Kəndirbazın
və yalançı pəhləvanın hərəkətlərini mətn şəklində təsəvvür etsək (kursiv
bizimdir – S.R.), onda kəndirbaz mətni doğrunu, yalançı pəhləvan mətni
isə yalanı ifadə etmiş olacaq» (2, 107).
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Folklor materiyasında ikiləşmə invariantını «ağıllı və axmaq» paradiqmasında modelləşdirən M.Kazımoğlu bu zaman folklorun material
yekcinsliyi qanunayğunluğunu əsas götürmüşdür. Müəllifə görə, folklor
dünyası gerçəkliyin inikas səviyyəsi olsa da, gerçəklik onda fərqli – folklor dünyasının öz keyfiyyət-dəyərləndirmə, kəmiyyət-qiymətləndirmə
üsuluna uyğun təsnif olunur. Folklorun təsnifat modelində gerçəklikdən
fərqli olaraq, insanlar, hevanlar, əşyalar vahid semantik cərgədə sıralanaraq, başqa sözlə, yekcins materialı təşkil edərək eyni məna paradiqmasını yarada bilirlər:
«Folklorda, əsasən, üç cür axmağa rast gəlirik:
a) aldadılıb axmaq yerinə qoyulan şəxs;
b) özünü axmaqlığa vuran şəxs;
c) sadəlöhv, sadədil olub axmaqcasına hərəkət edən şəxs.
Hər üç variantda «adam» sözünün yerinə «şəxs» sözünü işlətməyimiz
səbəbsiz deyil. Məsələ burasındadır ki, folklorda insanların axmaqlığı ilə
yanaşı, heyvanların, quşların, yaxud hansısa qeyri-adi varlıqların da
axmaqlığından bəhs edilir və onlar şəxsləndirilib insan şəklində təqdim
olunur. Ona görə də «şəxs» sözünü həm insan obrazları, həm də başqa
obrazlarla əlaqədar işlədirik, tutalım, aldadılıb axmaq yerinə qoyulan
şəxslər sırasına xan, vəzir, tacir, qazı, darğa, koxa… obrazları ilə bərabər,
div, cin, şeytan… obrazlarını da daxil edirik» (2, 119).
M.Kazımoğlu folklorda ikili qarşıdurmanın «Taraz» və nataraz» paradiqmasından bəhs edərkən fəsildəki tədqiqatın məntiqiliyini qabaqcadan
müəyyənləşdirəcək semantik-epistemoloji modelləşdirmə apararaq,
axmaq, dəli və nataraz obrazlarını nəzəri cəhətdən konseptləşdirirır:
«Folklorda axmaq obrazına yaxın olan dəli və nataraz obrazları da var…
Tərsinə iş tutmağın axmaq üçün səciyyəvi olduğunu nəzərə alaraq təxmin
edirik ki, axmaq toyda ağlayacaq, yasda güləcək; «gəl» deyəndə gedəcək, «get» deyəndə gələcək. Dəlinin isə toyda və yasda necə davranacağını, «gəl» deyəndə gəlib-gəlməyəcəyini, «get» deyəndə hansı hoqqa çıxaracağını qabaqcadan söyləmək müşkül işdir. Bəs nataraz kimdir? Nataraz (kursivlər bizimdir – S.R.) – bədəncə və davranışca tarazlığı pozan,
mövcud ölçü-biçilərə uyğun gəlməyən adamdır» (2, 144).
Folklor-ədəbiyat materiyasında ikiləşmə konsepti
«Folklorda obrazın ikiləşiməsi» monoqrafiyasının sonuncu bölməsi
«Folklordan yazılı ədəbiyyata» adlanır (2, 159). Müəllif epik materiyanın
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folklor konseptlərininin yazılı ədəbiyyatda da yaşadığını geniş faktiki
material əsasında aşkarlamaq, Azərbaycan folkloru adlanan materiya ilə
Azərbaycan ədəbiyyatı adlanan materiyanın eyni milli epik düşüncə
materiyasında birləşdiyini vahid semantik xətt – ikiləşmə konseptinin
epoxal paradiqmalar sistemi boyunca təsdiq etməklə, əslində, bir
akademik təhlil standartına imza atmışdır. O, bununla folklor-ədəbiyyat
(yaxud retrospeksiyada: ədəbiyyat-folklor) münasibətlərinə dünya
səviyyəsində normal (səciyyəvi), Azərbaycan səviyyəsində isə yeni bir
baxış gerçəkləşdirmişdir.
Gəlin, özümüz özümüz üçün etiraf edək ki, Azərbaycan filoloji-folklorşünaslıq fikrində ədəbiyyat-folklor münasibətləri məsələsinin qoyuluşu keçən əsrdən başlayıb bizim əsrimizi də əhatə etməklə onilliklər
boyunca təkrarlanmaqdan yıpranmış və yalnız kəmiyyət genişlənməsinə
xidmət edən bir təcrübə olmaqdan irəli getmir.
«Yazılı ədəbiyyat və folklor problemi ilk baxışdan asan mövzu kimi
görünsə də, əslində, yaradıcılığın çox mürəkkəb münasibətlər kompleksini, bədii özünüifadənin müxtəlif təsvir dillərini, ifadə kodlarını nəzərdə
tutur. Folklor və yazılı ədəbiyyat etnik-bədii özünüifadə kontekstində
düşüncənin həm diaxron, həm də sinxron kodlarıdır» (18, 64).
Sevindiricidir ki, «yazılı ədəbiyyat və folklor» problemi artıq ciddi
yönə istiqamət götürmüşdür (bax: 19). Bu yönün formalaşmasında, başqa
sözlə, ədəbi düşüncənin yazılı və şifahi laylarına etnik özünüifadə kodu
yanaşılmasında M.Kazımoğlunun öz yeri və rolu var (bax: 20).
Əlbəttə, bu yer və rol haqqında bütün hallarda indikindən daha geniş
və əhatəli yazmaq olar. «Folklorda obrazın ikiləşməsi» monoqrafiyası
buna kifayət qədər material verir. Lakin hər bir yaradıcılığın öz hüdudları
var. Burada mövcud fakturaya münasibətdə gerçəkləşdirdiyimiz bu yazı
yalnız bir rakursu və o saya uyğun baxışı ifadə edir. Fakturanın
Azərbaycan humanitar fikir dövriyyəsində oynayacağı rol, onun inkişafına verəcəyi təkan artıq bu reallaşmış elmi tədqiqat materiyasının sonrakı
taleyidir. Bu taleyin uğurlu olacağı isə, ən azı, onun müəllifinin
Azərbaycan folklorşünaslığına heç kəsin gətirmədiyi və qoymadığı orijinal problemləri gətirməsi ilə təmin olunur.
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XIX ƏSRDƏ AZƏRBAYCAN FOLKLOR JANRLARININ
"SMOMPK" MƏCMUƏSINDƏ RUS DİLİNƏ İLKİN
TƏRCÜMƏ PRİNSİPLƏRİNİN FORMALAŞMA
XÜSUSİYYƏTLƏRİ...
XÜLASƏ

Azərbaycan folklorunun müxtəlif dillərə tərcüməsi məsələləri və bu
tərcümə məsələlərinin tarixi folklorşünaslıqda araşdırılan vacib problemlərdəndir. Azərbaycan folklorunun əksər janrlarına dair nümunələr
“SMOMPK” məcmuəsində çap olunmuşdu. Rus tərcümə məktəbi dünyada tanınmış məktəblərdəndir. Bir çox ədəbiyyatşünaslar hesab edirlər ki,
Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi XIX əsrdən başlanmış, bugünədək davam edir.
XIX əsrdə Tiflisdə bir neçə jurnal və qəzetlər tə`sis edilmişdir: “Tiflis
xəbərləri”, “Qafqaz”, “Qafqaz xəbərləri”, “SMOMPK” və s. Bütün bu
jurnal və məcmuələrdə Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrları (nağıllar, lətifələr, atalar sözləri, dastanlar və s.) çap olunmuşdur. Burada
həmçinin Azərbaycan xalqının adət və ən`ənələri haqqında mə`lumatlar
da öz əksini tapmışdır. Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrlarının rus
dilinə tərcüməsi və çap olunması bu folklorun yayılmasında əhəmiyyətli
dərəcədə rol oynamışdır.
Açar sözlər: folklor, tərcümə, ədəbiyyat, tarix
DEVELOPMENT CHARACTERISTIC OF THE FIRST TRANSLATION
PRINCIPLES TO THE RUSSIAN LANGUAGE OF AZERBAIJANI
FOLKLORE GENRES IN XIX CENTURY IN THE
JOURNAL CMOMIIK
SUMMARY
The translation of Azerbaijani folklore into different languages and the history of this
translation is one of the least studied subjects. One of the most actual subjects in the folklore was published in the journal CMOMПK in the Russian language. Russian translation school is one of the famous schools. Many specialists in literature consider that the
history of translation of Azerbaijani folklore into the Russian language began approximately from XIX century and lasts today.
Some journals and newspapers were created in Tbilisi in XIX century. Such as,
«Тифлисское ведомости» (Tbilisi news), «Кавказ» ("Caucasus"), «Кавказский
вестник» ("Caucasus reporter"), «Новое обозрение» ("New review"), «CMOMПK»
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and so on. Azerbaijani folklore has been published in all these journals and newspapers.
For example, the genres of Azerbaijani folklore such as stories, anecdotes, proverbs and
sayings, epos and so on. There was spoken about the traditions and habits of Azerbaijan
nation. The translation into the Russian language, the publishing of different genres of
Azerbaijani genres in these journals are of great value for the propagation of folklore
examples.
Key words: folklor, translation, literature, history
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЖАНРОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ФОЛЬКЛОРА В XIX ВЕКЕ В
СБОРНИКЕ СМОМПК
РЕЗЮМЕ
Перевод Азербайджанского фольклора на различные языки и история этого
перевода одна из наименее исследоваемых тем. Одна из самых актуальных тем в
фольклоре – это изучение истории перевода. Многие жанры Азербайджанского
фольклора были напечатаны на русском языке в сборнике “СМОМПК”. Русская
переводческая школа является одной из самых видных школ. Многие литературоведы считают, что история перевода Азербайджанского фольклора на русский
язык началась приблизительно с XIX века и продолжается по сей день.
В XIX веке в Тифлисе были созданы некоторые журналы и газеты. Такие, как
«Тифлисские ведомости», «Кавказ», «Кавказский вестник», «Новое обозрение»,
«CMOMПK» и тд. Во всех этих журналах и сборниках печатался азербайджанский
фольклор. Например, такие жанры азербайджанского фольклора, как сказки,
анекдоты, пословицы и поговорки, дастаны и т.д. Здесь рассказывались многие
обряды и обычаи азербайджанского народа. Перевод на русский язык, печатание
различных жанров азербайджанского фольклора в этих сборниках имеют
огромное значение для распространения фольклорных образцов.
Ключевые слова: Фольклор, перевод, литература, история

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan folklorunun tərcümə tarixinə nəzər
salınıb. Azərbaycan folkloru bir çox dillərə tərcümə olunubdur, o cümlədən rus dilinə. Mə`lumdur ki, rus dilinə tərcümə məktəbinin əhatəli,
zəngin ən`ənələri və örnəkləri mövcuddur.
Azərbaycan folklorunun tərcümə tarixinə ümumilikdə nəzər salsaq,
geniş bir mənzərənin şahidi olarıq. Xalqımız tarix boyu ictimai-siyasi və
iqtisadi birgəyaşayış tərzinin tələbləri ilə bağlı asılı yaşadığı regional coğrafi əraziyə görə həmişə digər xalqlarla ədəbi-mədəni əlaqələrdə olmuş və yaxın-uzaq dövlətlərin, xalqların müxtəlif maraq dairəsinə düşmüşdür. Bu sfera daxilində digər xalqların dillərinə tərcümə edilmiş xeyli
Azərbaycan folklor materialı ilə qarşılaşırıq.
Azərbaycan folklorunun digər dillərə tərcümə tarixi və prinsipləri nis-
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bətən az öyrənilmiş sahədir və bu tərcümə prosesində tarixən mühüm yer
tutan qollardan biri də folklorun ruscaya tərcümə tarixinin öyrənilməsidir.
Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcümə tarixini izləyərkən qeyd
etmişdik ki, Azərbaycan mədəniyyəti özünün təşəkkülü tarixində müxtəlif
xalqlarla müxtəlif qurumlarda və ictimai-sosial şəraitdə əlaqədə olduğundan onun ədəbi-mədəni irsi də tarix boyu müxtəlif xalqların dillərinə, xüsusən ərəb, fars dillərinə tərcümə edilib və müəyyən qismi də bu dillərdə
yaranıb. Bu xüsusilə yazılı ədəbi irsə məxsus bir prosesdir.
Tarix elə gətirmişdir ki, XIX əsrdən Rusiya ilə Azərbaycanın şimal
bölgəsi Zaqafqaziya ümumi adı altında bir siyasi qurumda yaşamalı olmuşdur.
Azərbaycan mədəniyyəti bu dövrlərdə mütərəqqi istiqamətdə inkişaf
etmiş, Avropa mədəniyyətinə uyğunlaşaraq, keyfiyyətcə tamamilə ona
inteqrasiya edə bilmişdir ki, bu da rus dilinin vasitəsilə mümkün olmuşdur.
Əlbəttə, bu düşünülmüş bir siyasət idi və digər dillərdə tərcüməçi kadrların yetişdirilməməsindən irəli gəlirdi. Hegemon dil kimi rus dilini də bu
prosesdə önə çıxarmaq cəhdi rus dilində yeni tərcümə məktəbi yaradırdı
və bəhrəsini verirdi. Tərcümə ədəbiyyatı xalqlar arasındakı mədəni əlaqələrin sıxlanmasına səbəb olur, xalqlar arasındakı dostluğu və əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirir. Onlar bir-birinin tarixi, mədəniyyəti,
həyat və məişəti, adət və ən`ənələri, mə`nəvi varlığı ilə tanış olurlar...
Rus ədəbi mühiti və rus ədəbiyyatşünaslığı ilə sıx əlaqədə olan Azərbaycan tərcümə məktəbi də bu müddətdə olduqca qiymətli və əsaslı tərcümə ən`ənələri qazanmış ikitərəfli və çoxtərəfli ədəbi əlaqələr qolları
yaratmışdır. Rus dilinə çevrilən Azərbaycan folklor sənəti bu cəhətdən
fərqlənir və bu tərcümə məktəbində xüsusi bir çəkiyə və rola, xüsusiyyətə
malikdir.
Azərbaycan tərcümə məktəbinin keçdiyi tarixi yolu nəzərdən keçirərkən görürük ki, folklorumuzun rus dilinə tərcüməsi ilə əsasən rus ziyalıları məşğul olmuş, XIX əsrin son çərəyində isə onlara, professional səviyyədə olmasa da, azərbaycanlı ziyalılar da kömək etmiş, xeyli təcrübə qazanmışlar. Lakin əfsuslar olsun ki, bu qazanılmış təcrübə və onun yaratdığı prinsiplər folklorşünaslığımızda nisbətən az öyrənilmişdir.
Bu cəhətdən tədqiqatçı V.Qacarovun fikrinə haqq qazandırırıq: “Azərbaycan şifahi xalq poeziyasının tərcümə problemləri ən az öyrənilmiş sahələrdəndir” (1, 12).
Azərbaycan folklorşünaslığında rus dilinə tərcümə problemi ilə əlaqə-
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dar V.I.Qacarovun (“Azərbaycan şifahi poeziyası rus dilində” – 1979),
T.Abbasquliyevin (“İngilis atalar sözləri və onların rusca, azərbaycanca
ekvivalenti” – 1981), F.D.Mustafayevin (“Azərbaycan dastanı "Koroğlu"nun rus dilinə tərcüməsində milli özünəməxsusluğun qorunması problemi” – 1983), E.Rəhimovanın (“Azərbaycan dastanlarından “Dədə
Qorqud”un və “Koroğlu"nun rus dilinə tərcüməsi” – 1997) tədqiqat işləri
olduqca təqdirəlayiq bir yer tutur və bu sıraya vaxtı ilə bizim apardığımız
"Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi probleminin özünəməxsusluğu" (dərs vəsaiti, Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2007) işini də əlavə etsək,
aydın olar ki, xatırlatdığımız bu elmi-nəzəri tədqiqat işlərində folklorumuzun digər dillərə, əsasən də, rus dilinə tərcümələrinin mühüm aspektlərinə ardıcıl olaraq toxunulsa da, tərcümə tarixinin müəyyən mərhələlərinə nəzər saldıqda aydın görünür ki, hələ də bu sahədə "ağ səhifələr"
mövcuddur.
Belə toxunulmamış, tədqiqatlarda ötəri şəkildə xatırlanan "ağ səhifələrdən" biri də XIX əsrdə dərc olunan mətbuatda və toplularda, məcmuələrdə, jurnallarda geniş şəkildə əksini tapan Azərbaycan folklorunun
toplanması, tərcüməsi və nəşri problemidir.
Belə mühüm, monumental məcmuələrdən biri də, 1881-ci ildə Tiflisdə
Qafqaz Tədris İdarəsi tərəfindən rus dilində çap olunmuş, 46 cildi işıq üzü
görəndən sonra 1929-cu ildə Mahaçqalada buraxılışı dayandırılmış
“Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа” –
“SMOMPK” ("Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar
toplusu” – “QƏXTMT”) - dir ki, uzun illər boyu dərc olunan və ölkəşünaslıq xarakteri daşıyan bu məcmuənin səhifələrində Qafqazda yaşayan
xalqların, o cümlədən Azərbaycan xalqının şifahi ədəbiyyat – folklor nümunələrinin toplanması, rus dilinə tərcüməsi və nəşrinə geniş yer ayrılmışdı. Və təəssüf doğuran hal budur ki, Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrlarını əhatə edən, əksəriyyət nümunələri ilk dəfə topladıb, tərcümə etdirib,
nəşr edən bu möhtəşəm toplu bə`zi istisnalar nəzərə alınmazsa, uzun müddət Azərbaycan tədqiqatçılarının diqqətindən kənarda qalmışdı...
Bizim işimizin ən mühüm, aktual cəhətlərindən biri də budur ki, Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcümə problemləri əksər istiqamətlərdə,
konkret tarixi dövr daxilində, yə`ni XIX əsrdə baş verən toplama və tərcümə hadisələrini, xüsusən "SMOMPK" məcmuəsindəki Azərbaycan
folklorunun tərcümə faktlarını və ilkin yaranan tərcümə prinsiplərinin
xüsusiyyətlərini də əhatə edir.
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"Azərbaycan folklor materiallarının XIX əsrdə toplanması, nəşri və
tərcüməsi problemləri" (“SMOMPK” /“QƏXTMT”/ əsasında) tədqiqat
işi folklorşünaslığımızda bu mövzuda ilk işlənən əsər kimi aktuallıq və
müasirlik kəsb edir. Azərbaycanın, o cümlədən türkdilli folklor nümunələrinin rus dilinə tərcümə tarixi böyük təcrübəyə malik olsa da, bu zəngin tərcümə məktəbinin "SMOMPK" məcmuəsində keçdiyi tarixi yol,
mərhələlər və bu tarixi yolun praktik, təcrübi nəticələri nə tarixi-xronoloji cəhətdən, nə də elmi-nəzəri problemlər istiqamətində lazımınca öyrənilməmişdir.
Mə`lumdur ki, rus dilinə tərcümə məktəbinin əhatəli, zəngin ən`ənələri
və örnəkləri mövcuddur. Doğru deyilir ki, "həqiqətən, rus tərcümə məktəbi dünyada ən yaxşı, öndə gedən tərcümə məktəblərindən biridir. Rusiyada olduğu kimi heç bir ölkədə tərcümə nəzəriyyəsi və təcrübəsi
ən`ənələrinə belə yüksək münasibət olmamışdır. İstər monarxiya illərində, istərsə də sovet hakimiyyəti dövründə heç bir digər tərcümə məktəbi belə yüksək sənət nümunələri yaratmamışdır" (2, 177).
İstisnasız olaraq bütün ədəbiyyatşünaslar Azərbaycan ədəbi-bədii nümunələrinin, o cümlədən folklor janrlarının rus dilinə tərcümə tarixini
XIX əsrdən başlandığını qəbul edirlər. XIX əsrdə Azərbaycan folklorunun
demək olar ki, bütün janrlarına aid nümunələr – atalar sözləri, tapmaca,
əfsanə, lətifə, nağıl və dastanlar toplanıb rus mətbuatında həm orijinalda,
həm də rus dilində çap edilmişdi. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan folklorunun təsnifi və dövrləşdirilməsinin mühüm bir mərhələsi də XIX əsr
sayılır. Tanınmış folklorşünas, prof. Azad Nəbiyev yazır: "Ağız ədəbiyyatının dövrləşdirilməsi əslində şərti anlayışdır. ...Lakin başqa xalqların
şifahi ədəbiyyatı üçün bə`zən məqbul hesab edilməyən dövrləşdirmə
Azərbaycan ağız ədəbiyyatına tətbiq edildikdə onun daha geniş araşdırma
imkanı nəzərə çarpır.
Azərbaycan türklərinin uzun zaman hüdudunda yaratdığı zəngin
mə`nəvi-əxlaqi dəyərləri ağız ədəbiyyatını dövrləşdirməklə onun tarixi,
ictimai və estetik mahiyyəti haqqında daha dolğun təsəvvür əldə etmək
mümkündür. Təbii ki, ağız ədəbiyyatı janrlarının bölgüsü şərti olduğu kimi
onun dövrləşdirilməsi də şərtidir”. Beləliklə, müəllif qeyd edir ki, uzun
minilliklər ərzində yaranıb müxtəlif dini-əxlaqi təriqətlərə, görüşlərə
yoldaş olan, orta əsrlərin zəngin ictimai-əxlaqi dəyərləri ilə cilalanıb yaddaşlardan-yaddaşlara süzülən ağız ədəbiyyatımızı şərti olaraq belə dövrləşdirmək olar: qədim dövr (bizim eradan əvvəl, bizim eranın XII əsrinə
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qədər); bizim eranın XIII-XVIII əsrləri əhatə edən orta əsrlər mərhələsi və
yeni dövr adlandırılan XIX-XX əsrləri əhatə edən mərhələsi. Müəllif, haqlı
olaraq, müəyyənləşdirir ki, “Azərbaycan ağız ədəbiyyatının hər bir dövrü
özünəməxsus yaradıcılıq ən`ənələri, poetik üslubları, janr törəmələri, onu
əhatə edən dövrün ictimai-siyasi və sosial görüşləri, ayrı-ayrı ayin, e`tiqad,
təriqət və dini-mifoloji baxışları ilə əlamətdardır” (3, 107-109).
"Yeni dövr adlandırılan XIX əsr Azərbaycan folklorunun toplanması,
rus dilinə tərcüməsi və nəşri işi "onu əhatə edən dövrün ictimai-siyasi və
sosial hadisələri" ilə sıx əlaqəsi vardı.
Tarixdən mə`lumdur ki, XVIII əsrin sonlarında, XIX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda siyasi durum olduqca ziddiyyətli və mürəkkəb idi. "Azərbaycan kiçik feodal dövlətlərinə – Quba, Dərbənd, Şamaxı, Bakı, Qarabağ, Gəncə, İrəvan, Talış, Naxçıvan, Şəki, Qarabağ, Təbriz kimi bir sıra
xanlıqlara, Marağa və Urmiya malikanələrinə, Şəmşəddin, Qazax,
Borçalı və İlisu sultanlıqlarına, Car-Balakən icmalarına parçalanmışdı"
(4, 10).
Xanlıqlar və feodal icmaları arasındakı çəkişmələr, qanlı savaşlar o
dövrdə Azərbaycan xalqının vahid dövlət ətrafında birləşmək imkanının
qarşısını alırdı. Belə bir situasiyadan istifadə edən Rusiya imperiyası
Zaqafqaziyanı və o cümlədən Azərbaycanın şimal hissəsini zəbt etdi.
1828-ci il fevralın 10-da Rusiya ilə İran dövlətləri arasında bağlanan
Türkmənçay müqaviləsi Azərbaycanı iki yerə parçaladı və bu parçalama
siyasəti indi də rəzalətlə davam etməkdədir (5, 205).
Lakin Rusiya Avropaya çıxışı olan böyük imperiya dövləti idi. Avropa
mədəniyyəti ilə sıx əlaqə Rusiyada xüsusi, demokratik fikirli ziyalı
təbəqəsinin yaranmasına və mütərəqqi fikrin inkişafına şərait yaratmışdı.
Bütün bunlar Rusiyanın işğal zonasına düşmüş ucqarlara da müəyyən
tə`sirini göstərirdi. Xüsusən maariflənmə işi inkişaf edir, Azərbaycanın
bir sıra mərkəzi şəhərlərində rus-tatar məktəbləri, qızlar seminariyaları
açılır, mətbuat yaranırdı. 1879-cu ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında
tatar şö`bəsinin açılması olduqca mütərəqqi bir hadisə idi və bu Azərbaycanda yeni ziyalı təbəqəsinin yetişməsinə şərait yaratdı. "Azərbaycanın görkəmli maarifçiləri C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, Rəşid
bəy Əfəndiyev, H.Mahmudbəyov, F.Köçərli bu seminariyada və Tiflis
Aleksandrovski Müəllimlər İnstitutunda təhsil almışlar. Azərbaycan
dilində dərsliklərin yaranması da həmin şəxsiyyətlərin adları ilə bağlıdır"
(5, 222).
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Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşri, hətta rusca ilk milli tərcüməçi kadrların yetişməsi də bu mütərəqqi maarif ocağının adı ilə
bağlıdır. "Rus ictimai fikrinin mütərəqqi tə`siri elm, ədəbiyyat, incəsənət
və s. sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşri,
öyrənilməsi (buraya tərcüməni də əlavə etmək lazımdır – S.O.) işinə də
öz müsbət tə`sirini göstərdi. Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olduğu
dövrə qədər folklorun yığılması, nəşri sahəsində rus elminin müəyyən
təcrübəsi var idi. Bu təcrübə yerli, mütərəqqi Azərbaycan ziyalılarının
fəaliyyəti üçün mühüm bir məktəb idi” (6, 40).
Bunu nəzərə alan folklorşünas haqlı olaraq yazır: “Azərbaycan şifahi
ədəbiyyatının XIX əsr rus mətbuatında nəşri məsələsi ayrıca tədqiqata
möhtacdır” (7, 28).
XIX əsrdə Tiflisdə rus dilində «Тифлисские ведомости», «Кавказ»,
«Кавказский вестник», «Новое обозрение», «CMOMПK» kimi rus
dilli mətbuat orqanları yaradılmışdı. Bu mətbuat orqanlarında digər Zaqafqaziya xalqlarının folkloru ilə yanaşı, Azərbaycan tatarlarının (türklərinin) folklorundan əksər janrlar üzrə müxtəlif nümunələr toplanıb
bə`zən orijinalda, çox vaxt isə orijinalla yanaşı rus dilində sətri tərcüməsi
ilə dərc edilmişdir.
Bu illərdə adı çəkilən məşhur mətbuat orqanları ilə yanaşı, digər rusdilli məcmuələr, sorğu və təqvim tipli mətbuat növlərində də folklor
nümunələri dərc edilirdi. Məsələn, bunların arasında "Tiflis quberniyasının təsviri üçün məcmuə", "Qafqazın təqvimi", "Qafqaz arxeoloji komissiyasının aktları", "Qafqaz dağlıları haqqında mə`lumat toplusu", "Kənd
təsərrüfatı üzrə Qafqaz İmperator Cəmiyyətinin məcmuəsi" və s. göstərmək olar (8, 3).
Azərbaycan folklorunun və poetik nümunələrinin rus dilinə professional şəkildə tərcümə faktı və tərcüməçilik məktəbinin yaranma tarixi
XIX əsrin payına düşür.
Tərcümə işinin əhəmiyyətini qiymətləndirən prof. Pənah Xəlilov yazır:
"Tərcümə sayəsində bir milli ədəbiyyatın nailiyyəti başqa qardaş
xalqların da mə`nəvi sərvətinə çevrilir" (9, ll).
Folklorumuzun "SMOMPK"da rus dilinə tərcüməsinin janrlar üzrə
qısa xülasəsini versək, maraqlı faktlarla qarşılaşarıq.
Lirik janrlar içərisində bayatıların tərcümə tarixi nisbətən sonralara
gəlib çıxır. Rus müəlliflərindən A.Kalaşev və A.Yakimov 1894-cü ildə
“SMOMPK”-də (“QƏXTMT”) çap etdirdikləri "Tatar nəğmələri" (oxu:
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Azərbaycan nəğmələri – S.O.) içərisində bayatıların layla və ağı növləri
olmuşdur. Bunların rusca şərhi verilir. Bu rus müəlliflərinin bayatı janrı
ilə ilk tanışlıq faktı idi. Mətnlər Nuxadan, Xatınbəyli kəndindən, Gəncə
şəhərindən, Cəbrayıl qəzasından, Şuşadan toplanmışdı (10, 37-74).
Yenə də bu məcmuənin növbəti buraxılışında A.Zaxarovun "Qafqaz
tatarları qadınlarının ev və sosial məişəti" məqaləsində "Beşik mahnıları"
adı altında xeyli layla mətnləri və onların rusca mə`nası açıqlanmışdır
(11, 91-157).
XIX əsrin 90-cı illərinə qədər folklorun lirik janrı kimi xalq mahnı
nümunəsi məcmuədə rus dilinə tərcümə edilməmişdir. 1892-ci ildə
"SMOMPK" məcmuəsinin 13-cü buraxılışında M.Quliyev tərəfindən
Cavanşir qəzasının Mamırlı kəndində qeydə alınmış “Yaylaqla aranın deyişməsi” və “Göylə yerin deyişməsi” mahnı mətnləri “Tatar nəğmələri”
başlığı altında verilir. Doqquz bənddən ibarət birinci şe`rin həm orijinal,
həm də hər bəndin rusca tərcüməsi verilmişdir. M.Füzulinin “Meyvələrin
söhbəti”ndə olduğu kimi, bu deyişmədə aranla yaylaq öz üstünlüklərini
sübuta yetirməyə çalışır. İkinci şe`rin də məzmunu belədir və beş bənddən
ibarətdir. "Göylə yerin deyişməsi" mahnı mətninin isə sətri tərcüməsi verilibdir (12, 173-234).
Adı çəkilən məcmuənin 1910-cu il 41-ci buraxılışında F.B.Köçərlinski
imzası ilə "Sayaçı" mahnısı və "Valehin nəğmələri" mahnı mətnləri oxuculara təqdim edilir, rus oxucuları üçün onların sətri tərcüməsi verilir.
"Valehin nəğməsi" adlı ikinci hissədə, məqalənin müəllifi insanın
dünyaya gəldiyi ilk gündən dünyadan köçənə qədərki həyat
mərhələlərindən bəhs edən nəğməni və bunun ruscaya sətri tərcüməsini
oxuculara təqdim edir (13, 1-36). Çox təəssüf ki, S.Zelinski "SMOMPK"
məcmuəsinin 1882-ci il, 2-ci buraxılışında Azərbaycan folklorunun bu
nümunəsini "Erməni xalq aşığı Vartan Xoyskinin (Vartan Xoylunun)" adı
altında təqdim edir. Şe`rin Azərbaycan dilində, ərəb əlifbasında olan 24
bənddən ibarət mətni orijinalda və onun rus dilində tərcüməsi verilir.
Görünür, rus müəllifini yenə də ermənilər aldadıblar. Amma fakt faktlığında qalır. Mətn təmiz Azərbaycan dilindədir və erməni əsilli
Azərbaycan aşığı Vartan Xoylunun dilindən – əzbərdən qələmə alınmışdır
və məzmunca, mövzuca Firudin bəy Köçərlinin aşkar etdiyi mətnlə eynidir (14, 99-106).
Azərbaycan mahnılarının rus dilində səslənməsi P.Vostrikovun da adı
ilə bağlıdır. "SMOMPK" məcmuəsinin 1912-ci il 42-ci buraxılışında
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P.Vostrikov "Azərbaycan tatarlarının musiqisi və nəğmələri" adlı böyük
bir məqalə yazır. Azərbaycan musiqisi, musiqi alətləri – simli, nəfəsli və
zərb alətləri haqqında geniş mə`lumat verir, musiqi alətlərinin şəkilləri
dərc edilir. Azərbaycan rəqsləri üçün ayrıca bölmə ayrılır. "Sazandələr və
aşıqlar" bölməsində Qarabağ xanəndələri, muğam sənəti, aşıqların el
arasında hörmətindən, uzun qış gecələri çalıb-oxumalardan, de-yişmələrindən, dastan-nağıl məclislərindən ətraflı mə`lumat verir. Bütün bunlardan sonra "Tirmə şal", "Evlərinin altı qaya", "Nəbi" qəbildən onlarla
Azərbaycan mahnısının mətni orijinalda dərc edilir və rus dilinə sətri tərcümə olunur, bə`zi mahnıların yaranması haqqında rəvayət və əfsanələrdən misallar gətirilir (15, 1-15).
Azərbaycan nağıllarının, lətifələrinin, tapmacalarının, laylalarının, atalar sözləri və məsələlərinin, digər folklor janrlarının toplanıb "SMOMPK"
məcmuəsində rus dilinə tərcüməsi təcrübəsindən çıxış edərək belə qənaətə
gəldik ki, xalq yaradıcılığının, folklorun tərcüməsi xüsusi səriştə və
iste`dad, bacarıq, fəhm tələb edir.
Ədəbiyyatın yazılı ədəbi tərcüməsindən fərqli olaraq, folklorun tərcüməsi daha məs`uliyyətli və çətin bir yaradıcılıq prosesidir. Çünki ədəbibədii materialın müəllifi mə`lumdur və çox vaxt tərcüməçi – müəllif bədii
əsərin müəllifi ilə təkbətək, üz-üzə qalır və onun bədii təfəkkürünə qoşularaq, onun prizmasından hadisələrə yanaşır.
Folklor yaradıcılığında isə belə deyildir. Müəllif – tərcüməçi bütöv bir
xalqın tarixi, ən`ənəsi, dünyagörüşü, psixologiyası, etnoqrafiyası, məişəti,
mədəniyyəti, bədii təxəyyülü ilə təkbətək, üzbəüz qalmağa məcburdur.
Ona görə də folklor janrlarının tərcüməçisi daha böyük və çətin yaradıcılıq və sənət sınağı qarşısında qalmalı olur. Buraya milli folklor janrının
spesifik, səciyyəvi, özünəməxsus, bənzərsiz məzmun və forma xüsusiyyətlərini, orijinal poetikasını, linqvistik xüsusiyyətlərini də əlavə etməli
olsaq, folklor tərcüməsinin gördüyü işin möhtəşəmliyi və vacibliyi, çətinliyi, məsuliyyəti müəyyən dərəcədə təsəvvürə gələ bilər.
Folklor yaradıcılığı olduqca özünəməxsus, spesifik xüsusiyyətlərə
malikdir. Yazılı ədəbi janrların, tutaq ki, romanların, poemaların, povestlərin, lirik şe`rlərin poetikası, strukturu bütün dünya yazılı ədəbiy-yatında
təxminən eynidir, oxşardır. Burada yalnız müəllif manerası, şəxsiyyəti,
yaradıcılıq psixologiyası, milli mənsubiyyəti fərqlidir. Ona görə də tərcüməçi burada folklorda olduğu kimi yaradıcılıq çətinlikləri ilə qarşılaşmalı olmur.
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Folklor janrı isə yalnız onu yaradan xalqa məxsusdur, bütün məzmunu,
poetik quruluşu, poetikası, forma xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Hətta
türkdilli xalqların şərikli, qədim folklor nümunələri belə bir-birindən dil,
süjet, təhkiyə tərzi ilə fərqli cəhətlərə məxsusdur.
Rus dilinə dünya xalqlarının əksəriyyətinin folklor nümunəsi tərcümə
edilmişdir. Lakin tərcüməçilik baxımından bunların içərisində türk xalqlarının folkloru, o cümlədən Azərbaycan folklorunun tərcümə növləri
özünəməxsusdur, öz tərcümə xüsusiyyətlərinə, tərcümə üsullarına malikdir.
Azərbaycan folklorunun istər epik, istərsə də lirik janrlarının rus dilinə
tərcümə tarixi ikinci əsrini yaşasa da, bu tərcümə tarixi boyu xeyli praktik təcrübə, üsul, manera, tərcüməçilərin yanaşma metodu formalaşsa da,
bütün bunları ümumiləşdirən elmi-nəzəri konsepsiya hələ ki, yoxdur.
Dünya tərcümə praktikasında əsasən aşağıdakı tərcümə növləri ümumi
şəkildə müəyyənləşdirilmişdir:
1. Mətnin sətri, həmçinin orijinala adekvat və dəqiq tərcüməsi;
2. Mətnin sərbəst, yaradıcı, bədii tərcüməsi;
3. Elmi tərcümə; linqvistik tərcümə;
4. Filoloji tərcümə; tekstoloji tərcümə (16; 17).
Bu tərcümə növlərini yerinə, məqsədinə görə folklor tərcümə praktikasına tətbiq etmək olar. Lakin Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsində əsasən sətri tərcümədən, daha sonra isə bədii tərcümədən istifadə edilibdir. Və əslində yaradıcı tərcüməçi bu tərcümə prinsiplərinin hər
birindən istifadə edə bilər.
Orijinalda “Сборник материалов длйа описанийа местностей и
племен Кавказа” adlanan bu məcmuədə Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsinin olduqca əsaslı və əhəmiyyətli prinsipləri formalaşmış,
sonrakı mərhələdə vacib əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu məcmuə təkcə folklorumuzun deyil, həmçinin Azərbaycan mədəniyyət, ədəbiyyat və
incəsənətinin qeyri dillərdə, müxtəlif xalqlar arasında yayılması və tanınması işində çox böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Elmi yenilik – Azərbaycan nağıllarının, lətifələrinin, tapmacalarının,
laylalarının, atalar sözləri və məsələlərinin və digər folklor janrlarının
toplanıb “SMOMPK” məcmuəsində rus dilinə tərcüməsi təcrübəsindən
çıxış edərək belə qənaətə gəldik ki, xalq yaradıcılığının, folklorun tərcüməsi xüsusi səriştə və iste`dad, bacarıq, fəhm tələb edir.
İşin nəticəsi. “SMOMPK” məcmuəsində Azərbaycan folklorunun rus
dilinə tərcüməsinin çox əsaslı və əhəmiyyətli prinsipləri formalaşmış. bu
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məcmuə təkcə folklorumuzun deyil, Azərbaycan mədəniyyət, ədəbiyyat
və incəsənətinin qeyri dillərdə çap olunması və müxtəlif ərazilərə yayılması işində çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
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EPİK QƏHRƏMANIN BİOQRAFİYASININ QURULUŞUNA
YÖNƏLƏN FORMULLAR
XÜLASƏ
Xalq nağıllarında, dastanlarında qəhrəmanların həyat hekayələri ilə bağlı aparılan
araşdırmalarda müşahidə olunan ortaq qəliblərin, formulların aşkara çıxarılması yönündə xeyli tədqiqat aparılmışdır. Bu məqalədə qısa da olsa, xalq nağıl və dastanlarında
qəhrəmanların həyatı ilə bağlı təsbit edilmiş ortaq modellərə, qəliblərə nəzər salaraq
bununla bağlı mövcud olan nəzəriyyələr barədə mə`lumat verilir. Məqalədə həmçinin
“qəhrəmanın bioqrafiyası” ilə bağlı araşdırma aparmış tədqiqatçılar haqqında mə`lumat
verilmiş, onların nəzəriyyələrinin əsas müddəaları təhlil olunmuşdur.
Açar sözlər: dastan, qəlib, qəhrəman, O.Ranq, L.Raqlan
THE MODELS DIRECTED TO THE STRUCTURE OF THE BIOGRABIOGRAPHY OF AN EPIC HERO
SUMMARY
A lot of researches have been done to discover the common patterns and formulas
observed in the inquires made in to the life stories of heroes in folk tales and epics. In
this article we have a short look at the identified common models and pattern related
to the lives of heroes in folk tales and epics, and give some information about the theories related to it. Moreover a little information is given about the researches who have
carried out researchs in to “The hero biography” and the main statements of their theories are analyzed.
Key words: epic, pattern, hero, O.Rang, L.Raglan
«БИОГРАФИЯ ЭПИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ ПО СТРОЕНИЕ
НАПРАВЛЕННЫХ МОДЕЛЬИ»
РЕЗЮМЕ
В народных сказках, былинах, рассказы жизнь про героев связанный
проводимые исслодованиях наблюдения их общая форма. Выявлени формулы в
направление проводились значительно много исследования. В этой статье, хотя и
коротко, но в народных сказках и былинах связанный с жизнью героев закрепленный если обратить внимание на общую модель и форму связанный с этим имеющийся о теориях дается информация. А так же в статье биография герое связанные с исслодовать проводит исслодование о ним дается информация, про их теории были анализированны их основые положение.
Ключевые слова: эпос, формуль, герой, О.Ранг, Л.Раглан

Məsələnin qoyuluşu. Epik dastanlarda iştirak edən qəhrəmanların bioqrafiyasını, doğulmasını və fəaliyyətini təsvir edən formulların aşkara
çıxarılması hər zaman tədqiqatçıları düşündürən məsələlərdən olmuşdur.
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İşin məqsədi. Epik mətnlərdə, dastanlarda qəhrəmanların bioqrafiyasını təhlil edən formul tipləri haqqında mə`lumat verməkdir.
Xalq nağıllarında, dastanlarında qəhrəmanların həyat hekayələrindən
yola çıxaraq, dastan boyu onların yaratdığı ortaq qəlibləri və ya formulları aşkara çıxarmaq yönündə xeyli araşdırma aparılmışdır. Qəhrəmanlıq
dastanlarında yer alan epik qəhrəmanın formul qəlibini və ya quruluşunu
ortaya çıxarmağa yönələn ilk təşəbbüs 1864-cü ildə alman alimi İohan
Georg Van Hayn tərəfindən edilmişdir (8, 179). O, xalq hekayələri, nağıllar üzərində tədqiqat apararkən bu epik nümunələrdə mövcud olan müxtəlif formullar diqqətini cəlb edir, bunları bir siyahı halında formalaşdırır
və 16 maddədən ibarət bir “qəhrəman qəlibi” meydana gətirir. Bu folklorda “sürgün və dönüş formulu” olaraq bilinməkdədir. Daha sonra Anti Aarne tərəfindən 1910-cu ildə nağılların tiplərə görə sistemləşdirilməsində
istifadə edilmişdir (10, 142). Bir başqa baxış açısıyla Haynın bu tədqiqatı “epik mətnlərin qəlibləşmiş quruluşu” haqqındakı ilk ümimiləşdirmə (16, 114-129) hesab olunmuş və V. Propp nümunəsinin də əsasını təşkil etmişdir.
“Sürgün və dönüş formulu”nun əsas müddəaları aşağıdakılardır:
Doğum:
1. Qəhrəmanın qeyri-qanuni olaraq doğulması.
2. Qəhrəmanın anası ölkənin şahzadəsidir.
3. Qəhrəmanın atası bir tanrı və ya başqa biridir.
Gənclik:
4. Qəhrəmanın yüksəlişinin müəyyən işarətləri vardır.
5. Buna görə də qəhrəman tərk edilmişdir.
6. O, heyvanlar tərəfindən əmizdirilir.
7. Övladsız bir çoban tərəfindən böyüdülür.
8. O, yüksək ruhlu bir gəncdir.
9. O, başqa bir ölkədə işləmək üçün iş axtarır.
Dönüş:
10. O, müzəffər, qalib olaraq geriyə dönər və yenidən başqa bir ölkəyə
gedir.
11. O, həqiqi düşmənlərini məhv edir, ölkəni idarə etməyə başlayır və
anasını xilas edir.
12. O, şəhərlər inşa edir.
13. Onun ölümü də fövqəladə olaraq təsvir edilməkdədir.
İkinci dərəcədən şəxslər:
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14. O, yasaq münasibətə görə lənətlənmişdir və gənc ölür.
15. O, təhqir olumuş bir xidmətçisinin əliylə intiqam almaq məqsədi
ilə öldürülür.
16. O hələ gənc olan qardaşını öldürür (16, 115-116; 10, 143).
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi Van Haynla təxminən eyni zamanda
–1871-ci ildə Eduard Teylorun çap etdirdiyi “İlkin mədəniyyət” adlı tədqiqatında “qəhrəman mifləri” adlandırdığı epik mətnlərdə, qəhrəmanların
ortaq, ümumi bir model əsasında formalaşdırıldıqları ideyasını irəli sürmüşdür. Modelə görə:
1. Qəhrəman doğumdan sonra tərk edilir.
2. Başqa insanlar və ya heyvanlar tərəfindən mühafizə edilir,
böyüdülür.
3. Böyüyür.
4. Böyük bir igidlik göstərir və əsl qəhrəmana çevrilir.
Eduard Teylor sadəcə ortaq qəhrəman modeli meydana gətirməyə sə`y
göstərir. Qəhrəman və ya qəhrəmanların mənşəyi Teyloru düşündürmürdü. “Dədə Qorqud” mətnlərində də Van Haynın və Eduard Teylorun qəhrəman formuluna aid nümunələrə rast gəlmək mümkündür. Dastanın
“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy ”u əsatiri boy olmaqla bərabər yuxarıda qeyd etdiyimiz qəhrəman modelini özündə ehtiva etməkdədir. Boyda
Oğuz elindən köç edərkən Aruz Qocanın kiçik yeni doğulan oğlu yükdən düşür və beləliklə, “qəhrəmanın tərk edilməsi” formulunu əmələ gətirir. Daha sonra ailəsi tərəfindən tərk edilən qəhrəman bir dişi aslan
tərəfindən götürülür və aslanın südü ilə bəslənib böyüyür. Təpəgöz Oğuzun fövqəladə düşməni olduğuna görə, Təpəgözə qarşı qoyulan xalq qəhrəmanı da öz fəaliyyətini, fövqəladə qüvvələrdən güc almaqla həyata
keçirir. Daha sonra Dədə Qorqudun vasitəsilə insan cəmiyyətinə qatılan
bu qəhrəman “at basdığına” görə Basat adını alır (1, 125-135). Bundan
əlavə “Kitab”da “qəhrəmanın başqa bir ölkəyə getməsi formulu”na da
təsadüf edilməkdədir. Dastanda həqiqətən də Basatın “aqında” – başqa
bir ölkədə olduğunun şahidi oluruq. Basat Təpəgözün Oğuz elinin başına gətirdiyi fəlakətləri qoca qarıdan öyrənir. Bu da sübut edir ki, bu hadisələr zamanı Basat başqa ölkədə olmuşdur. Bundan sonra Basat böyük bir igidlik, qəhrəmanlıq göstərir. Oğuz elini böyük bir bəladan xilas
edir. Təpəgözü öldürür və əsl qəhrəmana çevrilmiş olur.
Otto Ranqın qəhrəman qəlibi.
Otto Ranq Siqmund Freydin psixoanalitik məktəbinin nümayəndəsi
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olmuşdur. O, qəhrəmanların, ata-oğul arasında çəkişmələrin nəticəsi olaraq oğulların atalarını öldürmələrini və bu münasibətlərdə qəliblər əsasında formalaşan yeni bir formul nəzəriyyəsi irəli sürürdü.
Robert A. Segalin (15, 75) təsbitlərinə görə Otto Ranqın (14, 124)
irəli sürdüyü bu qəhrəman qəlibində, xüsusilə, qəhrəmanların həyatlarının ikinci yarısı üzərində durmaqdadır. Qəhrəmanın həyatının ilk yarısı
yox, ikinci yarısına ağırlıq verən bu nəzəriyyə üçün həmçinin Cozef
Kampbellin (13, 90) tədqiqatlarına baxıla bilər.
Otto Ranqın “qəhrəman qəlibi” aşağıdakı formullardan əmələ gəlməkdədir:
1. Qəhrəman qeyri-adi bir ailənin övladıdır.
2. Qəhrəmanın atası bir kraldır.
3. Qəhrəmanın ana rəhminə düşmə şərtləri çətindir. Yəni, hamı kimi
doğulmur – (N.A)
4. Qəhrəmanın doğumu ilə əlaqəli olaraq müəyyən əlamətlər vardır.
5. Qəhrəman bir qutu içində suya buraxılır.
6. Qəhrəman heyvanlar və ya xeyirxah insanlar tərəfindən qorunur.
7. Qəhrəmana dişi bir heyvan və ya alicənab bir qadın süd verir.
8. Qəhrəman böyüyür.
9. Həqiqi ailəsini tapır.
10. Atasından intiqam alır.
11. Qəhrəman rütbə qazanır, yüksəlir, mükafatlandırılır (14, 40-67).
Otto Ranqın “qəhrəman qəlibi”ndə öz əksini tapan formullardan da
bə`zilərinə “Dədə Qorqud” boylarında təsadüf edə bilərik. Məsələn:
“Qəhrəmanın ana rəhminə düşmə şərtlərinin çətinliyi” formuluna biz
“Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nda təsadüf edirik. Burada övladı olmadığına görə, Bayındır xanın qara çadırında əyləşdirilən Dirsə xan çox pərt
olur. Daha sonra arvadının sözü ilə “ulu toy eləyib, hacət diləyir”.
Borclunu borcundan xilas edir, susuz yollara su çəkir. Bir ağzı dualının
alqışı ilə Tanrı Dirsə xana bir oğul verir. Bu formul bizə Azərbaycan nağıllarında şahların, padşahların övladsızlığını, daha sonra ortaya çıxan bir
dərvişin verdiyi sehirli almanın köməyi ilə padşahın övladının olması
motivini xatırladır (2, 50-67). “Kitabi – Dədə Qorqud”da Qazan xanın
oğlu Uruzun əsir düşdüyü boyda da Burla xatunun sözlərindən belə
mə`lum olur ki, Uruz da adi yolla yox, qeyri – adi yolla – “nəzir-niyazla”, “hacət-dua” ilə doğulmuşdur. Boyda oğlunun Qazan xanla birgə
gəlmədiyini görən Burla xatunun ürəyində bir ana narahatlığı baş qaldırır:
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“Xan qızı gördü ki, Qazan gəlir, yumurlanıb yerindən durdu.Qazana
qarşı gəldi.Sağilən soluna göz gəzdirdi. Uruzu görmədi. Qara bağrı sarsıldı, onun yürəgi oynadı, qara qıyma gözləri qan-yaşla doldu.
Genə söyləmiş, aydır:
Sam yelləri əsmədən, Qazan, qulağım çınlar.
Sarımsaq otu yemədən Qazan, içim göynər.
Sarı yılan soqmadan ağca tənim qalqar-şişər.
Qurumuşca köksümdə südüm oynar
Yalnızca oğul görünməz bağrım yanar.
Bir dəxi söyləmiş:
– Quru –quru çaylara su saldım.
Qara donlu dərvişlərə nəzir verdim.
Umanına – usanana aş yedirdim.
Ac görsəm, doyurdum, yalıncıq görsəm, donatdım.
Dilək ilə bir oğulu güclə buldum.
Yalnız oğul xəbərini, a Qazan, degil mana” (1, 86).
Nümunədən də göründüyü kimi Uruzun da doğumu çətin şərtlər hesabına başa gəlir. Həm də boyun məzmunundan da aydın göründüyü kimi
xalq nağıllarına uyğun olaraq Uruzun da doğulmasında, dünyaya gəlməsində “dərviş motivindən də istifadə edilmişdir (6, 25). Daha sonra “qəhrəmanın heyvanlar və xeyirxah insanlar tərəfindən qorunması” formuluna
biz həm “Dədə Qorqud” boylarında, həm də klassik epik əsərlərdə rast
gəlirik. “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”unda Basat bir dişi aslan tərəfindən bəslənir və böyüdülür. Bundan başqa Koroğlunun Asiya variantlarında Koroğlu da dişi madyan tərəfindən bəslənilir (3, 38). Qəbrdə doğulan uşağı hər gün bir dişi madyan gəlib qəbrin üstündə oturub südüylə
bəsləyir. Bundan əlavə klassik ədəbiyyata dair epik əsərlərdə iştirak
edən qəhrəmanların bioqrafiyasında da biz bu formulun şahidi oluruq.
N.Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poemasında əsərin sonunda Məcnun
Leylinin məzarı üstündə öləndən sonra heyvanlar Məcnunu dövrəyə alır,
onu himayə edir, ona heç kimin toxunmasına icazə vermir. Yalnız bir il
sonra – Məcnunun cəsədi təmiz çürüyüb torpağa qarışandan sonra heyvanlar dağılıb Məcnunu dəfn etməyə imkan yaradırlar (4, 285). Əski türk
yaradılış dastanlarında çətin, dar məqamda qəhrəmana yardım edib, yol
göstərən, qurd motivi də bu formula nümunə ola bilər (7, 34-38). “Qəhrəmanın böyüməsi”, “rütbə qazanması”, “mükafatlandırılması” formulları
da “Kitabi – Dədə Qorqud” boylarında mövcuddur. Həm Buğac, həm
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Uruz qeyri-adi yolla olan doğuluşdan sonra göstərdikləri igidliklər, qazandıqları şücaətlər qarşılığında, mükafat kimi ad alırlar və cəmiyyətdə
artıq özünəməxsus yerləri olan, sayılıb- seçilən, hörmət-izzət sahibi şəxsiyyət olaraq formulaşırlar. Hər biri göstərdikləri igidliklərin müqabilində rütbə qazanır, mükafatlandırılır. Bunlar demək olar ki, dastandakı
əksər qəhrəmanların bioqrafiyasını ehtiva edən formul tiplərindəndirlər.
Lord Raqlanın “ən`ənəvi qəhrəman qəlibi”
Bu model Lord Raqlanın “Ən`ənəvi epik qəhrəman” (12, 126-138)
əsərində ortaya qoyduğu “ənənəvi qəhrəman modeli” olub, əsasən, yuxarıda qeyd etdiyimiz nəzəriyyənin müxtəlif epik mətnlərə uyqulanması və
beləliklə, bu nəzəriyyənin təməl paradiqmalarından birisi olan “bu qəhrəmanların heç biri tarixi bir gerçəklik deyildir” və ya “hamısı uydurma
qəhrəmanlardır” fikirlərini sübut etmək məqsədi daşımışdır. Lord Raqlan
ən`ənəvi qəhrəman modeli ilə bağlı iyirmi iki formul qeyd etsə də, tədqiqatlar vasitəsilə bu formulların artırılıb azaldıla biləcəyini istina etmir. Özünün
də qeyd etdiyi kimi “bu şəxsiyyətlərin heç birisinin hekayəsi-nağılı gerçəkliyə, həqiqətə uyğun deyil və mənim fəaliyyətim, əks etdirdiyim qəhrəmanların heç biri gerçək deyildir (12, 129). Lakin Alan Dundes Lord Raqlanın “qəhrəmanların tarixi gerçəklikdən tamamilə uzaq olan həyat hekayələri” fikri ilə razılaşmamış və bu fikrini tənqid etmişdir (11, 44-51).
Özkul Çobanoğlu da “Lord Raqlanın Qərb xalqlarının epik qəhrəman
qəlibi işığında “Oğuz Kağan” və “Er Toştük” dastan qəhrəmanlarına bir
nəzər” adlı məqaləsində bu nəzəriyyəni Oğuz Kağan və Er Toştük dastanlarına uyqulamışdır (9, 202-209).
Lord Raqlanın “ən`ənəvi qəhrəman qəlibi” aşağıdakı formul maddələrdən ibarətdir:
1. Qəhrəmanın anası soylu bir bakirədir.
2. Qəhrəmanın atası bir kraldır.
3. Ata çox zaman qəhrəmanın anasının yaxın qohumu olur.
4. Qəhrəmanın ana bətninə düşməsi qeyri-adi yolla olur. (Azərbaycan
nağıllarındakı övladsız padşaha bir dərvişin sehirli alma verməsini, “Dədə
Qorqud” boylarında qəhrəmanın nəzir-niyazla, “hacət-dua” ilə doğulmasını xatırlayın – N.A).
5. Qəhrəman eyni zamanda bir tanrının oğlu olaraq qəbul edilir. (İsa
peyğəmbərlə bağlı yaranan dini-əfsanəvi rəvayətləri xatırlayın – N.A).
6. Qəhrəmanın doğumu əsnasında atası, anası və ya babası onu öldürməyə təşəbbüs edir.
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7. Qəhrəman gizlicə bir yerə göndərilir.
8. Qəhrəman uzaq bir ölkədə onu övladlığa götürən bir ailə tərəfindən
böyüdülür.
9. Qəhrəmanın uşaqlığı haqqında heç bir mə`lumat verilmir.
10. Qəhrəman yetkinlik yaşına çatanda gələcəkdə kral olacağı ölkəyə
gəlir.
11. Qəhrəman kral, div və ya başqa bir heyvana qarşı döyüşdə zəfər
qazanır.
12. Qəhrəman çox zaman sələfi olduğu kralın qızı ilə evlənir.
13. Qəhrəman kral olur.
14. Qəhrəman bir müddət sakitcə, heç bir hadisə olmadan hökmdarlıq
edir.
15. Qəhrəman yeni qanunlar çıxarır.
16. Daha sonra qəhrəman tanrıların və ya xalqın sevgisini itirir (Mirzə Fətəli Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” povestində də Yusif Sərrac
taxta çıxdıqdan sonra xalqın xeyrinə xeyli işlər görür, yeni fərmanlar
imzalayır. Lakin şah Abbasın zülmünə öyrəşən xalq bir müddət sonra bu
“mülayim” padşahdan bezir və ona qarşı çıxır.) (5, 188).
17. Qəhrəman taxtdan salınır və şəhərdən uzaqlaşdırılır.
18. Qəhrəman əsrarəngiz ölümlə qarşılaşır.
19. Qəhrəman çox zaman bir təpənin üzərində ölür.
20. Əgər övladları varsa, övladlarından heç biri onun yerinə taxta çıxa
bilmir.
21. Qəhrəmanın vücudu dəfn edilmir.
22. Amma buna baxmayaraq qəhrəmanın dəfn olunduğu qəbul edilən
bir və ya bir neçə müqəddəs məzarı mövcuddur (12, 126-138).
Lakin yuxarıda da qeyd edildiyi kimi bu qəhrəmanların heç birisinin
hekayəsi-nağılı gerçəkliyə, həqiqətə uyğun hesab olunmur və bunların
fəaliyyəti də gerçəklikdən uzaq fəaliyyət kimi qəbul olunurdu.
İşin elmi nəticəsi. Epik mətnlərin qəhrəmanlarının bioqrafiyasını ifadə
edən formul qrupları təhlil edilmişdir.
İşin elmi yeniliyi. Dastanlar tədqiq olunarkən qəhrəmanların bioqrafiyasını ifadə edən formul qruplarının incələnib tədqiq olunması, dastanların quruluşunun öyrənilməsində bir sıra yeni elmi nəticələr çıxaracağı qənaətindəyik.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə qəhrəmanların bioqrafiyasına
yönələn formullar haqqında ilk dəfə sistemli mə`lumat verilmişdir. Bu
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formul tiplərinin bir çox dastanlarımızın strukturunun daha dəqiq araşdırılmasında əhəmiyyəti olduqca böyükdür.
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Altay MƏMMƏDLİ
Folklor İnstitutu, elmi işçi
GÖYÇƏLİ AŞIQ NƏCƏFİN DİVANİLƏRİ
XÜLASƏ
Məqalədə Göyçə aşıqlarından Aşıq Nəcəfin (Ələsgər ocağının nümayəndəsidir)
divaniləri təhlil olunur, aşığın yaradıcılığında bu poetik örnəklərin xüsusi yeri, mahiyyəti
göstərilir. Bu qeyd olunan mülahizələr Aşıq Nəcəfin Ələsgər ocağının görkəmli nümayəndəsi olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Açar sözləri: aşıq, divani, hərbə-zorba, Ələsgər ocağı
DIVANIS OF ASHUG NAJAF FROM GOYCHA
SUMMARY
The article analyzes divanis of Ashug Najaf (representative of Ashug Alasgar
school), one of the ashugs of Goycha and special place and essence of poetic models in
the activity of the ashug are mentioned. The above stated facts confirm that Ashug Najaf
was one of the famous representatives of Alasgar school.
Key words: ashug, divani, threat and menace, Alasgar school
ДИВАНИ АШУГА НАДЖАФА ИЗ ГЁЙЧИ
РЕЗЮМЕ
В данной статье анализируются дивани Ашуга Наджафа из Гёйчинских ашугов
(представителя очага Ашуга Алескера), отмечается особое место, сущность этих
образцов поэзии в творчестве ашуга. Данные соображения свидетельствуют о том,
что Ашуг Наджаф является выдающимся представителем очага Ашуга Алескера.
Ключевые слова: ашуг, дивани, угрозы, очаг Ашуга Алескера

Məsələnin quruluşu. Aşıq sənətinin regional aşıq mühitləri üzrə tədqiqi böyük əhəmiyyətə malikdir. Kifayət qədər tədqiq olunan aşıq mühitlərindən biri də Göyçə aşıq mühitidir. Buna baxmayaraq ayrı-ayrı ustad
aşıqların, onların müasirlərinin yaradıcılığı hələ lazımi qədər araşdırılmamışdır. Ələsgər ocağının görkəmli nümayəndəsi Aşıq Nəcəf də belə el
sənətkarlarındandır.
İşin məqsədi. Bu məqalədə Ələsgər ocağının nümayəndəsi Aşıq Nəcəfin divani yaradıcılığı ocağın digər nümayəndələri ilə paralel olaraq
araşdırılmış, tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, bu poetik örnəklər, yə`ni divanilər aşıq şe`rinin kamil nümunələri olub Aşıq Nəcəfin
ustad aşıq olduğunu təsdiq edir, həm də bu şe`rlərdə sufizm, təsəvvüf
kifayət qədər əks olunmuşdur.
Aşıq Nəcəf Ələsgər ocağının nümayəndələrindən biridir. Aşıq Ələsgər
və Ələsgər ocağının yorulmaz tədqiqatçısı İslam Ələsgərin dili ilə desək

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

2011/ IV

110

Aşıq Ələsgərin qardaşı Xəlilin oğludur (1, 164). Bu el sənətkarının yaradıcılığının, ədəbi irsinin toplanılıb yazıya alınması da hörmətli İslam
Ələsgərin adı ilə bağlıdır. Bunu böyük tədqiqatçının özü də etiraf edir:
“Onun (Aşıq Nəcəf – A.M) əsərlərinin böyük bir qismi bu sətirlərin müəllifinin toplayıb tərtib etdiyi “Ələsgər ocağı”, “Sazlı-sözlü adlı kitablarda
özünə yer tapmışdır” (2, 12).
Aşıq Nəcəfin “Ələsgər ocağı” kitabında ancaq bir divanisi (“Gəl”) çap
olunub, sonralar eyni adlı divani “Sazlı-sözlü Göyçə” kitabında işıq üzü
görmüşdür. Aşığın yaradıcılığı “Göyçəli Aşıq Nəcəf” kitabında nisbətən
əhatəli verilmişdir. Bu kitabda müəllifin on dörd divanisi (“Mən”, “Çəp”,
“Dam”, “Qırmızı”) “Layiq deyil”, “Ola”, “Gəlmədi”, “Pərvərdigar”, “Verir”) toplanıb (3, 164-174). Bu da səbəbsiz deyildir. Professor Mürsəl
Həkimov yazır: “Divani aşıqların ən çox müraciət etdiyi şe`r formasıdır”
(4, 460). İki yerə ayırmaq olar: şəxsiyyəti qeyri-müəyyən olanlara xitabən
deyilən divanilər və sufizmlər, təsəvvüf elmini əks etdirən şerlər. Təbii ki,
bu divanilərin arasında didaktik poetik örnəklər də var. Məsələn, “Var”,
“Çəp”, “Danışaq”, “Gəl” kimi divanilər şəxsiyyətləri qeyri-müəyyən olan
şəxslərə xitabən yazılsa da, maraqlıdır ki, bu poetik örnəklərin hər birinin
özünəməxsus xüsusiyyətləri var, eyni zamanda mövzuları da müxtəlifdir.
“Bax” divanisində Aşıq Nəcəf böyük ustalıqla cəmi bir neçə sözlə (“Sən
şəgirdsən, bir ustaddan dərsin al, sözə bax”) kimi xitabən yazıldığını göstərir. Buradan mə`lum olur ki, o müstəqil aşıqlıq etmək iqtidarında olmayan bir şəxsdir. Bunun ötəri deyilmədiyini müəllif aşağıdakı bənddə daha
aydın verir:
Öz özünə mənəm deyib
İtirməynən sərini;
Məndən sənə müştəri olmaz,
Axtar, tap müştərini;
Əbəs yerə pərvazlanıb
Yandırmaynan pərini
Pərvanə olub ataşa
Vurma özünü közə, bax (3, 164).
Bu divani daha çox hərbə-zorbanı xatırladır. Professor Paşa Əfəndiyev
yazır: “Divanilər də qoşmalar kimi məzmununa görə müxtəlif lirik, nəsihətamiz, çağırış, hərbə-zorba xarakterli və s. olur” (5, 64).
Müəllifin “Çəp” adlı divanisində didaktika, nəsihət olduqca qüvvət-
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lidir. Aşıq Nəcəf bu şe'rdə də ustalıq göstərməklə bərabər, bunu cavan,
təcrübəsiz birisinə xitabən dediyini də qeyd edir:
Sən aşıqdan saz çalırsan,
Çəp oxuyub, qalma çəp.
Məndən sənə nəsihət olsun
Çəp danışıb, gülmə çəp.
Həqiqətdən kəlmə söylə
Eşidən əhsən desin,
Dinəndə çəp sual verib
Sualını alma çəp (3,165).
Aşıq Nəcəfin “Danışaq” adlı divanisi də hərbə-zorba xarakteri daşıyır.
Burada daha çox haqqa söykənmək, həqiqətə uyğun hərəkət etmək kimi
müsbət cəhətlər sadalanır. Aşıq Nəcəf yazır:
Möhkəm tutaq doğru yolu
Nə yanılaq, nə azaq;
Sərimiz salamat olar,
Əyridən olsaq uzaq.
Namərdi məzəmmət edək,
Mərdlərə tə`rif yazaq;
Nə xainin adın çəkək,
Nə xəbisdən danışaq (3, 166).
Burada professor Mürsəl Həkimovun bir mülahizəsini xatırlatmaq
yerinə düşər. O, yazır: “Divani aşıq sənətində istər şe'r növü kimi, istər
havacat oxunuşu cəhətdən dalbadal, rəqibə qibtə baxımından aşıq himnidir, aşığın qənimidir” (4, 459).
Məqalənin əvvəlində göstərdiyimiz kimi, Aşıq Nəcəfin eyni adlı
(“Gəl”) iki divanisi mə`lumdur. Bunlardan biri namə`lum bir şəxsə ünvanlanmışdır. Aşıq deyir:
Əgər mərdsən, bu meydana
Saz götür, mərdanə gəl.
Həqiqətdən kəlmə kəsək
Danış, xoş zəbana gəl.
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Mə`rifətlə məclis apar,
Görənlər əhsən desin;
Hərcayıyla aşna olma,
Sirr vermə nadana gəl (3, 169).
Bu deyilənlərdən mə'lum olur ki, müəllif əsl aşığı “mərd, həqiqətdən
kəlmə kəsən, mə`rifətlə məclis aparan” və digər insani keyfiyyətlərdə
görmək istəyir. Professor Mürsəl Həkimov yazır: “Divanini ustadlar haqq
qapısı, “aşığın məsləki ” “ədəb-ərkan” adlandırırlar (4, 460).
Aşıq Nəcəfin “Gəl” adlı digər divanisi də maraqlıdır.
Göyçəli Aşıq Nəcəfəm,
Aşkar etdim elimi,
Məhşurdu əslim-nəslim
Aləm bilir halımı,
Bir ləhcədə nitqə gəlib
Açar olsa dilimi
Ünüm yetər Alosmana
Səs sallam cahana gəl (3, 169).
Aşıq Nəcəf göründüyü kimi, ədəb-ərkan gözləyən ustad aşıqdır. Təbii
ki, onun rəvan təbi də, ustalığı da bu şe`rdən bəllidir. Burada ustad Aşıq
Ələsgərin bir şe`rini xatırlamaq yerindədir:
Aşıq olub diyar-diyar gəzənin
Əzəl başda pür kamalı gərəkdi
Oturub-durmaqda ədəbin bilən
Mərifət elmində dolu gərəkdi (4, 71)
Aşıq Nəcəf həqiqətən də “mə`rifət elmində doludur”. Müəllifin “Ola”
adlı divanisi də diqqətçəkəndir.
O yazır:
Aşıqlıqda öz yerim var,
Şairlikdən halıyam,
Təcnis, təxmis cəm etmişəm,
Divanidən doluyam;

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

2011/ IV

113

Kamil ustad xidmətçisi;
Şahi-Mərdan quluyam;
Təkəbbürə baş əymərəm,
Əgər ki, sultan ola (3, 172).
Aşığın müasirləri Növrəs İman və Aşıq Talıbın da eyni adlı divaniləri
mə`lumdur. Məsələn, Aşıq Talıbın “Durur”, Növrəs İmanın “Gəl” adlı
divaniləri var.
Aşıq Nəcəfin divani yaradıcılığında məcazlar bolluğu diqqəti xüsusilə
cəlb edir. Bu məcazlar antonim mə`nalı sözlərin qarşılaşdırılması ilə,
yaxın mə`nalı sözlərlə və digər vasitələrlə yaradılmışdır. Məsələn, “Lazım
deyil” divanisində “yaxşı-yaman, xeyir-şər”, “yaxşılıq-pislik”, “dərmandərd”, “Danışaq” şe`rində “namərd-mərd”, “xain-xəbis” və s. bu deyilənlərin həqiqət olduğunu göstərir.
Böyük aşığın divanilərinin əksəriyyətində Allahın, İmam Əlinin və
digər müqəddəs şəxslərin adları çəkilir, onlar böyük şükranlıqla xatırlanır.
Bu poetik örnəklərdə verilən “Qadiri-sübhan”, “Şahi-Mərdan”, “Şahi Qəşəməm”, “Pərvərdigar” kimi sözlər təbii ki, təsadüfən işlənməmişdir.
“Şahi-Qəşəm”, “Şahi-Mərdan” İmam Əlinin, “Qadiri-sübhan”, “Pərvərdigar” Allahın adlarıdır. Bu sözlərə (istər Allahın, istərsə də İmam Əlinin
adları) Aşıq Talıbın, Növrəs İmanın, eləcə də Aşıq Ələsgərin şe`rlərində
sıx-sıx rast gəlinir. Bunu izləmək üçün hər bir sənətkarın yaradıcılığından
nümunə verməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Aşıq Ələsgər:
Dar günümdə yetiş dada
Ya Şahi-Mərdan ağa!
Nitq ver meydan içində
Qoyma sərkərdan ağa
Həm Əliyəm, həm Vəliyəm,
Həm zəkisən, həm səxa
Həmi dildə zikrim sənsən
Həmi əzbərdən ağa (6, 168).
Aşıq Talıb:
Dolanıram bu dünyanı
Gəzirəm əfsanə mən
Yüz söylərəm həqiqətdən
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Çatmaram imana mən,
Sidqi-dilqəm sığınmışam
Ol Şahi-Mərdana mən,
Talıbam çıxmaq çətindi,
Düşsəm imtahana mən,
Atı Düldül, qulu Qənbər,
Ol Şiri-yəzdan mənim (7, 141).
Növrəs İman:
Dəli könül, qafil olma,
Sığın giridarə gəl.
Aləmləri xəlq eyləyən,
Bir pərvərdigarə gəl.
Gecə-gündüz zikr eylə,
Həsən, Hüseyn, Abbası
Aldanma dünya malına
Olma üzü qarə, gəl (8, 140).
“Həqiqətdən kəlmə kəsib, həqiqətdən söylərəm” və ya “Ərlərimdi
leyli-nahar ərənlərin sərvəri” deyən Aşıq Nəcəf divanilərindən də göründüyü kimi həm ustad aşıqdır, həm də böyük aşıq Ələsgər ocağının nümayəndəsidir.
Bir az öncə qeyd etdik ki, Aşıq Nəcəfin, Növrəs İmanın, Aşıq Talıbın
divaniləri ilə səsləşən şe`rləri, eyni adlı divaniləri mövcuddur. Bu qədər
yaxınlıq və oxşarlıq təbii ki, elə-belə təsadüfi deyildir.
Bunu tam yəqinləşdirmək və aydınlaşdırmaq üçün Aşıq Ələsgər irsinin
və Ələsgər ocağının tədqiqatçısı İslam Ələsgərə istinad üçün üz tutduq,
çünki bu barədə cəfakeş alimin mülahizələri maraqlıdır. İslam Ələsgər
yazır: “Bu nəsildən aşıq şe`rlərinin müxtəlif formalarında yazılanları iyirmidən artıqdır. Lakin başqa aşıq və el şairləri kimi, nə birincilər (aşıqlar, nə
də ikincilər (şairlər) Ələsgər sənətinin kölgəsindən çıxa bilməmişlər” (9, 4).
Əlbəttə bir məqalə həcmində Aşıq Nəcəfin divanilərini dəyərləndirmək, bu poetik örnəkləri təhlil və tədqiq etmək asan deyil. Sadəcə
burada aşığın yaradıcılığında bu şe`r növünün əhəmiyyətli mövqe tutduğunu, eyni zamanda bu divanilərin kamil sənət nümunəsi olduğu qənaətinə gəldim. Zənn edirik ki, Aşıq Nəcəfin divani yaradıcılığı ilə bağlı
araşdırmalar hələ davam etdiriləcəkdir.
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İşin elmi nəticəsi. Tədqiq olunan divanələrdə işlənən məcazlar, sənətkarlığı təsdiq edən cizgi və detallar göstərir ki, ustad sənətkarların o cümlədən, Aşıq Nəcəfin yaradıcılığında divanilər xüsusi yer tutur. Aşıqlar bu
poetik örnəklərdən yeri gələndə hərbə-zorba kimi, nəsihət kimi və s. məqamlarda istifadə edib ustad olduqlarını nümayiş etdirə bilirlər.
İşin elmi yeniliyi. İşin elmi yeniliyi tədqiqatın metodundadır. Söhbət
haqqında söz açılan el sənətkarının divani yaradıcılığının paralel, müqayisəli tədqiqindən gedir.
Burada Aşıq Nəcəfin bütün divaniləri tədqiqata cəlb olunmuş, onlar
şərti olaraq bir neçə qrupa bölünmüş, onların hər birinin əhəmiyyəti müəyyənləşdirilmişdir.
İşin tədqiqi əhəmiyyəti. Regional aşıq mühitlərinə məxsus el sənətkarlarının yaradıcılığının, ədəbi irsinin tədqiqi müsbət nəticə verə bilər.
Çünki hər bir el sənətkarı, ustad aşığın yaradıcılığının onun müasirləri ilə
müqayisədə araşdırılması regional aşıq mühitlərinin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
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Musiqi folkloru
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TAR ÜZƏRİNDƏ REKONSTRUKSİYALAR
XÜLASƏ
Məqalədə tarın keçdiyi inkişaf tarixindən ensiklopedik mə`lumat verilərək ötən əsrlərdə və müasir dövrümüzdə onun üzərində aparılan rekonstruktiv təkmilləşmələrdən
söz açılır.
Açar sözlər: tar, tarın inkişaf tarixi, rekonstruksiya
REPAIRER IMPROVEMENTS ON THE TAR
SUMMARY
Tar, as a national instrument from the day of its birth passed a long way of development and now this process is developing.
In this article will be given encyclopedic information about history development of
the tar in the past and the modern level of reconstruction.
Key words: tar, history development of the tar, reconstruction
“ РЕКОНСТРУКСИИ В ТАРЕ”
ТАРЕ”
РЕЗЮМЕ
Тар, как любимый национальный музыкальный инструмент, со дня своего
рождения прошел большой путь развития и усовершенствования, и сегодня этот
процесс продолжается.
В статье будут даны энциклопедическая информация об истории развития тара
в прошлом и на современном этапе об реконструктивных совершенствованиях.
Ключевые слова: тар, истории развития тара, реконструксия

Məsələnin qoyuluşu. Tar alətinin rekonstruktiv təkmilləşməsi.
İşin məqsədi. Tar üzərində müxtəlif dövrlərdə aparılmış tədqiqat işlərinin üzə çıxarılması.
Azərbaycan xalqı zəngin və qədim bir tarixə malik olan ulu keçmişi,
maddi və mə`nəvi abidələri – incəsənəti və musiqi mədəniyyəti ilə dünya
xalqlarının diqqətini daim cəlb etmiş və etməkdədir.
Ulu keçmişimizdən bizlərə miras qalmış muğam və mahnılar, müxtəlif
musiqi alətləri, musiqi haqqında traktat və risalələr, xanəndə və sazəndələr haqqında mə`lumatlar musiqi mədəniyyətimizin kökünü yüz-yüz illərin deyil, minilliklərin arxasında axtarmağa ixtiyar verir. Milli musiqimizin təbliğində, inkişafında əsas rola malik olan musiqi alətləri-miz də musiqi mədəniyyətimiz kimi meydana gəldiyi dövrlərdən bugünümüzə kimi
daim inkişaf edərək kamilləşmiş və sanki onlar da canlı varlıqlar kimi
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zamanın, dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılaraq zaman-zaman dəyişikdirilmiş, təkmilləşdirilmişlər. Apardığımız elmi tədqiqat və müşahidələr göstərir ki, bu kimi rekonstruksiyalar çox vaxt ən çox işlənən və geniş yayılmış alətlərdə aparılmış və bu gün də aparılmaqdadır. Milli musiqimizdə
belə aparıcı alətlər muğamlarımızın əvəzsiz təqdimatcıları olan tar və
onun tərəf müqabili olan kamançadır. Bu iki alət nəinki musiqiçilərin, hətta digər sənət adamlarının da diqqətini özünə cəlb etmiş, onların yaradıcı
təxəyyülü sayəsində müxtəlif dəyişikliklərlə təqdim olunmuşdur.
Tar xalqımızın ən sevimli musiqi alətlərindən biridir. Tar nəinki
şərqdə, artıq bir çox dünya xalqları arasında da böyük maraqla dinlənilir,
ürəkləri fəth edir. Tarın yaranması, tarixi inkişaf yolu çox maraqlıdır.
Adının lüğəvi mə`nası “tel”, “sim” kimi izah edilir. Elə bu mə`nada adı ilə
özü arasında bir qanunauyğunluq vardır. Belə ki, tar simli musiqi aləti
olaraq, səslər ifa zamanı simlər vasitəsilə əldə edilir. Klassik elmi ədəbiyyatlarda “dütar”, “setar”, “çahartar”, “pənctar”, “şeştar” musiqi alətlərinin
adlarına və rəsmlərinə rast gəlirik ki, onların adlarının bilavasitə simlərinin sayına görə verildiyi şübhə doğurmur. Zahiri quruluşlarına görə
müəyyən oxşar və fərqli cəhətləri olan bu alətləri vahid bir cəhət, yə`ni
simli musiqi alətləri olmaları və mizrab, yaxud dırnaq ilə səsləndirilmələri eyni qrupa aid edir.
Bu alətlər hal-hazırda da bir sıra Şərq xalqlarında istifadə edilir. Müasir Azərbaycan tarı bu alətlərdən bir çox xüsusiyyətlərinə – quruluşu, səsi,
diapazonu, bədii imkanlarına görə xeyli fərqlənir.
Azərbaycan tarı da, şübhəsiz ki, yarandığı vaxt indiki kimi olmamış,
uzun əsrlər boyu təkmilləşərək dəyişikliklərə uğramış, simlərinin, pərdələrinin sayı, tembri, ifa maneraları dəyişmişdir. Başqa sözlə desək, musiqi
mədəniyyətimizin inkişafı ilə əlaqədar olaraq tarın təkmilləşməsi zərurəti
meydana çıxmış və zaman-zaman özünəməxsus şəkildə həyata keçirilmişdir.
XIX əsrdə Azərbaycan tarı üzərində geniş rekonstruksiya işləri tarzən
Mirzə Sadıq Əsəd oğlu – Sadıqcanın adı ilə bağlıdır. Yazılı mənbələrdən
göründüyü kimi, Sadıqcan tarda köklü dəyişikliklər aparmış, onun quruluşunda, çəkisində, keyfiyyətli səslənməsində, sim və pərdələrdə yeniliklər edərək bu tarı sinəsinə basmış, sevə-sevə ifa etmişdir. Bu yeniliklər
sonradan bütün Azərbaycana yayılmış və dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bu təkmilləşdirmə nəticəsində tarın diapazonu və ifa imkanları
xeyli artmışdır.

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

2011/ IV

118

Bu ən`ənələr XX əsrdə də bu və ya digər şəkildə davam etdirilmişdir.
Belə ki, əsrin əvvəllərində tar problemi gündəmə gətirilərkən Üzeyir
Hacıbəyov pərdələrini Avropa not sisteminə uyğun düzülməsi təklifi ilə
tarın yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymasını tə`min etmişdir.
Əsrin ortalarında muğam ustadımız Əhmədxan Bakıxanov qədim musiqi alətlərimizi qoruyub saxlamaq və onları təkmilləşdirmək, digər tərəfdən isə onların müasir milli ansambl və orkestrlərdə möhkəm yer tutmaları üçün dəyərli təcrübələr aparmış və bunların məntiqi nəticəsi kimi rəhbərlik etdiyi ansamblın səslənmə, tembr xüsusiyyətlərini zənginləşdirmişdir. Bəstəkar-dirijor, pedaqoq-tarzən Anatollu Qulam oğlu Abbasovun xatirələrinə görə, Əhməd müəllim muğam dərslərini evdə keçərmiş, Əhməd
müəllimin evi sanki milli musiqi alətlərinin muzeyi idi. Onun kolleksiyasında müxtəlif növ tarlar – o cümlədən təcrubi tar, məşq tarı, dərs tarı,
sədəfli tar, İran tarı, adi tar, bas tar, növbənöv sazlar, əsa saz, sədəfli kamança, ney, tütək, balaban, dəf, qoşa nağara və s. alətlər var idi. Təcrübi
tara “sol tar”da deyilirdi. Bu tarın qəribə bir tarixcəsi var: Əhməd müəllimin qardaşı Məmmədxan Bakıxanov da gözəl tar ifaçısı idi və həmişə
qardaşının tarını götürüb çalardı. Əhməd müəllim günlərin birində tarı
sökərək tərsinə – yə`ni sağ biləklə deyil, sol biləklə çalınacaq tərzdə yığır.
Simləri, aşıqları – bir sözlə, hər şeyi... Qardaşının isə bundan xəbəri olmur. Bir gün o yenə də tarı çalmaq üçün götürəndə bu qəribəliyi görür və
tarı bu cür ifa edə bilmədiyindən artıq bu tara toxunmur. Əhməd müəllim
bu tarda da adi tardakı kimi böyük ustalıqla ifa edərdi və ifasında heç bir
çətinlik hiss olunmazdı.
Əhməd müəllim muğamlarla yanaşı, xalq musiqimiz, folklorumuzun
dərin bilicisi olaraq milli musiqi sahəsində bəstəkarlıq fəaliyyəti də
göstərmiş, küllü miqdarda dəraməd, rəng, diringi və təsnifləri, xalq mahnıları da bəstələmiş və bunlar, ilk növbədə, öz tələbələri və rəhbərlik
etdiyi ansamblın repertuarında geniş yer tutmuşdur.
Maraqlıdır ki, ifaçılıq tarixində alətlər üzərində nə isə bir yenilik, səmərələşdirici və rekonstruktiv təklif çox vaxt bu alətləri düzəldən ustalar
deyil, alətlərlə daha sıx və yaradıcı təmasda olan sənətkarlar – alətin mahir ifaçıları tərəfindən irəli sürülür. Burada daxili bir qanunauyğunluq da
nəzərə çarpır. Alət düzəldən ustalar bu günə kimi mövcüd ən`ənələrdən,
vərdiş və adət etdikləri qaydalardan sanki ayrıla bilmədiklərindən, digər
tərəfdən, alətin ifaçılığı ilə məşğul olmadıqlarından ifa zamanı meydana
gələn fikirlərlə rastlaşmırlar. Başqa sözlə desək, onlar alətləri bu günə
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kimi mənimsədikləri və düzəltdikləri tərzdə hazırlayır, dəyişiklikləri isə
məhz sifarişçilərin istəyinə görə həyata keçirirlər. Bu sifa-rişlər isə müxtəlif səpkili ola bilir. Məsələn, ifaçı alətin qolunun ən`ənəvi ölçüdən nazik
yonulmasını istəyir, yaxud kəllə, çanaqda hansısa bir kiçik dəyişikliyin
olmasını ustaya sifariş edir. Belə təkliflər fərdi xüsusiyyət daşıyır və çox
vaxt musiqi ictimaiyyəti içərisində geniş yayılmır, əksinə həyatda özünü
doğruldur və daha geniş miqyasda tətbiq edilir. Buna misal, ötən əsrin 80ci illərində tarzən Həmid Vəkilov tarın köklənməsini asanlaşdırmaq və
yersiz kökdəndüşməni aradan qaldırmaq məqsədilə aşıqların çarxlı mexanizm vasitəsilə tənzimlənməsini təklif etdi. Eyni zamanda, alətin səs diapazonunu artırmaq, yuxarı registrdə təmiz ifanı əldə etmək üçün tarda
dilçək (döş qabağı) adlanan kiçik hissəni böyük çanağa kimi uzadılması
təklifini verdi. Bu vaxt tarın kəlləsi ən`ənəvi formasından fərqlənir. Kiçik
çanaq isə zildə ifanı asanlaşdırmaqdan ötrü böyük çanaqdan lazımı qədər
alçaq yonulur. O, bu yenilikləri özünün ifa etdiyi tarda həyata keçirmiş və
şəxsi ifasında praktikada bu tarın yararlı olduğunu göstərmişdir. Digər bir
yeniliyi isə tarı oturaraq deyil, ayaq üstə ifa etməsi olmuşdur. Bu yeniliklər ifaçılar arasında geniş yayılmasa da, bu kimi dəyişiklikləri olan tarlara
da rast gəlirik.
Digər bir iste`dadlı tarzənimiz Malik Mənsurovun tarında pərdələr ikili
bağlanaraq, lazım gəldikdə onların sayı 28-ə (bə`zən daha artıq) çatdırılır.
Qalın kök sim kiçik xərəkdən qol üzərinə endirilir və s... Bu kimi dəyişikliklər çox vaxt yaradıcılıq axtarışlarında olan ifaçıların məhz özləri
tərəfindən həyata keçirilir.
Bə`zən tar üzünün saz kim taxta deka ilə örtüldüyünün şahidi oluruq,
yaxud qolun içini yonub üzərini qoz ağacından və ya plastik materialdan
hazırlanmış planka ilə örtürlər, alətin səsi güclənsin və müxtəlif hava
şəraitlərinə tez uyğunlaşsın deyə dəri üzdə, bə`zən çanağın sinəyə sıxıldığı hissədə müvafiq yerlərdən 1-dən 7-yə qədər müxtəlif diametrli dəliklər açılır. Bütün bunlar da, qeyd etdiyimiz kimi, fərdi xüsusiyyət daşıyır.
Bu da artıq bir faktdır ki, bə`zən müsiqi alətlərinə belə yaradıcı münasibət digər ixtisasa malik insanlar arasında da tapılır. Məsələn, Pənah Qurbanov (ixtisasca kimyaçı olub) uzun illər milli musiqi alətləri – əsasən tar,
kamança üzərində yaradıcı təcrübələr aparmış, riyazi hesablamalarla
əsaslandırdığı bir sıra yenilikləri daim musiqiçilərlə bölüşmüşdür.
Mahmud Ağarəhim oğlu Salahov da tarın ümumi forma və konstruksiyasına toxunmadan sim və aşıqlarının sayını 13-ə çatdırmış (1998-99-cu
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illərdə) və 22 ikiləşmiş (belə bağlanmış pərdələri lazım gəldikdə 44-ə çatdırmaq olur) pərdə bağlamışdır. Qamış pərdələrlə say 49-a çatdırılır.
Aşağıdan yuxarıya simlər: 1 cüt ağ sim – c1; 1 cüt sarı sim – g; ağ və nazik kök sim – c; yenə ağ və nazik kök sim – G; tək kök sim – C və adi tarda olan zəng simlər kimi düzülərək 4 tam oktavanı özündə birləşdirir.
Mizrab, Mahmud Salahovun söylədiyi kimi, tarzən Mirzə Fərəcin mizrabı
ölçüsündə – 46 mm-dir. Bununla da tarda adi mizrabdan fərqli, təbii səslənmələr əldə etmək mümkündür. Muğamların ifasında yarım pərdələrdən
( ) geniş istifadə olunur və həmçinin bu tarda, qeyd olunduğu kimi, bir
neçə simli musiqi alətin səsini də əldə etmək mümkündür.
Belə misalların sayını xeyli artıra bilərik. Belə ki, milli musiqi alətlərimizdə xeyli rekonstruktiv yeniliklər aparmış Məmmədov Məmmədəli
Mirəli oğlu digərlərindən fərqli olaraq, bu alətlərin elektron növlərini də
düzəltmişdir. Bundan əlavə, o özü bir neçə elektron və akustik yeni musiqi alətləri düzəltmiş, onları özünəməxsus adlarla adlandırmışdır. Çox maraqlı haldır ki, haqqında danışılan alət ustasının nəinki ali və orta, heç
ibtidai musiqi təhsili də yoxdur. Bağlı olduğu fəaliyyət sahəsi isə musiqidən tamamilə uzaqdır. Lakin bunun özündə də sanki daxili bir qanunauyğunluq vardır. Onun əldə etdiyi uğurlara həmin sahədəki sə`y və bacarığı,
çalışqanlığı və zəhməti səbəb olmuşdur.
Hal-hazırda AMK-nın “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi”
elmi-tədqiqat laboratoriyasında laboratoriya rəhbəridir. Musiqi ilə bağlılığını o belə xatırlayır: “Mən musiqiyə uşaq yaşlarından maraq göstərmişəm. 12 yaşında olarkən pul toplayıb Salyanda mədəni mallar mağazasından mandolina aləti aldım və müəllimsiz xalq mahnılarımızı öyrənməyə başladım. 15 yaşında atam mənim musiqiyə olan həvəsimi görüb tar
aldı. Məni ilk öncə tarın və mandolinanın pərdələri maraqlandırdı. Tarın
pərdələri mənə çətin gəlirdi və o vaxtdan məndə bu alətdə yenilik etmək
fikri yarandı.
Çala-çala tarın üzərində ilk yeniliklərimi etdim – onda elektron
vasitələrin tətbiqinə başladım. Daha sonralar isə bu aləti rayonumuzda hələ
o vaxtlar virtuoz ifaçı kimi tanıdığım Həsənağa Sadıqova bağışladım.”
Usta Məmmədəli bir sıra milli alətlərimizin üzərində rekonstruktiv
təcrübələr aparmışdır. Bu alətlərdən olan tarın üzərində dayanmaq
istərdik. Onun tara tətbiq etdiyi dəyişiklikləri şərti olaraq üç hissəyə bölə
bilərik:
1. Tarın kəllə hissəsinə aid olanlar
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2. Qol və simlərə aid olanlar
3. Çanaq hissəyə aid olanlar
Qeyd etmək istərdik ki, bir sıra yeniliklər tar ilə yanaşı, digər milli
alətlərə də şamil edilir, belə ki, bunlar alətlərin köklənmə sistemində, qol
ilə çanağın keyfiyyətli birləşməsində və onlar arasındakı bucağın tənzimlənməsində özünü göstərir.
1. Tar, kamança və saz aşıqlarının islanmaya qarşı müqavimətinin
artırılması:
Milli musiqi alətlərimizdən tar, kamança,
saz aşıqlarının rütubətə və islanmaya qarşı
dözümlü olmasını artırmaq üçün aşıqları
AQT (çox duru) yapışqan məhlulu ilə isladırıq. Yapışqanlı aşıqları qurutduqdan sonra onlar artıq suda islanmır, günəş altda quruyaraq
sıxılmır və kökləmə zamanı hava dəyişkənliyi
ona təsir etmir. Aşıqların tərkibində yapışqan
olduğundan simləri kökdə daha e`tibarlı saxlayır. Şəkil 1-də aşıq AQT yapışqanında cilalanmamışdır. Bu səbəbdən
onu isladarkən öz formasını də-yişmişdir. Şəkil 2-də isə aşıq cilalandığından (AQT yapışqanında) isladarkən o əvvəlki ölçüsündə qalmışdır.
Şəkil №1. Cilalanmamış aşıq Şəkil №2. Cilalanmış aşıq

2. Tar, kamança, saz musiqi alətində kökdən düşmənin qarşısını
fizikanın “Ling” qanununu tətbiq etməklə aradan qaldırılması.
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Şəkil №3
Şəkil №4
Bu təcrübə tərəfindən dəqiq riyazi hesablama aparılaraq həyata keçirilmiş və bunu bizə təqdim etdiyi kimi aşağıda veririk:
Bildiyimiz kimi tar, kamança, saz musiqi alətlərində simlərin kökdə
qalması, kəllə ilə aşığın sürtünmə qüvvəsi nəticəsində əldə edilir. (şəkil
№3). Bu halda simin dartı qüvvəsi 2,5 kiloqramdır. Aşığın diametri 12
mm., radius 6 mm-dir. Ling qanununa görə Lx P=L1 x P1. L=6 mm.
P=2,5 kq. L1=6 mm. P1=?
P1=(6 mm x 2,5 kq): 6 mm = 2,5 kq = 2500qr.
Bu halda görünür ki, simin dartı qüvvəsi 2,5 kq olduğunda onun aşığın
burulmasına tə`sir etdiyi qüvvə də bir o qədər olur (2,5 kq).
Şəkil №4. Bu halda da simin dartılma qüvvəsi stabil olaraq 2,5 kq-dır.
L= 1mm; P= 2,5kq; L1=6 mm. P1=? Düsturda bu qiymətləri yerinə
qoysaq, aşağıdakı nəticəni əldə edərik: P1= (1 mm x 2,5 kq) : 6 mm = 0,4
kq= 400qr.
Birinci halda (şəkil №3) əgər burulmaya 2500qr qüvvə tə`sir edirdisə,
ikinci halda burulmaya tə`sir edən qüvvə 400 qr olur.
Aşığın hazırlanması aşağıdakı qaydada olur: tar, kamança, saz və s.
aşıqları götürülüb içərisində 4 mm-lik deşik açılır. Həmin yerə yapışqan
məhlulu töküldükdən sonra ətrafları şilistlənmiş metal çubuq yerləşdirilir.
Aşıqda simin oturduğu yeri müəyyən edib həmin yeri 2-2,5 mm qədər
yonuruq. Və beləliklə, yeni – kökdən düşməyə qarşı daha effektli olan
aşığı əldə etmiş oluruq.
3. Zəng simlərinin köklənməsində olan çətinliklərin aradan qaldırılması.
Əvvəllər zəng simləri qoşa olmaqla bərabər bir aşıqla tənzimlənir və
(şəkil №5) sim dəmir məftildən keçir. Bu halda sim dəmir halqada “sınır”
və qoşa simi eyni adda kökləmək çox çətin olur. Bunu nəzərə alaraq aşıqdan gələn dəmir məftilin halqasına dəmir təkər taxılır (şəkil №6), dəmir
təkərin üzərindən sim keçirilir və sim sınmadan təkər üzərində rahat hərəkət edir. Beləliklə, simlərin tənzimlənməsi (köklənməsi) asanlaşır.
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Şəkil №6

Tarda zəng simlərin özünəməxsus rolu
vardır. Onlar kəllənin sol tərəfindən çıxaraq
qolun sol tərəfi ilə çəkilir, xərəkciklərdən keçərək böyük xərəyin üzərindən gətirilib və
arxa xərəyə bərkidilir. Qeyd etdiyimiz üsulda çox vaxt ifaçıların baş barmağı bu simlərə
toxunur, onların kökdən düşməsinə səbəb
olur. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün
zəng simləri kiçik xərəyin (xoruz xərəyin)
içərisindən açılmış dəliklərdən keçiririk. Bu
həm də eyni zamanda simləri qarşılaşdıqları
müxtəlif müqavimətlərdən azad edir.
4. Tar pərdələrinin qol üzərində dolanmasının planka üzərində dolanma ilə əvəz olunması.
Professional ifaçılar tarı ifa edən zaman qol üzərində dolanan pərdələr
ifaçının əlində ciddi döyənəklər – qabarlar əmələ gətirir. Bu problemi
aradan qaldırmaq üçün qolun üzəri 7-8 mm aşağı salınır. 3 mm ara məsafəsi buraxıldıqdan sonra həmin ara məsafəyə 3 mm hündürlüyündə
pərdəarası dəstəklər qoyulur. Dəstəklərin üzərinə isə 4-5 mm qalınlığında
planka (palıd ağacından) atılır. Həmin yarıqlardan keçən pərdələr planka
üzərinə dolanır. Beləliklə, virtuoz ifaçıların ifa zamanı qol üzərində əl hərəkətləri asanlaşır (şəkil №7).

T Tar pərdələrinin qol üzərindən planka üzərinə keçirilməsi
5. Tar pərdələrinin dolanmasında yeni üsul.
Tar pərdələri eyni adlı 0,4-0,5-0,6 mm-lik kapron iplə dolanır. Bu
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halda tarı ifa edən zaman hətta qulaq eşidən vızıltılar əmələ gəlir. Bu
çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün yeni bir üsul təqdim olunur. Bütün
pərdələrdə: 1-ci dolaq= 0,5 mm. 2-3-4-5-6 və 7-ci dolaqlar 0,4 mm. Bu
halda 1-ci dolaqdan fərqli olaraq, 2-ci dolaqda sim arasındakı məsafə artır
və simin 2-ci dolağa toxunma ehtimalı olmur. Belə olduqda xoşagəlməz
əlavə səslərin meydana çıxması aradan qalxmış olur.
6. Tarın qolu ilə çanaq arasındakı kövrəkliyin aradan qaldırılması.
Tarın qolunun çanaq ilə birləşdiyi yerdən üç perpendikulyar dəlik
açılır.Bu dəliklər qol üzərindən perpendikulyar keçərək çanağın qarşı
tərəfindən 10-12 mm dərinliyində diametri 2, 5, 3 mm olmaqla keçir.
Sonra həmin dəliklərə AQT yapışqan məhlulu doldurulur və tut ağacının
çubuqları taxılır. Beləliklə, qolla çanağın ayrılma qüvvəsi bütün çanaq
üzərinə paylanır. Nəticədə qolun çanaqdan sınma ehtimalı bir neçə dəfə
azalmış olur (şəkil № 8, 9).
Dəliklər

Şəkil №8

İçlik çubuqlar

Şəkil №9

7. Qol və çanaq arasındakı bucağın tənzimlənməsi
Tarın səsinin dəyişməsində qol və çanaq arasındakı bucağın dəyişməsinin böyük tə`siri var. Qol və çanaq arasındakı bucağı tənzimləməkdən ötrü mexaniki qurğu qoyulur. Bu qurğunun vasitəsilə tarı sökmədən onun qolu ilə çanağı arasındakı bucağı artırıb-azaltmaq
mümkündür. Bu mexaniki qurğu həm ifaçıların, həm də tar ustalarının
işini xeyli yüngülləşdirir (şəkil №10).
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Rezonatorun yuxarı hissəsi

Rezonator

tənzimləyici

Şəkil № 10
8. Tarda səslərin uzunmüddətliliyinə nail olmaq üçün tar çanağının
içərisinə rezonatorun qoyulması.
Rezonator çanağın arxa iç hissəsinə qoyulur. (şəkil №10-da göründüyü
kimi). Qolla çanaq arasındakı bucağın dəyişməsinin qarşısını alan dayaq
ağac qolun başlanğıcı ilə rezonatorun üstünə bərkidilir. Bu üsul tarda yaranan qol və çanaq arasında bütün gərginlikləri dəf etməyə qadirdir. Rezonatorun aşağı hissəsində qoyulmuş tənzimləyicinin hərəkəti nəticəsində
rezonator qabağa və ya arxaya hərəkət edə bilir. Bu hərəkət zamanı rezonator üzərinə bərkidilən ağac dayaq qolu qabağa və ya arxaya çəkə
bilir. Dayaq ağac rezonatorun üzərinə qoyulduğundan simlərdə yaranan
rezonans avtomatik çanağın arxasına yerləşdirilmiş rezonatora ötürülür.
Və bu ötürmə nəticəsində rezonatorda əlavə titrəyişlər baş verir ki, bu da
səsin gec sönməsinə xidmət edir. Rezonatorun yuxarı hissəsi tarın üzünə
yaxın olduğundan çanağın arxa hissəsində simlərin dartı qüvvəsi nəticəsində əmələ gələn deformasiyaların qarşısını almış olur.
Bütün bunlardan əlavə, usta Məmmədəli simlərin mexaniki üsulla köklənməsini təklif edir. Bu üsul və mexanizmlərlə tanış olaq:
Şəkil № 11
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Şəkil №12 Simləri kökləmək üçün mexaniki qurğu.
9. Tar və kamança kəlləsində
mexaniki üsulla simlərin tənzimlənməsi.
Mexaniki üsulla simlərin tənzimlənməsi ən e`tibarlı tənzimləmə
sistemidir. Bu mexanizm dünyəvi
musiqi alətlərində özünün e`tibarlı olduğunu sübut etmişdir. Odur
ki, kamançada və tarda aşıqların
daha e`tibarlı kök saxlamasını tə`min etmək üçün onları mexaniki aşıqlarla əvəz edirik (şəkil №11,12).
Yuxarıda göstərdiyimiz bütün bu işlər usta Məmmədəlinin tar aləti üzərində apardığı təcrübələrdir. O, paralel olaraq digər milli alətlərimiz üzərində təcrübələr aparmış və hal-hazırda da sevimli işindən ayrılmır. Yaradıcı sənətkar bir neçə yeni musiqi aləti də düzəltmişdir ki, bunlar barədə
növbəti yazılarımızda mə`lumat verəcəyik.
Yaşının 60-ı haqladığına baxmayaraq “santar” adlandırdığı yeni musiqi alətini düzəldərkən həvəslə çalışır. Onunla söhbətimizdə qeyd etdi ki,
hal-hazırda “bas tar” musiqi alətinin yeni variantı üzərində təcrübələr aparır, eyni zamanda “santar” adlandırdığı yeni simli musiqi alətinin ərsəyə
gəlməsi istiqamətində təcrübələrini davam etdirir. Tar, santur və qanun
musiqi alətlərinin bir sıra cəhətlərini özündə birləşdirəcək bu alət yeniyeni özəlliklərə malik olacaq.
Tar xalqımızın ən sevimli milli musiqi aləti olaraq yarandığı vaxtdan
bu günümüzə kimi daim inkişaf yolu keçərək təkmilləşmiş və həmin proses bu gün də davam edir.
İşin elmi nəticəsi. Bu tədqiqatda əldə olunmuş nəticələr çertyoj, şəkillər və mətn formasında təqdim olunur.
İşin elmi yeniliyi. Tədqiqatda tar üzərində rekonstruktiv yeniliklər
təqdim olunur.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Tədqiqatda təqdim olunan rekonskruktiv
yeniliklər birbaşa praktika üçün nəzərdə tutulmuşdur əhəmiyyətlidir.
f.e.d., prof. G.A.Abdullazadə
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Etnik mədəniyyətimizdən
Əpoş VƏLİYEV
AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət,
Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq şöbəsinin elmi işçisi
e-mail: elyar.velisoy@mail.ru
ŞƏRURDA TOY MƏRASİMİ
XÜLASƏ
Hər bir xalqın milli-mə`nəvi dəyərlərini özündə əks etdirən fərqli toy adət-ən`ənələri
var. Uzaq keçmişdən miras qalan bu xüsusiyyətlər illər, əsrlər keçməsinə baxmayaraq
heç zaman unudulmur. Azərbaycan xalq yaradıcılığının ən zəngin qollarından birini
Naxçıvan folkloru təşkil edir. Naxçıvanın hər bir güşəsində çox maraqlı və bir birindən
fərqli, əvəzolunmaz adət-ən`ənələr vardır. Məhs bu gözəl güşələrdən biri olan Şərur rayonunda da bu adət-ən`ənələr illərdən bəri nəsildən-nəsilə keçərək indiki dövrə qədər
gəlib çatmışdır. Bu məqalədə Şərur toylarına məxsus adət-ən`ənələr əks olunmuşdur.
Açar sözlər: Azərbaycan xalq yaradıcılığı, Naxçıvan folkloru, Şərur toyları.
SHARUR WEDDINGS
SUMMARY
There were a lot of defferent traditional weddings which represent of own and special national-spiritual values of every nation. These national peculiarities heritage from
remote past never forget from people till years and centuries. The richest part of
Azerbaijan national activities is Nakhchivan folklore. There were a lots of interesting
and different habits in every regions of Nakhchivan Autonomous Republic. And one of
these regions which keep and save national habits for centuries from generation to generation is the beautiful place – Sharur. In this article the author want to represent about
national habits of Sharur weddings.
Key words: Folklore of Azerbaijan, folklore of Nakhchivan, Sharur weddings.
СВАДЕБ ШАРУР
PЕЗЮМЕ
Существовали много defferent традиционной свадьбы, которые представляют
собственных и специальных национально-духовным ценностям каждого народа.
Эти особенности национального наследия из далекого прошлого никогда не
забывайте от людей до лет и веков. Богатейшей частью Азербайджана деятельность гражданина Нахчыван фольклора. Существовали много интересных и
разных привычках во всех регионах Нахчыванской Автономной Республики. И
один из этих регионов, которые держат и сохранить национальные привычки на
протяжении веков из поколения в поколение красивом месте - Шарур. В этой
статье автор хочу представлять о национальных привычках свадеб Шарур.
Ключевые слова: фольклор Азербайджана, фольклор Нахчыван, Шарур свадеб

Məsələnin qoyuluşu. Naxçıvan MR-da, o cümlədən Şərur rayonunda
toy mərasimlərinin fərqli toy adət-ən`ənələrini araşdırmaq, üzə çıxarmaq
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və məsələnin qoyuluşunu bu istiqamətdə öyrənmək əsas götürülmüşdür.
İşin məqsədi. Hər regionun bir-birindən fərqli, əvəzolunmaz və maraqlı toy adət-ən`ənələri vardır. Toy mərasimlərindəki bu adət-ən`ənələr
zaman keçdikcə unudularaq yaddaşlardan silinir. Xalqımıza məxsus bu
adət-ən`ənələrin qorunub saxlanılması, gələcək nəslə çatdırılması çox vacib məsələlərdən biridir. Məqalədə Şərur toy adət-ən`ənələrinin öyrənilməsi və bu haqda daha dolğun mə`lumat əldə edilməsi əsas götürülmüşdür.
Hər bir xalqın milli-mə`nəvi dəyərlərini özündə əks etdirən fərqli toy
adət-ən`ənələri var. Uzaq keçmişdən miras qalan bu xüsusiyyətlər illər,
əsrlər keçməsinə baxmayaraq heç zaman unudulmur. Toy mərasimi bütün
dünya xalqlarının həyat tərzində mövcud olan ən qədim adətlərdən biridir.
Toy hər bir xalqın mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Dünyanın hər
yerində xalqların toy ən`ənələri əsrlərlə formalaşır, xalqın təmsilçisinə
çevrilir. Hər bir xalqın toy mərasimi, ümumiyyətlə, adət-ən`ənələri onun
dünyagörüşünü, fəlsəfi baxışlarını və dəyərlər toplusunu özündə ehtiva
edir. Azərbaycan türklərinin də bu mənada zəngin dəyərlər sistemi var.
Əsrlərin, ən çətin dövrlərin sınağından çıxan bu sistem indiyə kimi Azərbaycan xalqı haqda geniş mə`lumat verməkdədir. Toy “cəmiyyətin hüceyrəsi olan ailənin” yaranması üçün təşkil olunan şənlik mərasimidir (1).
Cəmiyyət inkişaf etdikcə adət-ən`ənələr, vərdişlər, xarakterlər dəyişir, yeniləşir, inkişaf edir. Azərbaycan folklorunda toy mərasiminin başlanmasına qədər aparılan hazırlıq işləri bir daha təsdiq edir ki, xalqımız yeni qurulan ailənin təməlinin möhkəm olmasına çalışmışdır. Paşa Əfəndiyev
yazir: “Mərasimlərdən ən çox yayılanı və məşhur olanı toy mərasimləridir. Bu, çox qədimdən başlayaraq ən şən, şux, gur keçirilən məişət mərasimi olmuşdur” (3, 32).
Azərbaycanda maraqlı toy adətləri var. Hələ üstəlik hər milli azlığın, hər
mahalın, hətta hər kəndin, elin özünə xas maraqlı adətləri mövcuddur. Hər
birinin öz marağı, öz gözəlliyi var. Qızbəyənmə, qızgörmə, xəbərgöndərmə,
danışığagəlmə, elçilik, nişan, gəlingörmə, kəbinkəsdirmə, bayramlıq xonçagətirmə, qız toyu, cehizaparma, xınayaxdı, gə-linaparma, oğlan toyu,
üzəçıxdı, qonaqçağırma, ayaqaçdı və s. bu kimi adət-ən`ənələrimiz hələ də
qalmaqdadır.
Azərbaycan xalq yaradıcılığının ən zəngin qollarından birini Naxçıvan
folkloru təşkil edir. Kiçik Qafqazın cənub qərbində yerləşən bu dağlıq
bölgədə min illərdən bəridir ki, azəri türkləri özünün bənzərsiz şifahi söz
sənətini yaradır, nəsildən-nəslə keçən qədim adət-ən`ənələrini, mərasim-
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lərini yaşadır. Naxçıvan bölgəsinin toy adətləri mərasimlər içərisində
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu toylar Naxçıvanın tarixi keçmişindən, mə`nəvi mədəniyyətimizin inkişafinda kəsb etdiyi əhəmiyyətindən soraq verir. Toy bölgədə məişət mərasimlərinin ən kütləvisi və ən
məşhurudur. Hər kəsin çox gözəl bildiyi kimi Naxçıvanın hər bir güşəsində çox maraqlı və bir birindən fərqli, əvəzolunmaz adət-ən`ənələr
vardır (2). Məhs bu gözəl güşələrdən biri olan Şərur rayonunda da bu
adət-ən`ənələr illərdən bəri nəsildən-nəsilə keçərək indiki dövrə qədər
gəlib çatmışdır. Bu adət-ən`ənələr Şərur rayonunda hələ də mövcuddur.
Bunlardan ilk olaraq elçi getmək adəti olmuşdur. Əvvəllcə oğlan evinin
bəyəndiyi qız üçün qız evinə gəlmək razılığı alınır. Razılığı əvvəlcə
xanımlar edir. Qız evinə getmək razılığı alınandan sonra “hə”ca-vabı
almaq üçün sonra oğlan evinin ağsaqqal, ağbirçək, hörmətli, mö`təbər
adamları qız evinə xüsusi “şirin çay” adlı mərasimə toplaşırlar. “Hə” cavabı veriləndən sonra ortaya şirin çay gətirilir. “Hə” cavabı verilməyənədək oğlan tərəfi qız evində heç nəyə əl vurmaz. Amma qız evi
bir dəfəyə razı olmaz. “Qız qapısı, şah qapısı” deyib, oğlan tərəfini bir
neçə dəfə elçi gəlməyə məcbur edirlər. Sonra razılıq verilir. Bundan sonra
“ üzük, yaylıq” adlı bir adət yerinə yetirilir. Qız evinə bir üzük və qırmızı
rəngdə bir yaylıq aparılır. Buna “bəlgə” deyilir. Ümumiyyətlə, qız üçün
alınan geyim və əşyaların qırmızı rəngdə olması xalqımızın qırmızı rəngi
xoşbəxtlik, səadət simvolu hesab etməsindən irəli gəlir. Əgər hər hansı bir
qıza “bəlgə” verilirsə, daha o qız üçün heç kim elçi düşməz. Sonra
“nişan” üçün vaxt tə`yin olunur. Nişana aparılacaq “nişan üzüyü” alınır,
geyimlər, şirniyyatlar, meyvələr, hədiyyələr hazırlanır. Qohum-əqrəba
gəlin üçün nişan xonçası hazırlayır. “Nişan günü” oğlanın valideyinləri və
yaxın qohumları qız evinə gedirlər. “Nişan”ın xərcini oğlan evi çəkir.
Buna “xərcixörək” deyirlər. Qız evinə qoyun, şirniyyat, ərzaqlar verilir.
Qohumlar ətraflı tanış olurlar, sonra nişan taxılır. Bu zaman nişan
üzüyünü oğlanın bacısı, ya da yaxın qohumlardan biri gəlinin barmağına
taxır. Üzüyü taxana qız tərəfi hədiyyə verir. Qız evinin adamlarından biri
oğlana yemək aparır və ona da hədiyyə verilir. Bu zaman ərzində oğlan
qız evinə getməz. Toya qədər oğlanı qonaq çağırırlar. Buna “ayaqaçdı”
deyirlər. Oğlan bir neçə dostu, qohumları ilə birlikdə qız evinə gedir və
ona qonaqlıq verilir. Məhz bu gözəl adətlərdən sonra toy mərasimi olur.
İlk öncə toy mərasiminin vaxtı tə`yin olunur. Toyun vaxtı müəyyənləşdikdən sonra hər iki ailə hazırlıq işlərinə başlayır. Bir qayda olaraq
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Şərurda toy şənliyi payız aylarında keçirilir. Toydan bir müddət öncə qonaqlar də`vət edilir. Toydan qabaq qızın anasına “süd pulu” deyilən
məbləğ verilir. Bundan əlavə də “başlıq” verilir. Qız evi bu pula cehiz
hazırlayır. Toyun birinci günü günortaya yaxın oğlan evi aldıqları geyim
və əşyalarları da götürərək çalğıçılarla birlikdə qız evinə “parçabiçdi”yə
gedirlər. Bu qız üçün alınan bir parçanın qız evində biçilib, sonradan tikilməsidir. Qız evində çalğıçılar “xəl`ət” (yə`ni hədiyyə) və “nəmər” (yə`ni pul) istəyir. Buna cox zaman “müştüksındı” deyilir. Toydakı qonaqlar
üçün bir çox ləziz yeməklər hazırlanır. “Bəy”in (yə`ni oğlanın) atasını,
əmi və dayısını “qazanaçdı”ya çağırırlar. Toyun yeməklərini bişirənlərə
nəmər verilir. Nəmər verilməyənə kimi qazanların ağzı açılmır. Yeməklər
düzülür. Qız-gəlinlər, cavan oğlanlar rəqs edir, yallı gedir. Şərur toylarını
yallısız təsəvvür etmək çətindir. Yallı həm də bu yerlərin musiqi rəmzinə
çevrilib. Tədqiqatçıların fikrincə, “yallı rəqs növü 8-10 min il bundan
əvvəl yaranıb. Heç şübhəsiz ki, onun yaranma tarixi əlifbanın, yazılı
mədəniyyətin əmələ gəlməsindən əvvəlki dövrlərə təsadüf edib. İlkin
yallı oyunları oda, atəşə pərəstiş dövründə formalaşıb. O, od-ocaq ətrafında toplanan mərasimlərdən ibarət olub. Sonralar isə əhalinin başlıca
məşğuliyyət sahəsi olan ovçuluqla bağlı rəqs nümunələri yaranıb. Ovun,
döyüşün uğurlu olmasını arzulayan, ovsuna, tilsimə arxalanan, fövqəltəbii
qüvvələrə and vermək istəyənlər özlərinin bu münasibətlərini mərasimlərdə təqlid, təsvir yolu ilə ifadə etməyə çalışıblar. Yadelli, hiyləgər
düşmən üzərində qabiliyyətli mübarizə, baharın gəlişi və digər həyati
vacib məsələlər də rəqs nümunələrində dolğun əksini tapıb. Bu deyilənləri tariximizin ən böyük daş kitabələri olan Qobustan və Gəmiqaya
qayaüstü rəsmlərində də duymaq olur. Hər bir yallı həm də birlik ifadəsinin rəmzinə çevrilib. Əcdadlarımız yaxşı anlayıblar ki, süfrələrin zəngin olması, ovun uğurlu keçməsi, çətinliklərin həll olunması, düşmənin
yerində oturdulması xeyli dərəcədə birgə əməkdən, birlikdən asılıdır” (4).
Yallıda əl-ələ tutub coşqunluqla ünsiyyətdə olan insanlar öz ritmik
hərəkətləri ilə ətrafdakılara da olduqca xoş tə`sir bağışlayırlar. Böyük
sənət adamları Şərur torpağını həm də yallıların beşiyi adlandırıblar. Bir
vaxtlar burada yallının 100-dən artıq növü olub. Onlar toy mərasimlərində, el şənliklərində yaşadılıb. "Tənzərə", "El yallısı", "Gopu", "Qazıqazı", "Köçəri", "Urfanı", "Qaladan-qalaya", “Tello” belə yallı nümünələrindəndir (4). 1937-ci ildə deputat kimi seçiciləri ilə görüş zamanı,
Şərurda olan dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov Şərur yallıları ilə bağlı
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belə deyib: “Yallının vətəni Şərurdur, yallı Şərurda doğulub” (8). Toyda
ağsaqqal və ağbirçəklər “Şahsənəmi”, “Heyvagülü” oynayırlar.
Şərur toylarında “Xına gecəsi” də olur. Buna “Xına yaxdı” da deyirlər.
Bu adəti xanımlar çox gözəl və təntənəli sürətdə qeyd edirlər. Xonçaya
xına, meyvə, şirniyyat və s. qoyaraq çalğıçılarla birlikdə qız evinə gedirlər.
Xına xonçasını gətirən qıza nəmər (yə`ni pul) verilir. Xınanı gəlinin əlayağına, saçlarına, gənc qızların əl-ayağına qoyurlar. Bu da səadət və
xoşbəxtlik rəmzi sayılır. Xına gecəsi olan günün axşamı qız evi bəy
xonçası hazırlayıb oğlan evinə gedər. Orada bəyi oynadırlar, bəyin başına
pul, gül atılır və bəyə hər kəs “şabaş” (yə`ni pul) verir. Toy gecə yarıyadək
davam edir. “Qazı-qazı”, “Kos-kosa” oyunları oynanılır. Yallı gedilir.
Toyun sonuncu günü axşama yaxın qız evinə çalğıçılarla birlikdə gedib,
orada rəqs edirlər. Bu zaman müxtəlif mahnılar oxunur. Oğlan evi deyir:
Quda, gəlmişik sizə,
Hörmət ediniz bizə,
Bu gecə qız sizdədir
Sabah aparrıq bizə.
Al almağa gəlmişik,
Şal almağa gəlmişik.
Biz oğlan adamıyıq
Aparmağa gəlmişik.
Cavab olaraq qız evi deyir:
Al almağın vaxtı var,
Şal almağın vaxtı var.
Biz qızın adamıyıq
Aparmağın vaxtı var.
Oğlan evinin ağsaqqalları gəlini çıxarmaq üçün evə daxil olur. Bu
zaman qız evinin balaca oğlan uşaqlarından biri qapını kəsir və nəmər
istəyir. Nəmər alandan sonra qapıdan çəkilib, yol verir. Buna da “qapıkəsdi” deyirlər. Gəlini bəzəyənlərə də nəmər verirlər. Qırmızı yaylıqla gəlinin üzünü örtüb, qırmızı rəngli belbağıyla gəlinin belini bağlayırlar.
Gəlinin belini bağlayan ağsaqqal üç dəfə belbağını gəlinin başından
gətirib, ayağının altından keçirir. Üçüncü dəfə belində bağlayır. Düyün
vurmaq olmaz. Bağlaya-bağlaya deyir:
Anam-bacım qız gəlin,
Əl-ayağı düz gəlin.
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Yeddi oğul istərəm,
Bircə dənə qız gəlin.
Sonra gəlinin valideynləri və ağsaqqal, ağbirçək qohumları gəlinə
xeyir-dua, məsləhət verir. “Gəlin havası” –Vağzalı sədaları altında gəlin
oğlan evinə yola düşür. Oğlan tərəfi qız evinə belə deyir:
Kəfkiri düz qoy, quda,
Aşını süz qoy, quda.
Biz qızını apardıq
Ürəyinə buz qoy, quda.
Gəlin çıxanda oğlanın qohumları qız evindən bir qaşıq və bir boşqab
alırlar. Yol boyu qaşıqla boşqabı döyəcləyirlər. Bu da şər ruhların qorxudulub, uzaqlaşdırılması mə`nasını daşıyır. Qız evi ağ rəngdə bir toyuğu
ya xına, ya da qırmızı rənglə boyayıb, boğazına qırmızı lent bağlayır.
Buna “gəlin toyuğu” deyirlər. Gəlin köçəndə toyuğu onunla yanaşı aparıb,
nəmər alırlar. Toyuğun ağ rəngdə olması ağ gün, səadət rəmzi daşıyır.
Oğlan evində gəlinin başına qırmızı alma və şirniyyat atırlar ki, bu da bolluq, bərəkət rəmzidir. Gəlin evə girəndə qapının ağzına tərs çevrilmiş şüşə
qab qoyulur. Gəlin vurub qabı sındırır. Bu da şər ruhların qorxudulması,
gəlinin güc-qüvvəsinin sınanmasıdır. Bəyin anası gəlinə hədiyyə verir.
Buna “Dizdayağı” deyirlər. Gəlinin yanındakı qadınlar “Haxışta” deyirlər. Haxışta Azərbaycan toy mərasimlərində yalnız Naxçıvan toylarına
məxsusdur. Oğlan evinin xanımları gəlinin ətrafına toplaşır. Xanımlardan
biri uca səslə sözləri deyir, ətrafdakılar isə bir səslə “haxışta” deyir.
Qızıl dişim laxladı, haxışta
Verdim anam saxladı, haxışta
Anama qurban olum, haxışta
Yarı qonaq saxladı, haxışta
Qızıl üzüyün qaşı, haxışta
Yandı bağrımın başı, haxışta
Mən deyən yar olmasa, haxışta
Yandırram dağı-daşı, haxışta
Araxçının qızıl qoy, haxışta
Dövrəsinə qızıl qoy, haxışta
Məni sənə verməzlər, haxışta
Get atını hazır qoy, haxışta
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Çəpəri basma oğlan, haxışta
Bizə tələsmə oğlan, haxışta
Mən özgənin malıyam, haxışta
Yolumu kəsmə oğlan, haxışta
Boz at mindim boz oldu, haxışta
Yorğa sürdüm toz oldu, haxışta
Yar yaylığın düşürdü, haxışta
Mən götürdüm söz oldu, haxışta
Toydan üç gün sonra bəy və gəlin qız evinə qonaq gedir. Buna da “əl
öpmə” deyilir. Qızın ağsaqqalları, ağbirçəkləri onlara xeyir-dua verir.
Sonrakı günlər oğlanın qohumları gəlin və bəyi qonaq çağırırlar. Bu adət
də yeni qurulan ailənin cəmiyyətdə özünə yer tutmasına, gələcəkdə qohumların bir-birinə qarşı mehribançılığına şərait yaradır.
İşin elmi nəticəsi. Toy hər bir xalqın mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi
sayılır. Bütün dünya xalqlarının toy ən`ənələri əsrlərlə formalaşır və həmin xalqın təmsilçisinə çevrilir. Ona görə də xalqımızın toy adət-ən`ənələrini, dünyaya baxışını, e`tiqadını, məişət tərzini, təbiətə və cəmiyyətə
münasibətini öyrənməyin mühüm elmi əhəmiyyəti vardır. Bunları gələcək
nəslə çatdırmaq zəruridir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Əldə olunan nəticələrin tətbiqi əhəmiyyətini
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, araşdırılan mövzunun əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun folklor toplayıcıları və tədqiqatçılar üçün
önəmli mənbə olacağına əminik.
ƏDƏBİYYAT
1. Azərbaycan folkloru antologiyası. Bakı : Elmlər Akademiyası, 1968, 289 s.
2. Azərbaycan folkloru antologiyası. Naxçıvan folkloru. I kitab, Bakı : Sabah,
1994, 388 s.
3. Cəfərli M. Xalqla bağlılıq. Bakı : Elmlər Akademiyası, 1986, 43 s.
4. Həsənov K. Azərbaycan qədim folklor rəqsləri. Bakı: İşıq, 1988, 130 s.
5. Əfəndiyev P., Babayev İ. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı : Maarif,
1970, 268 s.
6. Şərur folkloru. Bakı : Nurlan, 2006, 128 s.
7. Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. Bakı: Maarif, 1985, 416 s.
8. www.turania.org
9. www.anl.az
fil.ü.f.d., dosent: R.Z.XƏLİLOV

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

2011/ IV

134

Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr
QUBADLI FOLKLORU
Bakıdan 403 kilometr məsafədə yerləşən Qubadlı rayonu Araza
tökülən Bərgüşad və Həkəri sahillərindəki ərazini əhatə edir. 27 min əhalisi, 802 min kvadrat kilometr ərazisi olan qədim türk yurdu artıq 19 ildir
ki, düşmənin tapdağı altındadır. Ürəkləri vətən həsrətindən köz bağlayan
qubadlılar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səpələnib sığınacaq
tapıblar. Qəlblərini doğma torpaqda qoysalar da, mədəniyyətləri, folkloru,
adət-ən`ənələri də özləri ilə birlikdə didərgin düşüb. Vətəndən uzaqda
olmalarına baxmayaraq Qubadlı camaatı gündəlik həyatlarında canlı xalq
danışıq dilini e`tibarla qoruyub saxlamışdır.
Aşağıdakı folklor nümunələrini məhz bu keyfiyyətlərə malik, əslinənəslinə sadiq olan yerli Qubadlı sakinlərindən toplamışıq. Söyləyicilərlə
müxtəlif vaxtlarda, onların evlərində görüşərək söhbətlərini diktofonla
yazıya almışıq. Söyləyicilərin hamısı təqaüdçülərdir: üç kişi, iki qadın.
Mərasim folklorunu şahid olduqları hadisələr, yerli adət-ən`ənələr əsasında danışıblar. Kiçik janrlar isə uzun çəkən söhbətimiz zamanı xatırlandıqca qeydə alınmışdır. Onlardan topladığımız, demək olar ki, bütün
folklor mətnlərində Vətən həsrəti, yurd yanğısı açıq-aşkar duyulurdu. Bu
da tamamilə təbiidir, çünki insanın yaşantıları onun söylədiyi mətnlərdə
öz izlərini qoyur. Onların düşüncələri, hiss və duyğuları, taleləri, bütün
çətinliklərə baxmayaraq həyata bağlılıqları söylədikləri nümunələrə
nüfuz etmişdir. Gülənbər xala ürəkləri dağlayan ağılarını sanki Vətəni ilə
birlikdə itirdiyi şəhid oğluna ünvanlamışdı. Əsir torpaqları ilə bağlı
xatirələrini bölüşərkən Əyin, Dəmirçilər, Mirlər, Atirizi, Oğlan-qız dərəsi,
İmamzadə kimi doğma yer adlarını sadalayan söyləyicilərimizin həyəcanı
gözlərini həsrət yaşı ilə doldurmuşdu.
Zəngin folklor ehtiyatına malik olan ahıl insanlarımız getdikcə azalır,
həyatla vidalaşır. Ona görə də folklorumuzun toplanmasına daha tə`cili və
məs`uliyyətli bir iş kimi yanaşmalı, onun itirilməsinə imkan verməməliyik.
Elnarə ƏMİRLİ
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MƏRASİM FOLKLORU
NOVRUZ ADƏTLƏRİ

Bir həfdə qabağ ev-eşiyi tökürdülər. Yorğan-döşəh hamısı tökülməliydi çölə. Ev qurumlanırdı, təmizlənirdi, ağardılırdı. Hər Noruzdan qabax
nənəm divarımızı ağardırdı. Bütün qab-qaşıx sürtülüp salavatdanırdı.
Sora ev-eşiyi yığışdırıp təmizdiyirdih, başdıyırdıx bayram hazırrıxlarına.
Nə bilim, buğda alınırdı, kar-kanfet alınırdı. Aşın hazırrıxları olurdu. Hər
bayramda bütün evdəki uşaxlar, böyüyhlər təzə paltar geyinməliydi. Köhnə paltar olmazdı. O vax o şəkərbura, paxlava-zad yoxuydu bizdə. Kəntdə
belə balaca kokalar-zaddar bişirirdih. Həmişə gözdüyürdüh ki, kim birinci olejeh. Qonşumuz Valeh dayıgil çalışırdı ki, bizə birinci gətirsin
(bayram payı nəzərdə tutulur – top.), biz də çalışırdıx ki… Görəh kim birinci olejeh. Qonşulara pay aparırdıx. Uşaxlar torba salırdılar boyunnarına,
qapı-qapı gəzirdilər. Heş kəs özünə ayıp bilmirdi ha… Hər qapıda eyni
qarşılamırdılar. Kim ki saa yumurta verirdi, elə bilirdin ki, saa dünyanı
verip. Yumurtanı da hər adama vermirdilər. Dədəm yüzbaşı oğlu olub
axı… Qara kişi də bılların qapısında nökər işdiyirmiş. Dədəmi alıp çiyninə aparırmış qapılara. Hər qapıda bir dənə toyox verirmişdər dədəmə ki,
Şükür yüzbaşının oğlu gəlipdi. Alt emmiznən bir toyox yığıpdı dədəm.
Elə ki bayram axşamı olurdu, gejə qodular gəlirdilər. Arvat tumanı zad
geyirdilər, eliyirdilər. Rəhmətdih Hüseyiniydi, rəhmətdih Azəriydi, bir də
bir başqa kimsə. Onun üçünün bir oyunu varıydı. Hansısa arvat olurdu, o
birsi kişi olurdu. Biri yıxılırdı, o birsi də deyirdi: «Vay, arvadım öldü!»
Pul yığırdılar, gedirdilər.
Evlərdə qədir saxlıyırdılar. Mənim yadımdadı ki, rəhmətdih Oxdar
əmimgilin patifonu varıydı. Çiçəh mahnısın qoyurdular. Arifə mamagil
(bibi) qədir saxlıyırdılar. Həm çərşənbə axşamı, həm də bayram axşamı.
Beş-altı qız yığılırdı, bir evdə saxlıyırdılar, yeddi-səkgiz qız yığılırdı, o
biri evdə saxlıyırdılar. Axşam bir-birlərinə qonax gəlirdilər. Bişirdiyinnən-düşürdüyünnən bir-birinə pay aparırdılar. Bir də görürdün, aş qazannarın oğurruyurdular. Zarafat eliyirdilər. Həqiqi, Noruzu elə-belə qeyd
eləmirdilər. Kim kimin qabağına çıxırdı, deyirdi: «Bayramın mübarəh!»
Bir dənə bayramıydı, elin bayramıydı. Səhər tezdən qarannıxda gedirdilər
çaydan daş götürürdülər. Bərəkət daşıydı. O daşı gətirirdilər, birin, elə bil
ki, un saxlanan yerə, harda ki ərzağın-zadın var, heylə yerrərə qoyurdular.
Onnan sora yumurta döyüşdürürdülər. Əmralı əmimin köhnə tükanının
üzü belə yola sarıydı. Ordan yumurtanı yomaladırdılar. Dədəm okqədər
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bayram həvəskarıydı ki, uşax kimi sevinirdi bayram gələndə. Gedirdi,
uşaxlarnan ordan yumurtanı yomaladırdılar. Dik yoldan, dik yerdən. Kimin yumurtası kimin yumurtasına dəydi… Bir də görürdün nə qədər yumurta udup gətiripdi kişi. Qoja kişiydi, ona ləzət eliyirdi Noruz bayramı.
Mənim ən yadımda qalan Noruz axırıncı – Qubatdının çıxdığı ilki
Noruz bayramıdı. Hələ indiyə qədər Qubatdıda heylə Noruz olmuyup.
Bütün təpələrdə ojaxlar qalammışdı. Biri, elə bil ki, Dəmirçilərin yalında,
biri Əyinin yalında, biri harda…tonqallar qalamışdılar. O, elə bil ki, bütün
qubatdıların yadında qalıpdı. Həylə Noruz biz görməmişdih.
Təzə gəlini görməyə gedirdilər. Evində balaca uşax varıydısa, ona paltar alıp gətirirdilər.
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülnisə, 1952-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
TOY ADƏTLƏRİ
I mətn
Adət-ən’ənəmizə görə kəntdə toy olanda toyun ortasında bir yelli
çəkirdilər. Yellinin (yallının – top.) də başında rəhmətdih Mirzaxan dayı
dururdu. Mirzaxan dayı cavannarı yığırdı yanına, bir on nəfər, on iki
nəfər, başda da o. Əlində də bir şiv çubux. Şiv çubux da, yanı nazih çubux. Şiv çubuğu da onnan ötrün alırmış əlinə ki, uşaxlar hansı səf eləsə,
bı elədiyi hərəkəti ollar eləməsə, olların qışdarına-zadına çubuxnan vırırdı. Birdən elə olurdu ki, Mirzaxan dayı elə bir şey götürürdü əlinə, bı
uşaxlar hardan bilsin ki, o, bı şeyi gətiripdi. Məsələn, ya qaşıx, ya bir gül,
nəbilim nə… O toy mərasiminin içində əgər qohum-əqrabalarınnan
kiminsə cibində varıydısa, tez verirdi uşaxlara. Olmaseydı, yazıx uşaxların qoluna-qıçına vırırdı. Birdən elə olurdu, cumurdular oğlan uşağı alırdılar, tez hərə bir uşağı alırdı qucağına. Bax belə yelli çəkirdilər.
Toy mərasimlərinin birində də adamı nətər düzəldirdilər, ayax
yerindəydi, belə çökələ dururdun, əllərıı da belə yerə qoyurdun (göstərir),
baş hissaa da belə qabağa verirdin, üstaa da qırmızı örtürdülər, ordan da
ceyranın buynuzun-zadın düzəldirdilər. Gəlirdi adamlara belə qıdı-qıdı
eliyirdi. Göz, baş, qulax-zad düzəldirdilər. Ona deyirdilər «ceyran oynuyur». Ceyran da başdıyırdı gülməli hərəkətdər eləməyə. Onun da bizim
kəndimizdə Bayram dayının oynadığın mən görmüşəm.
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
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II mətn
Əvvəla, birincisi qabaxlar oğlan, qız-zad sevməh məsələsi yoxuymuş.
Mən atıyam, məsləhət bilirmişəm ki, getginən fılankəsin qızın alajam saa,
qutardı getdi. Ta bı çevirmirmiş da. Ata, ana sözü, onnan sora ağsakqallığı okqədər güjdüymüş ki, onun sözünnən çıxmırmış. Soradan bı oğlanqız bir-birin gördü. Ummiyətnən, getdihcən həyat dəyşilir, onnan sora
mədənyət artır, neyniyir. Oğlan qızı görür, qız oğlanı görür. Bir-birin
isdiyənnən sora bildiriş eliyillər ki, mən fılan qızı isdiyirəm. Belələri də
olur ki, atası məsləhət eliyir ki, mən fılankəsi deyirəm saa ki, get fılankəsi
alginən. Ummiyətnən, nəsilinən o saat öyrənirmişdər ki, bı fılankəs hansı
nəsildəndi, kimin qızıdı. Heyvan alanda da genə nəsilnən alırmışdar.
Cıısnan ki, hansı inəyin balasıdı, kimin heyvanıdı. Üzdənirax, iti də belə
alırmışdar. Elə bı evlənmə məsələsi də heylədi. Soruşurmuşdar: «Anası
kimdi, atası kimdi, hansı nəsildəndi?» Bı cür olannan sora, evdə bütün
ailə razı olannan sora ki, ata-ana razı oldu, elçi gedirmişdər ki, deyirmişdər belə-belə da. İndi verən də olurmuş, vermiyən də olurmuş da. Toy
məsələsi də ki, atnan gətirirdilər gəlini. Piyada da gətiriplər. Ağ parçıya
bürünməsələr də… Bının da rəmzi mənası var e, məsələn. Uşax anadan
çırpax gəlir, onu ağa büküllər. Ləkəni qıraxdan tez götürsün deyənə… Bir
də kadınnarı ağ geydirməh ağ günə çıxasan deməhdi. Günün həmişə ağ
olsun, güzaranın yaxşı olsun da, təmiz olsun, bəyaz olsun. Böyüh damlar
olurmuş, şaddıx evi yoxuymuş da. Dörtdirəhli dam deyirdilər. Həmin
damlarda yığılırmışdar, aşıx gətirirmişdər, onnan sora çalqıçılar…
Rahatçılığ olannan sora, belə gəlini ya ata mindirip, ya da qolunnan tutur
götürüp gətirirmişdər.
Söylədi: Qubadlı sakini Novruzov Şahsuvar İslam oğlu, 1929-cu il
təvəllüdlü, təqaüdçü
QUBADLININ YAS ADƏTLƏRİ
Hammızın qapımızda olur da, elə ki Allah uzağ eləsin, evdə kimsə
ölür, sənin xəbərin olmurdu, sənin başın qatışığ olur dana,sənin atan ölüp,
anan ölüp, el yığılırdı, qohum yığılırdı. Öz də ki Qubatdıda fərqi yoxuydu, bı qohumuydu, bı yadıydı. Hammı tökülürdü, gecəynən, gündüznən
gəlirdi qapaa. Çadır qururdular, stolu daşıyırdılar. Heyvan alınırdı, kəsilirdi. Hər şey e… Sənin xəbərin olmurdu. Öz də ki bizdə, bax mən gözümü
açmışam, emmizdə beş-altı dənə xeyir-şər qazanı görmüşəm. Bir dənə
yekə xeyir-şər samavarı görmüşəm. Bəlkə, on metrrərnən – on beş metr-
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rərnən neçə dənə süfrə, bir də belə yasdı çuğun camlar varıydı. Camahat
elə vaxtıynan, havaxsa pul yığıplar, alıplar. Dədəm eytibarrı adam olduğuna görə onu vermişdilər, bizdə qalırdı. Elə ki ölü düşürdü, gəlirdilər
bizdən aparırdılar. Ta xəyanət-məyanət olmazdı. Aparırdılar şərrərin eliyirdilər, qaytarıp gətirirdilər.
Heyvan alırdılar, kəsirdilər. Hardan alırdılar… Tükannan almalını
alırdılar. Sən bir də elə baxırdın ki, hər şey hazırdı. Sən də elə ancağ ölunan… Qohum-əqraba, dost-tanış yığılırdı, ağlaşma eliyirdilər, arvatdar
ağılar deyirdilər. Orda ehsan verilirdi. Aparırdılar basdırırdılar. Səhər tezdənnən mənim yadımdadı ki, dedilər ki, tezdən gedip qəbrin üstündə
saman yandımax lazımdı. Qarannıxlı oğlu getməliydi, balaca belə ocax
kimi yandırmalıydı. Basdırılan günün səhəri obaşdan gedib ocax qalıyırdılar. Samannan, otdan-zaddan. Üş, yeddi verilirdi. Bizdə də’vət olmurdu, gələn gəlirdi.
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülnisə, 1952-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
PİR VƏ OCAQLAR HAQQINDA
Mir Sədi ağa
I mətn
Kəndimizdə Mirsədağa adında ağır bir seyid, ojax vardı. Qubatdının
Mirrər kəndində. Ora ağzı əyri gedən düz gəlirdi. Hamı o qədər inanırdı
ki, kimin nə ziyaratı vardı, ora gedirdi. Vax gəlir, sovet dövründə, bı
represiya dövründə da, kişini tutullar. Gətirillər, Qubatdıdan qırx klometr
aralı Zəngilan rayonunda Akara stansyası varıydı. Ordan gedirdi qatarrar. Gətirillər qatara mindirəndə Mirsədağanı, qatar getmir. Hamı təəcüb
eliyir. Düzəldə bilmillər. Axırda, qurban olduğum özü deyir ki, indi gedejeh qatar. O bı sözü deyənnən sora qatar tərpənir. O qədər kişinin ojağına
hamıda inam vardı dana. Hamı şahit oldu ki, qatar getmədi.
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
II mətn
Mirsədağanın, vax gəlir, oğlu olur. Kişi bilir ki, onun başına gətrilən
oyunnardan oğlunun da başına gətirejehlər. Oğluna deyir ki, get oxu,
həkim ol. Əlində diplomun olsun, heş kəsin şəkki-şupəsi olmasın dana.
Oğlu gəlir, oxuyur, olur həkim. Xəsdələrə davası-dərmanı, nə verirdi,
bilmirəm, ancağ özünün elə əliynən insannar şəfa tapırdılar.
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Vax gəlir Mirməhəmmət həkim (Mirsədağanın oğlu – top.) gəlir
Bakıya, Bakıdan qayıdanda Fizuli rayonunda qəzıya uğruyur. Yer-göy –
hamı qan ağlıyırdı. Gətirillər onu Qubatdıya. İndi dəfn eləməh vaxdı gəlir.
Hələ dəfn eləməmişdən də deyir o qəzaya uğradığı yerdə də bütün yerdəgöydə olan quşdar hamı qanat saxlamışımış. Gətirillər Qubatdının Mirrər
kəndinə – öz kəntdərinə, aparsınnar dəfn eləməyə. Kəndimizin də ortasınnan çay axırdı. And içirdilər, dəfn olunan dəyqada quşdar, dərələrdə,
dağlarda olan heyvannar hamısı yığılıp gəlmişdi. Elə ki dəfn qutarıp,
hamsı dağılıp gedipdi.
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
III mətn
Qurban olduğum Mirsədağagilin evində bir qohum qızı varıymış.
Onun həyətində olurdu da. Görür ki, bir dənə ilan gəlir, ağzı da açıx.
Nəysə da… Şəklə (sözügedən qızın adı Şəkildir – top.) deyip ki, get, bala,
o ilanın boğazında sümüh var, onu çıxart. O da qorxup. Deyip ki, qorxma, get! Gedip çıxarıpdı sümüyü. İlan heş nə eləmiyipdi. Səssizcənə düzəlip yola çıxıp gedipdi. Onnan sora Allahtaala tərəfinnən ona vergi verilipdi. Mə`dədən sümüh, nə bilim, gözdən qılçıx çıxartmax. Belə şeylər…
Söylədi: Qubadlı sakini Ağakişiyev Yermak, 1942-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
IV mətn
Erməni-müsülman davasında Zeyvə erməniləri olupdu, əyənnən
gələnnər dana. Deyiplər ki, gedib oranı dağıtmalısıız (yə’ni Mir Sədi ağanın ocağını – top.). O ermənilər də qəyidip ki, zad – Gorus, e. Zeyvə erməniləri:
– Onnan işimiz yoxdu, eliyəmmərih.
O deyir belə, bı deyir belə…Deyillər ki, ala, sən özün get. (təklifi irəli
sürən adama müraciət edirlər – top.). Qalxanda tank dalıqatda (arxasıüstdə – top.) belə çörülüpdü, o ikisi də ölüpdü – o afserrər.
Söylədi: Qubadlı sakini Ağakişiyev Yermak, 1942-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
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ATİRİZİ PİRİ
Atirizində pir varıydı. Sora Məmərdə varıydı, mən gördüm gözümnən.
Gedip-gəldihcən ora pul atırdılar, nəzir qoyurdular. Deyirdilər ki, guya
Həzrət Əlinin atının ayaxlarının izidi, rəddidi. Həqiqətən də, o cür çalıydı. İz çalasıydı.
Rəhmətdih dədəm nağıl eliyirdi ki, bir nəfər kişi də bınnan gedip,
gediplər inəh satmağa Xojahan bazarında. Bazar ancax Xojahandeydi
bizdə. Bı tərəfdən Zəngilan, Cəbrayıl, o taydan İran tərəfdən gələn olurdu. Bıra bazara gəlirmişdər. Bırda da böyüh kol bitip da. Deyir ki, ora
gedəndə deyir:
– Ay pir sahibi, gedirəm, gəlip sa nəzir qoyajam. Yox, sata bilmədim,
bir dənə üsdündə qanat qoymuyajam, hamısın ağaşnan döyüp tökəjəm
yerə. Həqiqi yee, dədəm nağıl eliyirdi ki, inəyi satəmmiyipdi, gəlip, deyir
ağacı götürüp başdıyıp bıdamağa.
Söylədi: Qubadlı sakini Novruzov Şahsuvar İslam oğlu, 1929-cu il
təvəllüdlü, təqaüdçü
İMAMZADƏ PİRİ
Böyüh ojaxlar varıydı. Mirsədağa ojağı. Onnan sora İmamzada piri.
Deyirdilər ki, Həşim varıydı, Həşim kişinin ojağıynan bağlıydı. Orda
nəzir yığannar ollarıydı. Mən özüm də gedip orda dizin-dizin hərrənmişəm. Rəhmətdih Səlimin oğlun da orda dəfn elədih, Nuruşun qardaşın
da orda dəfn elədih. Rəhmətdih Mirələhpərin qəbri də o qəbirsannıxdadı.
Üsdün də elə düzəltmişdilər, adamı vahimə basırdı. Deyillər ki, rəvayətə
görə, kimin əməli düzüymüşsə, girə bilirmiş ora, kiminki əyriymişsə, girə
bilmirmiş, ilan qoymurmuş.
Söylədi: Qubadlı sakini Novruzov Şahsuvar İslam oğlu, 1929-cu il
təvəllüdlü, təqaüdçü
QUBADLININ ƏFSANƏVİ YERLƏRİ
Duzlu su dərəsi
Bizim Qubatdıda dərədən duzdu su axırdı. O dərənin adına duzdu su
deyirdilər. Kimin canında, elə bil ki, qaşınması varıydı, nə bilim, yarasızadı varıydı, gedirdi duzdu suda çimirdi, hamsı çıxıp gedirdi.
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
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Oğlan-qız dərəsi
Qubatdı rayonunda oğlan-qız dərəsi varıydı. Deyilənnərə göra bir
oğlannan bir qız bir-birin sevirmiş. Heş birinin də ata-anası bılların evlənməhlərinə razı deyilmişdər. Orda-bırda danışıllar, neyniyillər (bir-birini
sevən oğlanla qız – top.). İmkan vermillər ki, bıllar evlənməyə. Gün o gün
olur ki, bıllar başdıyıllar qaşmağa. Qaçıllar, qoşun düşür bılların dalınca.
Qaçıllar, qaçıllar, gəlillər, indi harda ki, oğlan-qız dərəsi var e, ordan
keçəndə adamlar tamam yaxınnaşırdılar. Əl atıllar ki, tutmağa, elə o vax
oğlannan qız deyir ki, Allah, sən bizi daşa döndər! Elə ordaca daşa dönüllər. Oğlanın boyu hündür, qızın da boyu alçax daş. O vaxdan da adı qalır
«Oğlan-qız dərəsi».
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
PEYĞƏMBƏRLƏR HAQQINDA
Nuh peyğəmbər
Nuh peyqəmbər yaranan vaxtın dəqiq bilmirəm, ama onu bilirəm ki, 160
il yaşıyıp. Rəvayətə görə, onun oğlannarı olupdu. Biri atasının sözünə
baxmıyıp. Adəminki də heylə olupdu. Allahtaaladan guya o məşəkqət, yə`ni
dünyanın üzün su almax ona agah olmuşmuş da: « Bütün qohumlarınnan
bir yerdə yığılarsıız, hər nəsildən, cannıların hamısınnan ikisin götürərsən
ki, gələcəh nəsil artımağ üçün, nəsil salmağ üçün». O da düzəldip-düzəldip
(gəmini – top.), birdən görüpdü ki, bıdı, dünyanın üzün su aldı, su gəlip.
Hazırıymış gəmilər. Yığılanda bı oğluna da o, qarqış eliyirmiş. Onun dedihlərinə baxmırmış da. Məsələn, Allahı tanımırmış, nadanımış da. Ama biri
yox. Onun da ürəyi yanıpdı da, oğludu da, istəyin Allah yaradıp. Sora bı
(nadan oğul – top.) qalıp zada. Nəkqədər (ata – top.) eliyipdi ki, batehsən,
dünyanın üzün su alır, gəl otur gəmiyə. Deyip ki, oturmuram, heş bir şey
olmuyajaxdı, eləmiyəjəhdi. Bütün qohum-əqrəbəsin, bir də istədiyi şeylərin
– hər cıısdan götürüp ikisin yığıp gəmiyə. Görüpdü ki, su gəldi aldı hər yeri,
oğlu başdıyıp çabalamağa suyun üzündə. Yenə də Allaha yalvaranda
Allahtaaladan vəhy gəlipdi ki, bəs sən özün ona qarqış eliyirdin ki, belə,
bı cür olasan, məni eşitmirsən. İndi niyə ürəyin… Deyip:
– Genə övlat həsrəti, övlad isdəyi məni məcbur elədi ki, mən sizə üz
tutdum, yalvarıram ki, bəs oğlumu xilas eliyin. Axır ki, xilas olmur e,
batır çıxır gedir.
Söylədi: Qubadlı sakini Novruzov Şahsuvar İslam oğlu, 1929-cu il
təvəllüdlü, təqaüdçü
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SÜLEYMAN PEYĞƏMBƏR
Deyilənnərə gora, Suleyman peyqəmbər lap çox yaşıyıpdı. Sarayında
da çəliyə səfkəli olüp, üç gün dalbadal həylə ölü vəzyətində – çəliyə
səfkəhli qalıpdı. İndi onçun deyillər ki, qarışqanı ayaxlamıyın. Okqədər
hökümlü hökmüdarıymış ki, bütün inni-cinninin dilin bilirmiş da. Ona
görə də bına yaxın getmirmişdər da. Getmiyəndə qarışqa deyipdi ki, mən
onu yıxaram, onnan sora siz gəlip onu aparıp…Dəfn olunmalıdı. Qarışqa
gedir bının çəliyin oyur, oyur yeyir. Çəlih nazilir, səfkəndiyi yerdən yıxılır.
Yıxılannan sora hay düşür ki, bəs Süleyman peyqəmbər yıxıldı. Gedəh
götürəh gələh dəfn eliyəh. Onnan sora götürüp onu aparıp dəfn eliyillər.
Söylədi: Qubadlı sakini Novruzov Şahsuvar İslam oğlu, 1929-cu il
təvəllüdlü, təqaüdçü
İBRAHİM PEYĞƏMBƏR
Ummuyətnən, kadınnarda paxıllıx… Həcərin vaxdınnan, İbrahim
peyqəmbərin vaxdınnan…Həcər kənizimiş. Sara əmisi qızıydı. Saranın
yetmiş iki yaşı olur. İbrahim peyqəmbərin də çox olur da yaşı. Bı (Sara –
top.) məcbur eliyir ki, Həcəri alginən. Sora İbrəhim peyqəmbər üz tutur
ki, əmqızı, sən nətər razı olursan ki, mən sənin kənizıı alım da? Deyir ki,
yox e, mən uşağ isdiyirəm, mən də uşax səvməy isdiyirəm. Ta əlacı kəsilir, Həcəri alır. Bınnan bir oğlu olur, o da İsmayıl olur adı. İbrahim
peyqəmbər orda and içir ki, Allaha qurban verəjəm. Sora qoşdar gəlir,
onnan sora onun əvəzinnən ki, bəs insanı kəsməy olmaz, ancax qoçu kəsməy olar, heyvanı kəsməy olar.
Sara bını o qədər isdəhnən sevir ki, İsmayılı. Atıp-tutur, atıp-tutur, sora
anasına verir. Anası gedir arxada-o bir evdə başdıyır basır bağrına öpür,
onnan sora yanıxlı başdıyır sevməyə, atıp-tutmağa. Bırda bını (Saranın –
top.) qəlbi dolanır. İbrahimi çağırıp deyir ki, bılları – anna-bala apar elə yerə
qoy ki, mənim gözüm görməsin. Nə qədər yalvar-yapış eliyir ki… Axır
görür bı əl çəymir da. Bılları götürüp gətirir indiki ziyarətgah var e, yetdi
dəfə gedip-gəlillər ha, zəm-zəm suyu olan yerə. Deyir (Həcər – top.):
– İbrahim, gedirsən, bəs bizi kimə tapşırırsan?
Deyir ki, (İbrahim – top.) sizi ancağ Allaha tapşırıram. Mən getməliyəm. Xulasə, bılları qoyur orda. Aparılan yeməh də tükənir, su da tükənir.
Həcər başdıyır qaçır ağzı yuxarı, üsdən aşağı. Gedir-gəlir, gedir-gəlir, əlinə
bir şey gələmmiyəndə, gəlir uşağa yaxınnaşır, baxır görür ki, şırıltı gəlir.
Orda Həcərə vəh gəlir. Vəh gələndə şırıltını eşidir. Deyir ki, getginən uşağı
da çimizdir, onnan verginən, zulaldı, onnan sora yaxşı olahsıız. Həcər
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sevincəh gəlir görür ki, İsmayılın ayağının altınnan bulax çıxıp başdıyır
şırhaşır getməyə. O sudan da içir, uşağı da çimizdirir, eliyir. Bıllar bırda
yaşıyıllar. İsmayıl böyüyür. İbrahim gedir-gəlir, bıllardan hal-əhval tutur.
Sora bir dəfə İbrahim peyqəmbər bının arxasıncan gedir. O vaxdı
qureyşdər yaşıyan yerə gedip çıxır. Bilir ki, bı evlənipdi. Soruşur kin, bala,
İsmayılın evin tanımırsıız? Göstərillər ki, fılan yerdədi. Bı gedir tapır,
görür ki, bir kadın oturup içərdə. Bı salam verir – kişi. Çarıxlı olur da. O
vaxları heyləymiş. Deyir ki, İsmayılın evi bıradı? Deyir ki, hə, bıradı. Ta
bı qalxıp ayağa bına yer göstərsin qoca üçün, ta bına tə`zim eləsin ki, gəlginən otur, çörəh yeginən. Belə şeylər olmur bırda. O da baxır bı qıza,
deyir ki, kimsıız? Deyir ki, mən İsmayılın yoldaşıyam. Deyir ki, bəs
İsmayıl nə vax gələr evə? Deyir ki, bəs ruzu dalınsa gedip. Deyir ki, nətəər
dolanırsıız? Deyipdi ki, çox pis dolanırıx, ac qalırıx, urzumuz olmureləmir. Ummuyətnən, acı danışır da bınnan. «Şükür Allaha» deməy əvəzinə, belə şeyləri naşükürrühnən danışır. Deyir ki, qızım, mən gedirəm,
İsmayıl gələndə deyərsən ki, belə bir qoca gəlmişdi, dedi ki, qapının
astanasın dəyişdirsin. Çıxır gedir. İsmayıl navaxdan sora gəlir. Gələnnən
sora deyir ki, belə bir qoca… Deyəndə deyir ki, o, mənim atamıydı. Deyir:
– Dedi ki, mən gedirəm, qapının astanasın dəyişdirsin!
İsmayıl oturup sarığının torpağın töhməmiş, deyir (yoldaşına – top.):
– Dur ayğa, gedəh qazının yanına.
Deyir:
– Niyə gedəh?
Deyir:
– Bəs atam ma tapşırıpdı ki, səni mən boşuyum. Böyünnəri mən səni
boşamalıyam.
Götürüp aparır qazının yanına, bını boşuyur. Bir müddət sora təh qalır.
Neçə aylar, illər təh qalannan sora təzədən İbrahim peyqəmbər bir də
gedir. Soruşanda deyillər ki, İsmayıl peyqəmbər bir də evlənip. Gedən
kimi kadın tez qalxır ayağa:
– Baba, gəl içəri, gəl içəri.
Bının çarığın da çıxardır, su gətirir, ayaxların da yuyur. Deyir ki, yol
gələn adama oxşuyursuuz, gəlin, oturun. Gətirir bına çörəh… Gözəl qulluğ eliyir, həm də ki, bının qabağında səcdə durur tanımıya-tanımıya.
Sora bir baxır ki, gözəl insandı, İsmayıla dayax dura bilən bir kadındı.
Onnan sora deyir ki, qızım mən gedirəm, İsmayıl gələndə denən ki, qapının astanasınnan muğayat olsun, yaxşı saxlasın.
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İsmayıl qayıdıp gələnnən sora bılları danışır. Boyun-buxunun deyənnən sora o da bilir ki, atasıdı. Deyir ki, o, mənim atamdı. O ma tapşırıp ki,
səni yaxşı saxlıyım.
İbrahim peyqəmbərin yoldaşı Sara özü də peyqəmbər qızıydı, peyqəmbəriydi da. Yuxu görür. Görür ki, bının oğlu olupdu. Yuxudan ayılannan
sora üz tutur Allaha, deyir:
– Necə olur ki, yetmiş iki yaşım olsun, yoldaşımın doxsan yaşı olsun,
mənim uşağım olsun, neynəsin?
Ona toxdaxlıx verillər ki, o hamsı Allahın əlindədi, neçə yaşın olurolsun. Gətirir bına bir oğul verir, adın da qoyullar İsax. Ona da peyqəmbərrih verir. İsaxdan da Yaqup peyqəmbər əmələ gəlir. Yaqup peyqəmbərin də on iki oğlu olur. İkisi öz dayısının qızıydı (yoldaşlarının – top.).
Yetdi il çobannığ eliyir. Deyillər gərəh bırda çoban olasan, bizim yerin
adəti belədi ki, çoban olmasan, qızı sa vermiyəjəm. Çobannığ eliyir, onu
alır, onnan da iki oğlu olur. Biri olur Yusif peyqəmbər. Qardaşdarının da
o, gözəl olduğuna, atası çox istədiyinə görə paxıllıxları tutur. Qardaşdarı
bını quyuya salır. Bə`zisi məslahat eliyir ki, gəlin, öldürmüyəh. Birtəhər
dədəsin dilə tutullar, deyillər ki, bəs özümüznən aparax çölü-bayırı,
çobançılığı görsün da, alışsın belə şeylərə. Aparıllar salıllar quyuya. Köş
gəlir. O da İbrahim nəslinnən olur. Deyir ki, bırda qarğa- quzğun hərrənir,
bırda yəqin su var, gəlin görəh… Deyillər ki, bırda su ola bilməz. Belə
höjətdəşillər. Gedillər quyunun yanına, vedrəni sallıyanda görüllər ki,
bıdrana bir uşax alışıp yanır. Baxır ki, bıı ta mö`cüzədi da. Axır ki, bını
ordan xilas eliyillər. Sora onu padşah alır. Zuleyxa ona qarşı olur ki, gərəh
mənnən evlənəsən. Deyir ki, mən bı kişinin çörəyin kəsmişəm, tikə-tikə
doğransam da, mən bı kişiyə qarşı çıxammaram. Birdəfəlih qulağınnan
çıxart. Sora zindana salıllar. Bir də Zuleyxanın qardaşı padşaha deyir ki,
əgər onun yaxası qabaxdan cırılıpdısa, düzdü, günahkardı. Əgər arxadan
cırılıpsa köynəyi, bil ki, günah mənim bacımdadı. Yoxla, onnan sora cəzasın ver. O da yoxluyur, sora aparır salır zindana. Bı (Yusif – top.) dedihləri hamsı düz çıxır daa. Yuxu görür, yuxunu yozur, həmin yerə padşah
qoyullar onu.
Söylədi: Qubadlı sakini Novruzov Şahsuvar İslam oğlu, 1929-cu il
təvəllüdlü, təqaüdçü
ADƏMİN OĞLANLARI
Adəm, deyilənnərə görə, dokquz yüz doxsan il yaşıyıp. Onun da oğlannarınnan biri onun sözünə baxmıyıpdı. Allahtaaladan vəh gəlip, Adəmə
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vəh gəlip ki, o bacının birini alginən sora olan qardaşa, onun da bacısın al
o birsinə. Deməh birinin bacısı göyçəyiymiş. Deyip ki, gərəh mən öz
bacımı özüm alam. Bının üstündə mübahisə düşür. Biri-birin öldürür. Atasının sözünə baxmır, deyir ki, mən öz bacımnan evlənəjəm. Bı, binövrədən qalan şeylərdi, bala, atanı eşitməməh, kadınnarın paxıllığı. Bıllar hamsı köhnədən süzülə- süzülə gəlipdi.
Allahtaalanın isdəyi, nuru Adəmə gəlipdi, Adəmnən də insannara paylanıpdı.
Bı, qardaşın öldürür, alır çiynynə. Qardaş isdəyi o qəddər güjdü olupdu
ki, üç gün dalbadal çiyninnən yerə qoymur. Çiynində gəzdirir, ağlıyır.
Peşman olur da ki, mən niyə öldürdüm qardaşımı qızdan ötəri. Axır ki,
fayda vermir. Gəlir oturur daşın üsdündə, bı da bının çiynində. Oturur,
baxır görür ki, Allahtaala mö`cüzə yaradır, iki qarqa dalaşa-dalaşa gəlir.
Göydə başdıyır bir-birin vırmağa, bir-birin şülküt eliyir, biri birin salır
yerə. Ölür da. Bına gösdərir da (qardaşını öldürənə – top.). Deyir yanı
görsün da. Başdıyır ağlamağa. Ağlıyır, ayağıynan yeri eşir. O insannarı basırmax məsələsi də elə o vaxdan qalıp. Elə qarqanı da görənnən sora deyir:
– Kül mənim başıma, qarqa öz qardaşın basırır, mən çiynimdə gəzdirirəm, iylənip.
Bı da həmin vaxdan qalıp, belə ki, qəbir qazmax, insannarı basırmax.
MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR
Onun dünyagörüşü okqədər güjdü olupdu ki, Allahtaaladan vəhlər
gəlip, vəhlər hesabına o, Qur’ani-Kərimi yazıp. Onun bacısı oğludu Həzrət Əli. Ama o, savatdı olup. Onun oğlu Həsən peyqəmbər də okqədər savatdı olupdu. Yezitdər də əmoğluymuşdar e bıllarnan. Düşmənçilih
yaranıp arada. Hamsı bı torpax üsdündə, xəlifəlih üsdündə. Bizdə demillər, kreslo üsdündə?! Həmin şeylərdi. Bı da tarixdən belə olupdu.
Həsəni arvadının vasdəsiynən öldürüp. Hüseyni də öldürməh üçün
yezit tapşırıx veripdi ki, ancax onu diri mənim yanıma gətirasıız, öldürməyin, ha! Hüseyin okqədər güjdü əzan çağıran, onnan sora Qur`an oxuyanıymış ki, düşmənnər də, o, əzan oxuyanda qıraxda ağlıyırmış da, dözə
bilmirmiş. Okqədər güjdü səsi varıymış. Bıllar (yezidlər – top.) da baxmıyıp da bına, öldürüllər, başın kəsip aparıllar. Yezit də acığı tutur. Deyir
ki, bəs mən sizə tapşırmışdım ki, öldürmüyin, sağ gətirin.
Söylədi: Qubadlı sakini Novruzov Şahsuvar İslam oğlu, 1929-cu il
təvəllüdlü, təqaüdçü
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ANDLAR

Allaha and olsun
Həzrəttabbas hakqı
O Əlyolu hakqı
Mirsədağanın ojağı hakqı
Mirməhəmmədin cəddi hakqı
İmamzada hakqı
Dədəmin baş qoyduğu torpax hakqı
Dədəmin canı hakqı
Dədəmin goru hakqı
O işığa kor baxım
Canım ölsün
Qur’an hakqı
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
AĞILAR
Torpaxdan döşəhli,
Daşdan yorğannı,
Qapısı, pəncərəsi olmuyan
Qarannıx mənzila
Anan qurban.
Qanı yerdə göl olan,
Qara telləri qana boyanan,
Qan içində boğulan
Balam lay-lay.
Uca boylu,
Enli kürəhli,
Boğma biləhli,
Balam, laylay.
Ağdamın yasdı yolu,
Su gəlib basdı yolu.
Mən anama tələsirdim,
Yağı düşmən kəsdi yolu.
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Özü yol ilə gedən,
Əzrayılı kol ilə gedən.
Çəkilə bax, çəkilə (tut ağacının qurumuş budağı),
Çəkil yerə tökülə.
Vay olsun o günə ki,
Iyin evdən çəkilə.
Qardaş kişmiş kimidi,
Cibə düşmüş kimidi.
Qardaşı ölən bacılar
Gözdən düşmüş kimidi.
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
ATALAR SÖZLƏRİ VƏ MƏSƏLLƏR
Oğru elə bağırdı, doğrunun bağrı yarıldı.
Qara məni basınca, mən qaranı basım.
Ağıllı fikirləşincə, dəli çayı keçər.
Yağ yağnan qaynıyıp, yarma yavan olar.
Gejə qara, cüjə qara.
Əzizim əziz, tərbiyəsi onnan əziz.
Arxı addamamış bərəkallah demə.
Çirmənməmiş çayı keşmə.
İlan vıran ala çatıdan qorxar.
Yatan ölməz, yetən ölər.
Biri ölməsə, biri dirilməz.
İtdər ölüp, qurtdarın bayramıdı.
Dinsizin öhdəsinnən imansız gələr.
İlanın zəhləsi yarpızdan gedir, o da gələr ilanın burnunun ujunda bitər.
Kasıp evdən çıxanda elə bilir ki, ev varranıp.
Oxu atıp, yayı gizdətmə.
Balam balasın isdər, mən öz balamı.
Bacarana baş qurban.
Su axar, çuxurun tapar.
Kül başa küllülər, serçələr səni dimdihlər.
Adımı sa qoyum, səni yana-yana qoyum.
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Bu günün işin səhərə qoyma.
Pir mənimdi, kərəmətinə bələdəm.
Su gələn arxdan bir də su gələr.
Yağ yağnan qaynıyıp, yarma yavan olar.
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
***
Qurban olum o qana ki, üsdünnən bircə gejə ötsün (yə`ni üsdünnən bir
gün keçdisə, demək, itdi-getdi).
Ulu sözünə baxmıyan uluya-uluya qalar.
Taylı tayın tapbasa, günü ah-vaynan keçər.
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülnisə, 1952-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
TAPMACALAR
El yatdı, oba yatdı,
Eyvaz ayağın uzatdı. (qapının cəfdəsi)
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
***
İlim-ilim qar,
Dizimətən qar.
Uşdu bir kəhlih,
Qondu bir dilbar.
(qar samandı, sovurduxca yarısı uçur, yerdə qalan buğdadı)
O nədi ki, doğar əlsiz- ayaxsız,
Üç ay keçər, olar əlli-ayaxlı.
(əvvəlcə, çömçəquyrux əmələ gəlir, sora qurbağa)
Çıxdım təpiyə,
Düşdüm küpüyə. (uzunboğaz çəhmə)
Söylədi: Qubadlı sakini Ağakişiyev Elxan Firid oğlu, 1952-ci il təvəllüdlü, təqaüdçü
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Allah köməyin olsun!
Allah başınnan töhsün!
Allah səni min budağ eləsin!
Yarıyannardan olasan!
Elə xoşbax olasan ki, neyniyim, nejeliyim demiyəsən!
Səni görüm şadxəbər olasan!
Yüz yaşıyasan!
Dünya durduxca durasan!
Ağgünnü olasan!
Sırfan bol olsun!
Cibin bərəkətdi olsun!
Allah əvəzin versin!
Allah səni bizə çox görməsin!
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
QARĞIŞLAR
Allah sənə nəhlət eləsin!
Boyuu yerə soxum!
Allahın bəlasına gələsən!
Başaa əlləmə düşsün!
Səni görüm tikə- parça olasan!
Səni görüm dünya işığına həsrət qalasan!
Sənin meydin gəlsin!
Allah başaa mənim boyda daş salsın!
Külü qoyum başaa!
Nənənnən əmdiyin süd burnuun deşiyinnən gəlsin!
Qarnaa qara yara çıxsın!
Qara yola, qara mənzilə gedəsən!
Gedər- gəlməzə gedəsən!
Qırmızı güllə ürəyıın ortasınnan dəysin!
Boyaa qamış ölçüm!
Meydin ələ gəlməsin!
Adın qara daşdara yazılsın!
Yurdunda bayquş ulasın!
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Üzuu mürdəşir yusun!
Kimsəsiz qalıp bayquşa dönəsən!
Dilaa qara yara çıxsın!
Dilaa qıyıx batsın!
Qanaa boyanasan!
Qarnaa şiş batsın!
Başın batsın!
Səni görüm zarıncı qalasan!
Elədihlərim burnuun deşihlərinnən piltə-piltə gəlsin tökülsün!
Gorun çatdasın!
Ojağın sönsün!
Söylədi: Qubadlı sakini Baxşalıyeva Gülənbər, 1948-ci il təvəllüdlü,
təqaüdçü
1. Novruzov Şahsuvar İslam oğlu 10 yanvar 1929-cu il tarixində Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur. 1946-cı ildə Qubadlı kənd orta məktəbini, 1949-cu ildə Füzuli baytarlıq texnikumunu bitirmişdir. Təqaüdçüdür.
2. Baxşalıyeva Gülənbər Məhəmməd qızı 03 aprel 1948-ci il tarixində
Qubadlı rayonunun Qubadlı kəndində anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Qubadlı kənd orta məktəbini, 1969- cu ildə Sumqayıt kimya texnologiya texnikumunu bitirmişdir. Təqaüdçüdür.
3. Baxşalıyeva Gülnisə Məhəmməd qızı 20 iyun 1952-ci il tarixində
Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 1956-cı ildə ailəsi Qubadlı rayonuna köçmüşdür. 1969-cu ildə Qubadlı kənd orta məktəbini bitirmişdir.
Təqaüdçüdür.
4. Ağakişiyev Yermak Firid oğlu 30 iyun 1942-ci il tarixində Qubadlı
rayonunun Qubadlı kəndində anadan olmuşdur. 1960-cı ildə Qubadlı
kənd orta məktəbini bitirmişdir. Təqaüdçüdür.
5. Ağakişiyev Elxan Firid oğlu 25 may 1952-ci il tarixində Qubadlı
rayonunun Qubadlı kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Qubadlı
kənd orta məktəbini, 1977-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir. Təqaüdçüdür.
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Qardaş türk folkloru
İSTANBULDA SUYUN TARİXÇƏSİ
Qədim dövrlərdə İstanbula su gətirmək ciddi problem olmuşdur, çünki
İstanbul dadlı su qaynaqlarından xeyli uzaqdadır. Buna görə də İstanbula
şəhərin kənarından su gətirilməsi vacib idi. Buraya su gətirmək üçün
«kəmər» adlanan çox böyük su yolları tikilmişdir. Romalılar İstanbula
çoxqatlı kəmərlərlə su gətirmişdilər. İmperator Adrian İstanbulda öz adını
daşıyan su kəmərini inşa etdirmişdi.
Osmanlı dövründə 1453-cü ildə İstanbulun fəthindən sonra Fateh
Sultan Məhməd şəhərin qədim su yollarının təmir edilməsini və yeni
çeşmələr yaradılmasını əmr etmişdir. Sultan Süleyman Qanuni şəhərə su
çəkilməsi üçün Memar Sinanı təhkim etmişdir. Memar Sinan Belqrad
meşələrindən İstanbula su gətirmək üçün «Qırxçeşmə təsisləri»ni tikmişdir. Dünyanın ən əhəmiyyətli su daşıma sistemlərindən biri olan
«Qırxçeşmə təsisləri» çox uzun kəmərlərin bir-birinə bağlanmasıyla inşa
edilmişdir. Bu dövrdə idarəçilər və yardımsevərlər meydanlara və küçələrə ayrı-ayrılıqda hər biri sənət əsəri olan çeşmələr tikdirmişlər.
E.ə. 658-ci ildə Sarayburnu və ətrafında qurulan və dünyanın ən qədim
şəhərlərindən biri olan İstanbul geosiyasi baxımdan çox əhəmiyyətli məskunlaşma mərkəzlərdən biridir. Asiya ilə Avropanı birləşdirən təbiət
mö`cüzələri – Boğazı, Altınbuynuz adıyla məşhur olan Xalici, şəhəri hər
tərəfdən əhatə edən dənizləri, burada yaşayan müxtəlif mədəniyyətlərlə
İstanbul əsrlər boyu siyasi, hərbi və ticari mərkəzə çevrilmişdir.
VII əsrdən etibarən tarix səhnəsində yer alan İslam mədəniyyətinin
banisi Hz.Məhəmməd (s.ə.s.) hələ o zamanlardan bu şəhərin əhəmiyyətini və dünyada hökmranlıq edəcəyini duymuşdur. İstanbul bir neçə dəfə
müxtəlif komandanlar tərəfindən mühasirəyə salınmış, ancaq şəhəri almaq mümkün olmamışdır. 1453-cü ildə Osmanlı padşahı Sultan II Məhmət bu çətin işin öhdəsindən gələrək İstanbulu fəth etmişdir.
Quruluş dövründə şəhərin su ehtiyacı yeraltı qaynaqlar vasitəsilə təmin
olunurdu. İlk əhəmiyyətli su təsisləri Roma imperatorlarının dövründə
inşa edilmişdir. İmperator Adrian (117-138) tərəfindən qala divarlarından
kənarda yerləşən bir qaynaqdan Xalicin kənar məhəllələrinə qədər su yolu
çəkdirmişdir. Ardından imperator Valens (364-378) Halqalının yaxınlığından Bəyazidə qədər su çəkdirmiş və bu su yolu üçün Mazul kəməri
ilə bu gün Bozdoğan kəməri kimi tanıdığımız Valens kəmərini inşa etdir-
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mişdir. Yenə imperator Valensin dövründə Belqrad meşələrində bir bənd
tikdirilmiş, Kağızxana dərəsinin suları hovuzlarda toplanaraq şəhərə gətirilmişdir.
Teodos (378-395) Mazul və Valens kəmərlərindən istifadə edərək
üçüncü yol ilə şəhərə su gətirmiş, eyni zamanda Belqrad meşələrindən
Sultan Əhməd məscidinə qədər uzanan dördüncü su yolunu da inşa
etdirmişdir. Roma və Şərqi Roma imperatorları quraqlıq və müharibə
ehtimalını nəzərə alaraq şəhərin içində üstüaçıq (Çuxurbostan) və qapalı
yeraltı su hövzələri də tikdirmişdir. Üstüaçıq su xəzinələrinin ən yararlıları Aetius (bugünkü Vəfa stadionu, «Bonus yeraltı su hövzəsi» olaraq
da tanınır), Aspar (Sultan Səlim məscidindəki bu xəzinənin yerində bu
gün Çuxurbostan səmti mövcuddur) və Hagios Mocius (Altınmərmər
səmtində) su anbarlarıdır. Üstü bağlı xəzinələrin ən məşhurları isə 336 sütunlu Basilika yeraltı su hövzəsidir (Yerəbatan sarayı), 224 sütunlu Philoxenus yeraltı su hövzəsi (Min bir dirək) və Acıkran yeraltı su hövzəsidir.
Roma imperatorlarının dövründə inşa edilən su təsisləri Bizans imperatorları tərəfindən müəyyən qədər təmir edilmiş və qorunmuşsa da, Bizansın son dövrlərində bunlar yararsız hala və tamamiylə yoxolma səviyyəsinə gəlib çatmışdır.
Bu təsislərdən hələ də mövcud olan Mazul və Valens (Bozdoğan)
kəmərləri Osmanlılar tərəfindən mütəmadi olaraq təmir edilmiş və heç bir
zaman dağılma təhlükəsi qarşısında qalmamışdır.
İstanbulda XX əsrin ortalarına qədər hər birinin dadı müxtəlif olan qırx
məşhur çeşmə suyu mövcud idi.
Türkiyə folklorundan təqdim etdiyimiz bu material İstanbulun tarixi
əsərlərində adı dönə-dönə çəkilən Memar Sinandan bəhs olunur. Qeyd
edək ki, dünyanın ən böyük memarlarından olan Memar Sinanın müəllimi azərbaycanlı Memar Əcəm Əli olmuşdur.
Memar Sinan Kayserinin Ağırnas kəndində dünyaya gəlmiş, 17 iyul
1588-ci ildə İstanbulda vəfat etmişdir. Doğum tarixi dəqiq deyildir.
Mənbələrə görə, Sinan I Səlim (Yavuz) sultan olduqdan sonra başlanılan və Rumelidə olduğu kimi Anadoludan da əsgər toplanmasını irəli sürən yeni bir tətbiqata görə 1512-ci ildə İstanbula gətirilmişdir. Orduya əsgər hazırlayan Əcəmi Oğlanlar Ocağına verilmiş, 1514-cü ildə Çaldıran
döyüşündə, 1516-1520-ci illər arasında da Misir səfərlərində iştirak
etmişdir. İstanbula qayıtdıqdan sonra Yeniçəri Ocağına qəbul olunmuşdur.
I Süleyman Qanuni dövründə 1521-ci ildə Belqrad, 1522-ci ildə Rodos
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səfərlərinə qatılmış və zabit rütbəsi almışdır. 1526-cı ildə qatıldığı Mohaç
səfərindən sonra baş mühəndis oldu. 1529-cu ildə Vyana, 1529-1532-ci illər
arasında Almaniya, 1532-1535-ci illər arasında da İraq, Bağdad, Təbriz
səfərlərində iştirak etmişdir. 1536-cı ildə Pulya səfərlərinə qatılmışdır. 1538ci ildə iştirak etdiyi Karabuğdan (Moldova) səfəri ərəfsində Prut çayı
üstündə inşa etdiyi bir körpü ilə hamının diqqətini öz üzərinə çəkdi. Bir il
sonra Əcəm Əlinin ölümündən sonra onun yerinə, sarayın baş memarı
ol-muşdur. Ömrünün sonuna qədər bu vəzifədə çalışmışdır.
Memar Sinan Osmanlı imperatorluğunun ən güclü olduğu dövrdə yaşamışdır. I Süleyman (Qanuni), II Səlim və III Murad kimi üç böyük sultan
zamanında baş memar olmuş, imperatorluğunun gücünü simvolizə edən
şah əsərlərinin layihələşdirilib tikilməsində əsas rol oynamışdır. Sənətdə
tə`siri ölümündən sonra da qalmış, hər zaman hörmətlə qarşılanmışdır.
1982-ci ildə İstanbuldakı Dövlət İncəsənət Akademiyasının bazasında
qurulan yeni universitetə onun adı verilmişdir.
Mənbələrə görə, Sinan 136 məscid, 7 məktəb, 22 türbə, 20 imarət, 7 su
kəməri, 8 körpü, 20 karvansaray, 35 köşk və saray, 6 anbar və yeraltı
anbar, 48 hamam və s. üç yüz əllidən çox memarlıq əsərləri yaratmışdır.
Sinan baş memar olmazdan öncə də qeyri-hərbi tikililər layihələndirmiş
və tikmişdir. Amma ilk əhəmiyyətli memarlıq əsəri İstanbuldakı Şahzadə
(Mehmed) Camisidir. Sinanın mühəndislik qabiliyyəti su kəmərləriylə
körpülərin inşasında ortaya çıxır. Bu işlərində zamanında mövcud olan
bütün mühəndislik təcrübələrini tətbiq etmiş, hətta bəzən də onları arxada
qoyacaq layihələr həyata keçirmişdir. İstanbulun su problemini həll etməklə vəzifələndirilmiş, bəndləriylə, tunelləriylə, su kanalları və su kəmərləriylə, yığma və paylama xüsusiyyətləriylə uzunluğu 50 km-i keçən
və Qırxçeşmə adıyla tanınan su anbarlarının tikintisini həyata keçirmişdir.
Süleymaniyyə külliyyəsinə 53 milyon axça xərcləndiyi halda Qırxçeşmə
anbarlarına 43 milyon axça xərclənməsi də dövründə bunlara verilən
əhəmiyyətin başqa bir nümunəsidir. Sinan körpülərinə də ən azı digər
işləri qədər qiymət vermiş, cəmi uzunluğu 635,5 m-ə çatan Böyükçəkməcə körpüsü ilə gözəl olan bir memarlıq abidəsi yaratmışdır.
Memar Sinanın sənəti inşaatla əlaqəli digər sənətlərə də tə`sir etmiş, imperatorluğun hər yerindəki tikinti fəaliyyətləri üçün yol göstərici olmuşdur.
Qumru ŞƏHRİYAR
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İSTANBULA SU ÇƏKƏN ME`MAR SİNANIN HEKAYƏSİ
İstanbul su qıtlığı yaşayırdı. Bu problemin çarəsi yüz il əvvəl Sultan
Süleyman Qanuninin dövründə Memar Sinanın ustalığından yararlanaraq
öz həllini tapmışdır.
İstanbulun əhalisi çoxalıb su ehtiyacı artarkən Sultan Süleyman Qanuni Memar Sinanı hüzuruna çağırır və «memarbaşı, xalqımız suya ehtiyac duyur. Bir at yükü suya çox miqdar axca ödəyir. Əcəba, xalqımızın bu
su ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün nə isə edə bilərsinizmi?» Memarbaşı
deyir ki: «Sultanım, siz icazə verin, mən İstanbulun ətrafını bir dəfə gəzim. Kənardakı suları İstanbula gətirməyin mümkün olub-olmadığını
araşdırım və ondan sonra sizə bir cavab verərəm».
Sinan ağa atına minir, özü ilə yardımçılar da götürərək Çəkməcədən
başlayaraq sahilboyu gəzir. Beşikdaşa qədər İstanbulun sahillərində dərələri, axan suları təsbit edir. «Bu suların qarşısı hörülərək bənd tikildiyi
təqdirdə hara qədər yüksələr, hardan haraya kəmər çəkilərək İstanbula
gətirilə bilər» – deyə hesablamalar aparır və Sultan Süleyman Qanuninin
hüzuruna çıxır.
Sultan soruşur: «Memarbaşı, İstanbula su gətirmək mümkündürmü?»
Memarbaşı: «Bəlkə də, sultanım, mümkündür».
Lakin Sinan çox ağır şərt qoyur: «Sultanım, ancaq altın dolu kisələri
uc-uca düzmək şərtiylə İstanbula su gələ bilər».
Sultan Süleyman Qanuni isə cavabında: «Memarbaşı, sən İstanbula su
gətirmənin mümkün olub-olmadığını söylə. Əgər mümkünsə, mən
kisələri uc-uca deyil, yan-yana düzməyə razıyam» – deyir.
Bundan sonra Memar Sinan qollarını çirməyir və İstanbulun kənarındakı suları Kağızxananın ətrafında müəyyən yerlərdə toplayır, oradan da
dərənin içinə böyük keçidlər tikərək İstanbula gətirir və müəyyən meydanlarda tikdiyi ümumi çeşmələrlə suyu şəhərə axıdır. Qırx belə çeşmə
tikir və Qırx Çeşmə suları axmağa başlayır. O zamana qədər kran olmadığı üçün sular axıb gedirdi. O gün çox baha başa gələn suyu artıq bostanlara, yollara axıtmaq məqsədəuyğun hesab edilmir və ilk dəfə İstanbulda
«lülə» deyilən kran çeşmələrə qoyulur. Su belə baha başa gəldiyi və
qiymətli olduğu üçün Sultan Süleyman Qanuni fərman verir və deyir ki:
«İstanbul meydanlarındakı ümumi çeşmələr xalqın malıdır. Heç kim bu
çeşmələrdən gizlincə yerin altıyla evinə su apara bilməz».
Sultan Süleyman Qanuni bu ümumi qaydanın bir istisnasını yalnız
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Memar Sinana aid edir. O deyir ki: «İstanbula belə gözəl iş nümayiş
etdirərək Qırx Çeşmə sularını gətirdin. Sən evinə şəxsən bir boru su apara
bilərsən» və bundan sonra Süleymaniyənin ətrafındakı meydan çeşməsindən Sinanın evinə xüsusi yol çəkilərək su aparılır.
Beləliklə, Me`mar Sinan evində şəxsi su arxı olan yeganə adam idi.
Memar Sinan bir-birinin ardınca Şahzadəbaşı məscidini, Süleymaniyyə
məscidini və Ədirnədəki Səlimiyyə məscidini tikdikdən sonar artıq qocalmışdı.
Dövr dəyişmiş, etibarının zirvədə olduğu dövrdə onun qədrini bilənlər
bu dünyadan köçmüşdü. Sultan Süleyman Qanuni vəfat etmiş, yerinə başqa padşahlar gəlmişdi. Memar Sinan 99 yaşında idi və ətrafındakı dostları
dünyasını dəyişdiyi üçün də İstanbulda sanki yalnız qalmışdı.
Bir gün Sinanın qapısına bir nəfər gəlir. Sinan çəliyinə söykənərək
qapını açır, «buyurun» – deyir. Gələn məchul adam «mən Topqapı sarayının qasidiyəm. Sizi Divana çağırırlar. Hər halda sorğu-sual olunacaqsınız» – deyir.
Sinan ağa bu qoca vaxtında dostlarının hamısının köçüb getdiyi, onu
əsərlərinin inşaatı zamanında görənlərin qalmadığı bu dövrdə «əcəba,
Topqapı sarayına niyə çağrılıram?» – deyə çəliyinə söykənə-söykənə
gedir. Saraya daxil olanda, orada sorğu-sual etmək üçün qazilərdən, üləmalardan, müftilərdən ibarət heyət qurulduğunu görür.
Memar Sinana deyirlər: «Sinan ağa, səndən şikayət var. Evə su çəkmək
qadağan olduğu, heç kim evinə su çəkməsin deyə padşahın fərmanı olduğu halda sizin evinizdə şəxsi su arxı varmış».
«Bəli» – deyir, «Cahan padşahı mənə şəxsi icazə vermişdi. İstanbula
su çəkdiyimə görə yalnız mənə su çəkməyə icazə vermişdi və mən də çəkmişdim».
«O zaman bu icazəni, fərmanı göstərin ki, biz də səsimizi çıxarmayaq.
Heç kimə icazə verilməməsinə baxmayaraq, sizin su arxınız qalsın».
Memar Sinan isə: «Mən o zaman Cahan padşahından fərman istəməkdən çəkinmişdim. Fərmanım-filan yoxdur, amma su mənim evimdə axır»
– deyə cavab verir.
Divan müşgül vəziyyətdə qalır, danışıqlar başlayır: «Sinan böyük xidmətlər göstərmişdir, evində suyu axsın». Başqaları isə: «Bu Al-i Osmana
xidmət göstərən sadəcə Sinandırmı? Sinan kimi neçə-neçə xidmət edənlər vardır. Ya onların da evinə şəxsi su arxı çəkilsin, ya da Sinana da ayrıseçkilik göstərilməsin» – deyir.
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Divanda uzun mübahisələr olur və sonda verilən qərar aşağıdakı kimi
olur: «Sinan kimi digər xidmət edənlərin də evinə su çəkilə bilməyəcəyinə görə, Sinana verilən su kəsilməli, fəqət indiyə qədər sudan fərmansız istifadə etdiyi üçün ona heç bir cəza verilməməlidir».
Bu qərardan sonra Sinan evinə gəlir. Üzgün, bezgin, amma çox mütəəssir olmur. Çünki Sinan Allah üçün xidmət göstərmişdi. Ona ayrıseçkilik və ya xüsusi bir mükafat verilməsi üçün deyil.
Sinan 100 yaşında xəstələnir, yatağa düşür. Vəfat etdiyi zaman ətrafındakılardan bir nəfər parçanı suya batırıb dodağını islatmaq istəyərkən
görür ki, evindəki krandan su axmır. İstanbula su gətirən Sinan susuz bir
evdə vəfat edir.
Vəfat etdiyi zaman bu hadisəni başı üzərində danışanlara verdiyi cavab
çox maraqlıdır: «Biz zəhmətimizi dünyada bir fincan suya satacaq qədər
mənfəət düşkünü deyilik. Biz Allah rızası üçün tikdik və mükafatını da
axirətdə gözləyirik. Bu dünyada evimizə su verilmədiyi üçün mütəəssir
deyilik».
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Folklorşünas təqvimi
Seyfəddin RZASOY
ALMANİYADA «NİBELUNQLAR NƏĞMƏSİ»
VƏ «DƏDƏ QORQUD KİTABI» KİTABI SİMPOZİUMU
Hər bir sistem öz metariya (l) formasından asılı olmayaraq uinversal
struktur qanunauyğunluqlara tabedir: sistemin struktur elementləri bütün
hallarda (dayanaqlı-tarazlıq, yaxud böhran hallarında) cazibə mərkəzi
adlandırılan passionar element (lər) ətrafında düzülməklə onu təşkil edir.
Özünütəşkilin (özünüyaratmanın) bu universal sinergetik prinsipi bütün sistemlərə, o cümlədən Azərbaycan filoloji düşüncə sisteminə də eyni dərəcədə aiddir. XX əsr sovet epoxasında sosideoloji qida ilə qurulu mexanizm
kimi dəqiq işləyən milli filoloji düşüncə sistemimiz aid olduğu siyasi məkanın böhrana düşməsi ilə dağınıqlıq mərhələsinə daxil oldu. Uzun illər boyunca filologiyada sistemsizlik, pərakəndəlik, ətalət hökm sürdü. Müstəqil
Azərbaycan cəmiyyətində yeni dövlətçilik modeli ətrafında toparlanma sürətləndikcə filoloji məkanda da əlaqələri dağılmış, ritmi pozulmuş sistemi
birləşdirmək iddiasında olan yeni özünütəşkil mərkəzləri görünməyə başladı. Bunlardan biri Bakı Slavyan Universiteti idi. Bu mərkəz öz energitikasını onun işinə rəhbərlik edən AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri
doktoru, professor və yazıçı Kamal Abdullanının passonarlığından alırdı.
Bakı Slavyan Universitetində filoloji sistemin yenidən qurulması işi
zamanla universitetin daxili məkanından qırağa çıxdı: ölkənin yaradıcı
potensiyaya malik filoloqları hər gün əvvəlkindən daha çox yeni filoloji
mərkəzin orbitinə qoşuldular. Bakı Slavyan Universitetində gerçəkləşdirilən filoloji fikir axınının dünya filoloji orbitinə çıxarılması ilə bu müəssisə milli filoloji düşüncə sistemi ilə dünya filoloji sistemi arasında körpü,
keçid rolunu oynayan milli ictimai şüur hadisəsinə çevrildi. Ardıcıl şəkildə həyata keçiriliən beynəlxaql konfrans və simpoziumlar, xarici ölkə
filoloqları ilə əlaqələrin təsadüfi, deklorativ formalardan işgüzar əlaqələrə
çevrilməsi Azərbaycan filoloji fikrinə dünyaya açılmağa, milli filoloji
düşüncə sistemini dünya filologiyasına inteqrasiya olunmağa imkan verməklə bərabər, filoloqlarımıza öz intellektual protensiya və qabiliyyətlərini dünya standartları ilə müqayisədə yoxlamağa da imkan verdi. Bu
cəhətdən Bakı Slavyan Universitetinin 2011-ci ilin iyun ayının 8-13 tarixlərində Almaniyanın Maynts şəhərində Maynts Universiteti ilə birgə
keçirdiyi «Dədə Qorqud kitabı» və «Nibelunqlar nəğməsi» adlı 2-ci sim-
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pozium müasir Azərbaycan filoloji-humanitar fikrinin Avropa məkanına
inteqrasiyasının, o cümlədən artıq dünya filoloji fikrinin faktına çevrilməsinin canlı sübutudur.
Üç gün işgüzar şəraitdə davam edən simpoziumda Azərbaycan, Amerika və başqa ölkələrin alimlərinin dünya epos xəzinəsinin möhtəşəm
abidələri olan «Kitabi-Dədə Qorqud» və «Nibelunqlar nəğməsi» haqqında çoxsaylı mə`ruzələri dinlənilmiş, müzakirələr və polemikalar aparılmışdır. «Ədəbiyyatşünaslığın tətbiqi» yanaşmasının əsas metod kimi götürüldüyü simpoziumda hər iki epos «universal və spesifik orta əsr qəhrəmanlıq dastanları» modelində təhlil olunmuşdur. Əslində, simpoziumda
oxunan bütün mə`ruzələrdə dastanlara «universallıq və spesifika» modelində yanaşılması ümumepos təfəkkürünün milli və bəşəri tərəflərini ortaya çıxartmaqla epos düşüncəsinin ümumən poetik-bəşəri təfəkkürün universal özünüifadə modeli kimi təsdiqə xidmət edirdi.
Simpozumda oxunan məruzələr təhlil obyektinə münasibətdə üç istiqaməti əhatə edirdi:
«Dədə Qorqud kitabı»un poetikası ilə bağlı tədqiqatlar;
«Nibelunqlar nəğməsi»nin poetikası ilə bağlı tədqiqatlar;
«Kitabi-Dədə Qorqud» və «Nibelunqlar nəğməsi» eposlarının müqayisəli tipologiyasına dair tədqiqatlar.
Simpozium öz işinə Maynts Universiteti prezidentinin və Bakı Slavyan Universitetinin rektoru prof. K.Abdullayevin giriş sözü ilə başladı.
Tədbirdə ilk olaraq «Dədə Qorqud kitabı» və «Nibelunqlar nəğməsi»
dastanlarının nümunəsində «çoxşaxəli və spesifik orta əsr qəhrəmanlıq
dastanı» problemi əhatə olundu. Mövzu üzrə üç mə`ruzə dinlənildi. Prof.
T.Hacıyev öz məruzəsində «Dədə Qorqud kitabı»nın Şumer qəhrəmanlıq
dastanları ilə səsləşmələrindən söhbət açdı. Almaniya tərəfdən K.R.Bonnun mə`ruzəsi «Beovulf» dastanı əsasında sosial ədalətin təcəssümü olan
kral konseptinə, prof. V.H. Haubriksin məruzəsi «Nibelunqlar nəğməsi»ndə qəhrəmanlıq, faciə və adət konseptlərinə həsr olunmuşdu.
Simpoziumda müzakirə olunan ikinci problem «Dədə Qorqud kitabı»
dastanında və «Nibelunqlar nəğməsi»ndə qəhrəmanlıq tiplərinin spesifikası və çoxşaxəliliyi» mövzusu idi. Problemlə bağlı məruzələr maraqlılığı, faktoloji zənginliyi və aktuallığı ilə seçilirdi. Məruzələrdə qəhrəman obrpazının xarakterindəki sabit və dəyişən elementlərin öyrənilməsi
baxımından «Nibelunqlar»dakı sərt və çevik davranış modelləri (prof.
E.Linert), hər iki eposda epik qəhrəman obrazının arxetipləri, mif və gerçəklik münasibətləri (prof. R.Bədəlov), mifik elementlərin diaxron dina-
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mikası (prof. Q.Şulze), epik qəhrəmanlıq formalarının inkişaf dinamikası
(K.Meisiq, U.Müller) kimi məsələlər müzakirə olundu.
Növbəti problem «Nibelunqlar nəğməsi»nin və «Dədə Qorqud kitabı»nın poetika və tematikasının yeni şəkildə aspektləri» idi. Mövzu ilə
bağlı prof. R.Qeybullayevanın «Epos ədəbi abidə kimi və ədəbi abidənin
kateqoriya prinsipləri», prof. F.Veysəllinin «Nibelunqlar nəğməsi»ndə
xalqlar dostluğu ideyası», prof. T.Cəfərovun «Kitabi-Dədə Qorqud» və
«Nibelunqlar nəğməsi»ndə katarsis», dos. F.Cəlilin «Magiyanın bir
hissəsi olan tabu faktorunun «Kitabi-Dədə Qorqud» və «Nibelunqlar nəğməsi» eposlarında təzahürü», prof. K.F.Xemnitsin «Su Allahın simasını
gördü, mən xəbər üçün müraciət edəcəyəm», dos. R.Kamal «Kitabi-Dədə
Qorqud» və «Nibelunqlar haqqında nəğmə»: bədii portretin verilməsi»
kimi məruzələrlə çıxış etdilər.
Sözü gedən eposlarda cins və motiv tədqiqatı simpoziumda aprobasiya
olunan növbəti probem idi. Bununla bağlı prof. N.Mehdi, prof. R.Quliyeva, prof. S.Hartmann, F.Paşayeva, prof. E.Dadunaşvili, b.m. T.Kazımov, prof. D.Buşinqer, dr. İ.Cankorel, dr. Z.Qasımov çıxış edərək hər iki
eposda nəsil, soy, fərdi başlanğıc, səbəst nümunələr, köçəri şərq motivi,
gürcü nağıllarının məzmunu, oxşar motivlər, qəhrəman və su pərisi, at
motivi kimi məsələlərdən bəhs etdilər.
Simpoziumun müzakirə etdiyi axırıncı problem hər iki dastan əsasında
şərhçi konsepti ilə bağlı idi. Problem ətrafında prof. H.Boeşoten, dr.
R.Topfer, prof. K.Ditl, prof. E.R.Haymes kimi mütəxəssislər çıxış edərək
məsələni müxtəlif aspektlərdən işıqlandırdılar.
Simpoziumun sonunda mə`ruzələr yekunlaşdırıldı və onlarda tətbiq
olunmuş metodlar ümumiləşdirildi.
Mədəni proqramlarla birlikdə dörd gün davam etmiş simpozium təkcə
elmi ən`ənələrin genişləndirilməsi baxımından yox, o cümlədən Azərbaycan filoloji-humanitar düşüncəsinin Avropa elmi məkanına inteqrasiyası
baxımından da çox faydalı oldu. Öz milli dastanlarını «Dədə Qorqud
kitabı» dastanı ilə müqayisə edən Avropa alimlərinin Oğuz-Azərbaycan
epik düşüncəsinin əzəmətini, dastanın fövqəlhumanizmini böyük bir rəğbətlə qeyd etməsi, əslində, Avropa ziyalalarının Azərbaycan xalqına verdiyi
böyük bir qiymət idi. Bu qiymətə isə günümüzün beynəlxalq siyasi reallıqları fonunda böyük ehtiyacımız vardır. Bu cəhətdən Bakı Slavyan Universitetinin beynəlxalq məkanda gördüyü işlər təkcə elmi məraqlara yox,
eyni zamanda milli-siyasi maraqlara da böyük bir uğurla xidmət etməklə
respublikamızda elmi işin təşkili sahəsində səmərəli nümunə verir.
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Tahir ORUCOV
AMEA Folklor İnstitutu
e-mail:tahir-orucov@rambler.ru
MİLLİ-MƏ’NƏVİ DƏYƏRLƏRİN REPRESSİYASI
(Cəlal Qasımov. Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi. Bakı: Nurlan, 2011)
Filologiya elmləri doktoru, professor Cəlal Qasımovu
ötən əsrin 90-cı illərindən – Gəncədə repressiya qurbanlarına həsr edilən zona müşavirəsindəki məzmunlu çıxışından tanıyıram. Sonralar zaman-zaman bu tanınmış
tədqiqatçı-alimin repressiya qurbanlarının faciəli taleləri
haqqında tədqiqatlarını, o cümlədən ”Əsrin qiyamət çağı” (1997), “Yaddaşın repressiyası” (1997), “Repressiyadan deportasiyaya doğru”(1998), “Məhbus tərcümeyi-halı” (2003) və s.
bu kimi kitablarını oxuyanda mənə elə gəlmişdi ki, 1937-1938-ci illərin
müdhiş, tükürpədici repressiyaları haqqında bunlardan daha artıq nəsə demək, yazmaq müəllif üçün çətin olacaq. Çünki Cəlal Qasımov bu kitablarında, eləcə də bu mövzuda yazdığı digər mə-qalələrində ədəbiyyatımızda
siyasi repressiya, onun əsas mahiyyəti və repressiya qurbanları haqqında
ədəbi ictimaiyyətə ilk dəfə olaraq o qədər yeni, o qədər ilkinc və o vaxta
qədər geniş oxucu kütləsinə mə`lum olmayan o qədər qiymətli mə`lumatlar, əvəzsiz bilgilər vermişdi ki, müəllifin bunlardan daha artığını yazmasını
düşünmək belə sanki mümkünsüz görünürdü.
Ancaq bu yaxınlarda Cəlal Qasımovun AMEA Folklor İnstitutu Elmi
Şurasının qərarı ilə nəşr olunan “Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet
totalitarizmi” kitabını oxuyanda fikrimdə nə qədər yanıldığımı hiss etdim.
Bu qənaətə gəldim ki, həyatdan nakam köçmüş, ömür yolları çox əzablı və kəşməkeşli olan, faciəli talelər yaşayan repressiya qurbanları haqqında hələ deyiləsi və yazılası çox fikirlər, çox düşüncələr, ədəbi ictimaiyyətə və oxuculara çatdırılası nə qədər yeni faktlar, nə qədər qiymətli
materiallar var. Sayca müəllifin 21-ci kitabı olan 600 səhifəlik bu möhtəşəm kitab yenə də müəllifin ən`ənəvi mövzusuna – bu dəfə isə Azərbaycan folklorşünaslığının repressiya qurbanlarına və sovet totalitarizminin
törətdiyi acı faciələrə, eləcə də Sovet totalitarizminin iç üzünün real şəkildə göstərilməsinə həsr olunmuşdur.
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C.Qasımovun “Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi” kitabı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Seyfəddin Rzasoyun yazdığı “Milli
yaddaşın bifurkasiyası: şəhidlər və şahidlər” adlı ön sözdən, “Ortaq türkislam mədəniyyəti” və “Milli-mə`nəvi dəyərlərin daşıyıcılarının repressiyası” sərlövhəli iki fəsildən ibarətdir. Bu kitabda Cəlal Qasımov 300-ə
yaxın müxtəlif kitabdan, 1924-2010-cu illərin qəzet və jurnallarından,
eləcə də çoxsaylı arxiv materiallarından istifadə edərək nəticədə elmi
dəyəri çox böyük olan bir əsər ortaya qoya bilmişdir.
Mə`lumdur ki, hər bir xalqın tarixində elə hadisələr və elə dövrlər olur
ki, onlar həmin xalqın həyatında son dərəcə mühüm rol oynamaqla yanaşı, onun qan və gen yaddaşında bə`zən qızıl hərflərlə, bə`zən də qanla
yazılır. Sovet totalitarizminin törətdiyi 1937-1938-ci illər repressiyaları
da Azərbaycan xalqının gen yaddaşında qanla yazılmış müdhiş hadisələrdəndir.
28 Aprel 1920-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutu
və onun ərazisində Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının (Azərbaycan SSR-in) yaradıldığının e`lan olunması ilə öz müstəqilliyini itirən
Azərbaycan tam olaraq Sovet üsuli-idarəsinə keçməklə, bütün hüquq və
azadlıqlarından məhrum olmaq məcburiyyətində qaldı. 1920-ci il aprel
işğalından sonra Rusiya Azərbaycanda illərlə kütləvi həbslər apardı, dəhşətli qətllər, qarətlər törətdi. 1930-cu illərin sonuna yaxın isə 1918-ci ildə
qurulmuş Azərbaycan milli hökumətinin təmsilçilərindən demək olar ki,
heç kim qalmamışdı – onların hamısı bu və ya digər şəkildə repressiya
edilmişdi. İşğaldan sonra müxtəlif ölkələrdə ağır mühacirət həyatı yaşamağa məcbur olan Məmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı: “Bolşeviklərin qarşılaşdığı ən böyük çətinlik ədəbiyyat sahəsində idi. Onlar Azərbaycanda
”proletar mədəniyyəti"ni bərqərar etmək istəyirdilər. Lakin bolşeviklər bu
arzularına heç cür çata bilmirdilər. Çünki bu iş üçün hazırlanmış kadrlar
yox idi. Məktəb kimi ədəbiyyat da uzun müddət kommunizmə yabançı
olan ideoloqların tə`siri altında qaldı. 1937-ci ilə qədər bu sahədəki əsl
hakimiyyət “inqilabdan” əvvəlki qələm sahiblərinin əlində idi...” Buna
görə də ziyalılara, ədəbiyyat və mədəniyyət nümayəndələrinə daha dəhşətli şəkildə divan tutulmağa başlandı.
Sovet totalitar rejimi Azərbaycanda möhkəmlənmək cəhdini həyata
keçirmək üçün və özü istəyən səviyyədə öz hakimiyyətini reallaşdırmaqdan ötrü təbii ki, müəyyən tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Bu tədbirlərin ən mühümü əvvəllər də müxtəlif formalarda sınaqdan keçirilmiş
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1937-1938-ci illər repressiyaları idi. Bolşeviklərə görə, repressiya
vasitəsilə bə`zi "nailiyyətlər"in əldə ediləcəyi istisna edilmirdi:
1) İlk öncə, repressiya hər hansı bir xalqın gen dəyişikliyinə olduqca
ciddi və geniş şəkildə tə`sir edə bilərdi.
2) Cəmiyyətin "düşünən beyinləri"ni aradan götürməklə xalqın siyasi,
mədəni, elitar dünyagörüşünü zəiflətmək, diz çökdürmək mümkün idi.
3) Bunların nəticəsində isə siyasi, mədəni səviyyəcə geriyə atılmış
istənilən bir xalqı müstəmləkə altında saxlamaq daha asan bir iş idi.
Bu səbəbdən də sovet totalitarizmi Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik
ən`ənələrini məhv etmək üçün xalq arasına parçalanma və düşmənçilik
salmağa və əhalinin müxtəlif təbəqələrini üz-üzə qoymağa, ilk növbədə
isə, xalqın düşünən beyinlərini aradan götürməyə, bununla da xalqın
milli-mə`nəvi dəyərlərinə ağır zərbə endirməklə onu daim əsarət altında
saxlamağa çalışırdı. Bütün bunlar professor Cəlal Qasımovun “Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi” kitabının əsas qayəsini, başlıca ideya istiqamətini təşkil edir. Müəllifin milli-mə`nəvi dəyərlərin və
onlarin daşıyıcıları olan ziyalıların repressiyalarına həsr olunmuş bu kitabının əsas obrazları folklor və folklorçulardır. C. Qasımovun bu əsəri
orada tədqiq olunan dövrün – repressiya dövrünün bütün reallıqlarını tam
əks etdirir. Cəlal Qasımov bu monoqrafiyasında sovet totalitarizmi dövründə milli-mə`nəvi dəyərlərimizin repressiyasının aşağıda göstərilən tematik nöqtələrini vurğulamağa çalışmışdır:
1) Türklüyün “kimliyi”nə, etnik “mən”inə, milli yaddaşına və milli şəcərəsinə edilən təcavüzlər;
2) Milli adət ən`ənələrin sıxışdırılması və vahid sovet mədəniyyətinin
necə formalaşdırılması;
3) Sovet totalitarizmi dönəmində yasaqlanmış ədəbi-mədəni abidələrimizin tanıdılması;
4) Milli-mə`nəvi, eyni zamanda dini dəyərlərimizin hansı maneələrdən
keçdiyini faktlı, predmetli şəkildə üzə çıxarılması;
5) Folklorşünas alimlərin NKVD məhbəslərindəki davranışlarını, ictimai və kamera mühitində onlara atılan böhtanların, fiziki-mə`nəvi işkəncələrin göstərilməsi;
6) 1920-1950-ci illərinin totalitar rejiminin yaratdığı ictimai-siyasi və
folklor mühitinin öyrənilməsi;
7) Totalitar rejimin yalnız şəxsiyyətlərə deyil, həm də milli-mə`nəvi
dəyərlərə vurduğu zədə və fəsadların öyrənilməsi, eləcə də gələcək nəsillərə çatdırılması;
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8) Ortaq türk mədəniyyətinə ermənilərin necə və kimlərin dəstəyi ilə
yiyə çıxması;
9) Milli musiqi alətimiz olan tarın mühakiməsinin və “Dədə Qorqud
kitabı”nın ittihamının səbəblərinin öyrənilməsi;
10) Folklorşünas alimlərin elmi ictimaiyyətə mə`lum olmayan, üzərinə “tam məxvi” qrifi vurularaq xalqdan gizlədilən istintaq materialları
ilk dəfə olaraq elmi dövriyyəyə buraxılması və s.
Professor Cəlal Qasımovun “Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet
totalitarizmi” kitabının əsas ideyası, başlıca qayəsi milli-mə`nəvi dəyərlərimizin sovet totalitarizmi dövründəki müxtəlif istiqamətli repressiyasının olduğu kimi oxuculara çatdırılmasıdır. Müəllif yazır: ”Azərbaycanın yazılı və şifahi ədəbiyyatı heç vaxt sovet dövründəki qədər toplanıb
tədqiq olunmadığı kimi, o dövrdəki qədər də təhriflərə, ideoloji başlıqlara
mə`ruz qalmayıb, hətta kök, mənşə problemi ortaya çıxanda tə`qib də
edilib, yasaq da olunub. Milləti kökündən, mənşəyindən, əcdadından qoparmaq üçün ciddi cəhdlər də edilib...1920-1950-ci illər Azərbaycan
ziyalılarının mə`nəvi sarsıntı və stress illəri idi. Yeni cəmiyyətin qarşısına
qoyduğu məqsədlərdən biri də yeni ziyalı nəsli yetişdirmək və onları öz
ideyalarının daşıyıcısına çevirməkdir. Bu, yeni ziyalı nəsli demokratik
yox, diktator rejiminin ağrılarını yaşaya-yaşaya yetişirdi. Sosializm qəlibinə sığmayanlar, xalqın, millətin tarixini, mədəniyyətini, adət-ən`ənəsini
yaşadanlar və yaradıcılıqlarında irslə varis, dünənlə bu gün arasına körpü
atanlar Stalinin və onun əyalətdəki qullarının qəzəbinə düçar olurdular.
İrtica və istibdad prosesi iki yolla –dövri mətbuatda, yığıncaqda, plenum
və qurultaylarda ifşa və təhlükə-sizlik orqanlarının təcridxanalarında ittihamla həyata keçirilirdi”. Müəllif qeyd edir ki, XX əsrin 20-50-ci illərində Azərbaycan xalqı üzərində bir növ məqsədli şəkildə eksperiment
aparılmışdır: ”İmperiya yaxşı dərk edirdi ki, mə`nəvi dirilik sakitliyi sevmir, o, kükrəməyi, püskürməyi, ayıq və oyaq qalmağı sevir. Sabitlik
yaratmaq üçün diriliyi – müstəqil düşünməyi, milli əxlaqı məhv etmək
lazım idi.” Beləliklə, Cəlal Qasımovun gəldiyi qənaətə görə, bolşeviklərin Azərbaycan xalqı üzərində apardıqları eksperimentlərin əsas hədəfi
onu bir xalq, dövlət, ümumiyyətlə, etnos kimi yaşadan, mövcudluğunu
şərtləndirən etnik-milli mexanizmlərdən məhrum etmək lazım idi. Bolşeviklərin apardıqları bu siyasət isə aydın, düşünülmüş bir sistemə əsaslanırdı. Belə ki, xalqın milli özünəməxsusluğunu şərtləndirən genetik kod
əvvəlcə milli-mə`nəvi dəyərlər səviyyəsində, sonra isə mili şəxsiyyətlər
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səviyyəsində məhv edilirdi. Bolşeviklərin Azərbaycan xalqı üzərində
apardıqları bu eksperimentlər isə son dərəcə qanlı, amansız və hiyləgər
üsullarla aparılırdı. Bununla da, onlar o dövr Azərbaycan sovet insanının
milli şüurunda böhran yaratmağa, yə`ni milli şüurda daşlaşmış millimə`nəvi dəyərlərə şübhə yaratmağa nail oldu. Azərbaycan sovet insanına
alternativ düşüncəyə, müstəqil fikirləşməyə və seçim etməyə heç bir macal vermədilər. C.Qasımov təhlilləri və tədqiqləri nəticəsində müəyyənləş-dirdiyi yanaşma üsulu ilə Azərbaycan sovet insanının repessiya
dövrü üçün yaşam formulunu belə izah edir: ”Dövr, zaman özü əzməyi və
əzənin tərəqqisini tələb edirdi. Bu, diqtə idi. Sən ya bu diqtəni qəbul edib
öz ideyalarını müxtəlif ədəbi prinsiplərlə həyata keçirməli, ya Sovet
hökumətinin varlığını mədh edərək “sevinc yaylığı ilə gözlərinin yaşını
silib, gülə-gülə ələmdən nəş`əyə keçməyini” e`lan etməli, yaxud da məhv
olmalı idin”.
Sovet totalitarizminin məqsədi bir idi: mane olanları aradan götürmək, düşünənləri, fikir söyləyənləri təkləyib məhv etmək. Həqiqətən də,
həmin illərdə Azərbaycan ziyalı kontingenti ən mərd fərdlərini, Azərbaycan elmi isə yüzlərlə alimini itirdi. Azərbaycan ədəbiyyatında, mədəniyyət və incəsənətində böyük fəlakətlər, faciələr yaşandı. Biz hələ də o illərdə günahsız yerə güllələnən ziyalılarımızın heç də hamısının harda
dəfn olunduğunu bilmirik.
Azərbaycan tarixinin qara səhifələri sırasında 1937-1938-ci illər qədər
dəhşətli, müdhiş və qanlı dövr təsəvvür etmək, bəlkə də çətindir. Çünki
bu dövr bir millətin ən dəyərli, intellektual, ziyalı təbəqəsinin köklü məhvinə hesablanmışdı. O illər Azərbaycanda qətlə yetirilən insanlarla bağlı
xüsusi plan hazırlanmışdı ki, o plana görə 3 ayda 1500 nəfərin güllələnməsi nəzərdə tutulurdu. O planın necə yerinə yetirilməsi isə hər kəsə bəllidir... Bu, şübhəsiz, dövlət səviyyəsində həyata keçirilən terror idi. Repressiyaların müəllifi də sovet dövləti, sovet totalitarizmi idi. 37-38-ci
illərdə dövlət məhkəmədənkənar repressiyalar aparılmasına qərar vermişdi. Bütün ölkədə fəaliyyətə başlayan “üçlüyün” iclasları – “məhkəmələri”
on beş dəqiqə ərzində dövlət ittihamçısının, vəkilin, bir çox hallarda isə
müqəssirin iştirakı olmadan keçirilir və qərarlar çıxarırdı.
Xalq əleyhinə, xüsusilə ziyalılar əleyhinə cəza tədbirləri repressiya
illərində daha da amansızlaşdı. Hakimiyətdə oturmuş dövlət quldur dəstəsi Sumbatovun, Borşovun, Gerasimovun, Qriqoryanın, Markaryanın,
Qalstyanın, Avanesyanın, Sinmanin və onların Atakişiyev kimi nökər-
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lərinin və qeyrilərinin əli ilə, təxminən, 50 mindən çox Azərbaycan ziyalısını – alim, yazıçı, artist, müəllim, din xadimi, Sovet və partiya idarələrinin əməkdaşı, hərbçini – bir sözlə, bütün düşünən beyinləri, qeyriadi təfəkkür sahiblərini görünməmiş vəhşiliklə məhv etdilər. Ölüm və
cəza maşını dayanacaqsız və fasiləsiz işləyirdi. Hər bir “xalq düşməni”nə
“məhkəmə” zamanı ancaq 15 dəqiqə vaxt ayrılırdı. Bu hesabla 19371938-ci illərdə bir saatda 4 adamın güllələnməyə məhkum edildiyini və
beləliklə, nə qədər zəka sahiblərinin – azərbaycanlıların güllələndiyini
hesablamaq çətin deyil...
1937-ci il oktyabrın 12-dən 13-nə keçən gecə Azərbaycanın tanınmış
yaradıcı adamları Əhməd Cavad, Bəkir Çobanzadə, Böyükağa Talıblı,
Vəli Xuluflu, Məmmədkazım Ələkbərli, Hənəfi Zeynallı, Xalid Səid
Xocayev və başqaları qətlə yetirildi. Sonrakı aylarda isə ardıcıl olaraq
Azərbaycan xalqının digər “düşünən beyinləri” amansızlıqla məhvə məhkum edildilər. “Bu, konveyr kimi bir şey idi. Məsələn, Moskvadan səyyar
sessiya gəlib bir ayda minlərlə adama ittiham irəli sürüb həbs edirdi. Ən
qorxulu hadisələr ”üçlüyün" yaranması ilə başladı. Yə`ni partiya
aparatının, prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin hər birindən bir
nəfər olmaqla “üçlük” qərar verirdi. 1937-ci ilin iyununda Sovet İttifaqı
Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu repressiyaları planlı şəklə saldı.
Əvvəlcədən hər respublikada, iri şəhərlərdə, yaxud vilayətdə neçə nəfərin
güllələnməsi üçün limit qoyuldu. Tədricən plan artırılırdı və əsasən,
respublika əhalisinin sayı götürülürdü..."(Z.Bünyadov)
Xalqımızın ümummilli lideri, mərhum prezident Heydər Əliyev də
Sovet totalitarizminin törətdiyi 1937-1938-ci illər repressiyalarına öz
münasibətini belə ifadə etmişdir: ”1937-1938-ci illərin repressiyaları
Azərbaycan elminə və mədəniyyətinə böyük zərbələr vurdu. Repressiya
illərində 50 mindən artıq adam güllələnmiş, 100 mindən çox insan Sibir
və Qazaxıstana sürgün edilmişdi. Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Tağı
Şahbazi, Salman Mümtaz kimi böyük şəxsiyyətlər məhv edilmişdi.”
Təbiidir ki, repressiya, ilk növbədə, alimlərin, aydınların başında çatlamalıydı. Azərbaycan ruhunu özündə yaşadan bu şəxsiyyətlərin amalı və
çəkdikləri hər bir əzab-əziyyət millət üçün, xalq üçün olub. Onlar Azərbaycana gələn fəlakətlərin qabağına çıxan fədakar, əsl milli ruhlu insanlar idilər. 1937-1938-ci illərdə məhv edilən insanların böyük əksəriyyəti
vətənpərvər, millətçi şəxslər idi. C. Qasımov yazır: ”Mə`lumdur ki, sovet
repressiyalarının qovluqları “Vətən xaini”, “xalq düşməni” hökmü ilə
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başa çatır. Doğrudanmı, Azərbaycan ziyalıları – Hüseyn Cavid, Əhməd
Cavad, Mikayıl Müşfiq, Əmin Abid, Əlabbas Münzib, Salman Mümtaz,
Əli Nazim, Ömər Faiq Nemanzadə, Tağı Şahbazi, Əli Nəzmi, Mustafa
Quliyev, Bəkir Çobanzadə, Seyfulla Şamilov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli,
Ruhulla Axundov, Hacı Kərim Sanılı, Əli Razi Şamçızadə, Seyid Hüseyn, Ümmügülsüm Sadıqzadə, Hənəfi Zeynallı, Vəli Xuluflu, Atababa
Musaxanlı, Qantemir, İsmayıl Katib, İdris Axundzadə, muhacirətdə olanlardan Məmmədəmin Rasulzadə, Mirzəbala Məmmədzadə, Almaz İldırım, Əbdülvahab Yurdsevər, Nağı bəy Şeyxzamanlı, Əhməd Cəfəroğlu,
Şəfibəy Rüstəmbəyov, Ceyhunbəy Hacıbəyli və yüzlərlə başqaları “Vətən
xaini”, “xalq düşməni” olmuşdur? Bu sahə ilə az-çox məşğul olan bir
tədqiqatçı kimi qəti və birmə`nalı şəkildə bildirirəm ki, adlarını sadaladığım və ya sadalamadığım repressiya qurbanlarının heç biri Azərbaycan
xalqının düşməni olmamışdır. Onların içərisində antisovet, antiSSRİ təbliğatı aparan olmamışdır. Ona görə də onların bə`zilərinə, belə demək
mümkünsə, SSRİ-imperiya xaini, imperiya düşməni demək olar, lakin
Azərbaycan adlı vətənə xəyanət etmiş şəxs demək olmaz! Bu ziyalıların
böyük əksəriyyəti milli əxlaqa və milli düşüncəyə malik türk ruhlu, türk
əsilli, türk təfəkkürlü sənətkarlar idi və onlar türkün ziddinə bir iş görə
bilməzdi. Elə məsələnin əsl mahiyyəti də bunda – türk ruhunu, ortaq türk
mədəniyyətini məhv etməkdə idi”.
O illərdə hədəfə götürülən şəxslər, əsasən, günahsız insanlar idi. Sadəcə, onların düşüncəsi sovet standartlarına uyğun gəlmirdi. Əslində,
repressiyaların kökündə də əsas e`tibarilə “zamanın nəbzini tuta bilməmək” dayanırdı. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qələbə çaldıqdan sonra
yazıçıları kütləvi şəkildə sovet ideologiyası mövzusunda yazmağa səslədilər. Ədəbiyyat adamlarının 1937-ci ilin oktyabrında başlanan kütləvi
həbsləri dəhşətli xofun yeni, daha qanlı mərhələsi oldu. Mircəfər Bağırov
1934-cü ilin partiya qurultayındakı hesabatında bildirmişdi ki, “hətta
Cəfər Cabbarlı və Hüseyn Cavid kimi bizə uzun müddət yad olan insanlar artıq sosializm platformasına yaxınlaşıblar”. Amma sözsüz ki, Cəfər
Cabbarlı da o ərəfədə vəfat etməsəydi, həbs olunacaqdı. “Zamanla ayaqlaşmayan” Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Əmin Abid,
Əlabbas Münzib, Salman Mümtaz, Əli Nazim və başqalarının taleyi isə
hər kəsə mə`lumdur...
Cəlal Qasımov “Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi”
monoqrafiyasında maraqlı, eyni zamanda yeni və orijinal sayıla biləcək
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bir fikri də ədəbi dövriyyəyə buraxır. O, yazır: “ Sovet hökuməti yalnız
milli-mə`nəvi dəyərləri və onların daşıyıcılarını məhv etmədi, eyni zamanda folklorşünaslığa nüvəsində Vətən, El, Oba, Yurd həsrəti gəzdirən
“Sürgün folkloru”, “Qürbət folkloru”, “Mühacirət folkloru” anlayışlarını
da daxil etdi və həmin nümunələrin vaxtında toplanmasına və nəşrinə
imkan vermədi. Ona görə də bu gün sürgün folkloru ilə bağlı düşüncələrimiz olduqca bəsitdir və demək olar ki, əlimizdə ciddi örnəklər yoxdur. Bu o demək deyil ki, sürgün folkloru yaranmayıb. Xeyr, bu numunələr kifayət qədərdir və bu gün də yaranmaqdadır. Lakin sovet imperiyası öz irtica maşınının gücü ilə onların yaranmasının və yayılmasının
qarşısını alıb. Başqa sözlə desək, sürgün folkoru da sürgündə olanların
özləri kimi məhvə məhkum edilib. Belə demək mümkünsə, Sürgün folkloruna nisbətdə Mühacirət, yaxud Qürbət folklorunun bəxti bir qədər
gətirib. Mühacirət folklorşünaslığında folklor örnəklərinin tədqiqi ümumtürk dünyasının etnik-mədəni bütövlüyünü vahid əməliyyat və kültür
kimi daha qabarıq göstərmək gücünə malik olub. Mühacirətdəkilər sovet
inkivizisiyasından qorxmadan (Azərbaycandan kənarda olsa da) öz
sözlərini deyə bilib. Lakin SSRİ məkanında yaşayanlar isə həsəd və həsrət dolu hiss və duyğularını cilovlamaq məcburiyyətində qalıblar”.
Monoqrafiya müəllifi əsərdə bu qənaətə gəlir ki, Sovet imperiyası adı
keçən dövrlərdə Azərbaycan xalqı üzərində məqsədli şəkildə eksperimentlər aparmışdır. Bu eksperimentlərin əsas hədəfi isə onu bir xalq,
dövlət, ümumiyyətlə, bir etnos kimi yaşadan, mövcudluğunu şərtləndirən
etnik-milli mexanizmlərdən məhrum etmək idi: ”Millətin tarixində və
taleyində ən böyük faciə şəxsiyyətin məhvindən daha çox milli-mə`nəvi
dəyərlər – cünglər, əlyazmalar, təzkirələr, arxiv materialları, bütövlükdə
isə folkloru da özündə ehtiva edən klassik irs zərər çəkəndə, repessiyanın
qurşunlarına hədəf çevriləndə baş verir.”
Bolşevik rejimi Azərbaycan xalqının 1918-1920-ci illərdə malik olduğu
müstəqil dövlətçilik ən`ənəsini, milli mənlik ruhunu onun şüurundan çıxarmaq üçün xalqın mə`nəviyyatına qarşı da hücuma keçdi. Cümhuriyyət
dövründə dövlət dili olan Azərbaycan dili sıxışdırılmağa başladı. Milli
kadrların hazırlanması da kəskin surətdə məhdudlaşdırıldı. Ruslaşdırma
siyasətinə başlandı. Mülki və dini imtiyazlar, milli rütbələr ləğv edildi.
"Bəy", "xan", "ağa" sözlərinin işlənməsi belə qadağan olundu. Din dövlətdən və təhsildən ayrıldı. Dini ayinlərin icrası və məktəblərdə şəriət
dərslərinin keçilməsi yasaq edildi. Dini məktəblər kütləvi surətdə bağlandı.
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Qədim me`marlıq abidələri olan məscidlərin, minarələrin uçurulmasına
başlandı. Azərbaycan xalqının mə`nəviyyatına, milli mədəniyyətinə, adətən`ənələrinə, ədəbiyyatına və incəsənətinə, eləcə də ayrı-ayrı folklor nümunələrinə və ədəbi əsərlərinə qarşı geniş hücumlar başlandı.
Sovet rejiminin belə kəskin mübarizə apardıqları milli-mənəvi dəyərlərdən biri “Dədə Qorqud” dastanı, digəri isə “Novruz” bayramı idi. Professor Cəlal Qasımovun gəldiyi nəticəyə görə, bolşeviklərin “Dədə Qorqud” dastanına və “Novruz” bayramına qarşı apardıqları amansız və mütəşəkkil mübarizədə əsas məqsəd Azərbaycan türklüyünü milli yaddaşdan və özünütanıma mexanizmlərindən məhrum etmək və onu bir növ
“manqurlaşdırmaq” istəyi idi. Digər tərəfdən, bolşeviklərin “Dədə Qorqud” dastanına və “Novruz” bayramına belə antoqonist münasibəti, bizim bu əvəzsiz milli-mə`nəvi dəyərlərimizin mahiyyətinin bolşevizmin
özünün əsl mahiyyəti ilə tamamilə ziddiyyət təşkil etməsindən irəli gəlirdi. Belə ki, Novruz bayramı müxtəlif etnos və xalqları vahid mədəniyyət
ətrafında birləşdirən fenomen kimi çıxış edirdisə, bolşevizm isə əksinə,
müxtəlif etnos və xalqları, eləcə də mədəniyyətləri import edərək vahid
sovet adamı və vahid sovet mədəniyyəti adı altında birləşdirmək istəyirdi. “Dədə Qorqud” dastanına aqressiv münasibət isə bolşeviklərin düşüncəsinə görə məzmun və ideya baxımından bu dastanın onların maraqlarını tə`min etməməsi ilə bağlı idi. Belə ki, “Dədə Qorqud” müstəqillik, el-yurd, vətən birliyinin, dövlətçilik düşüncəsinin və ideyasının daşıyıcısı olan möhtəşəm bir əsərdir. Bolşeviklərə isə bu ideya yox, “parçala,
hökm sür” ideyası aşılayan bir əsər lazım idi ki, onlar öz mənfur imperiya
siyasətlərini istədikləri kimi təbliğ edərək həyata keçirsinlər. C.Qasımov
bununla göstərmək istəyir ki, bolşeviklər Azərbaycan xalqını milli eposundan – “Dədə Qorqud”dan və milli ritualından – Novruz bayramından
məhrum etməklə onu məhz “Azərbaycan xalqı” adlanan köləyə, daim
itaətdə olan bir qula çevirmək istəyirdilər.
Ümumiyyətlə, C.Qasımov “Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi” monoqrafiyasında çox aydın görünən bir istəyi həyata keçirmək istəyib: “Məqsədimiz deyilmişləri təkrar və ya inkar etmək, onları
tənqid atəşinə tutmaq, bu istiqamətdə əvəzsiz xidmətləri olan görkəmli
alimlərimizin əməyini heçə endirmək deyil, əksinə, müstəqilliyin bizə
verdiyi fürsətdən istifadə edərək sovet imeriyası tərəfindən işıqlandırılması yasaqlanan və hətta sosializm teyfi altında bizdən gizlədilən qütbün
üzərinə işıq çiləmək, bir sözlə, sovet totalitar rejiminin milli-mənəvi
dəyərlərə vurduğu zərbələri aşkara çıxarmaqdan ibarətdir”.
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Cəlal Qasımovun qələmə aldığı bu mövzu çox əhatəli, geniş olub,
təxminən, otuz altı illik bir dövrü – 1920- ci ildən 1956-cı ilə qədər olan
bir dövrü əhatə edir. Bu isə müvafiq olaraq 28 Aprel 1920-ci ildən- Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutu və onun ərazisində Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının (Azərbaycan SSR-in) yaradıldığının e`lan olunmasından 1956-cı ilə repressiya qurbanlarına bəraət verilməsinə qədər olan bir dövrdür. Təxminən, bir qərinəlik zaman kəsimində baş verən bu cür faciəli və qanlı tarixi hadisələri bütün təzadları
ilə qələmə almaq, ona bu günün tələblərindən qiymət vermək, baş verən
müxtəlif tarixi olayları əsl peşəkar, alim-tədqiqatçı təxəyyülündə təhlil
edib nəticələr çıxarmaq, onları obyektiv şəkildə dəyərləndirmək və bu
hadisələri olduğu kimi təsvir etmək, əlbəttə ki, çox çətindir. Ancaq qətiyyətlə demək olar ki, professor Cəlal Qasımov 600 səhifəlik bir monoqrafiyada – “Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi” kitabında bütün bunların öhdəsindən layiqincə gələ bilmiş, o dövrdə baş verənlərə bu günün prizmasından obyektiv şəkildə baxa bilmiş və nəticədə
tə`sirli səhnələrlə, yaddaqalan təhlil və qiymətli elmi nəticələrlə, dəqiq
ümumiləşdirmələrlə zəngin olan dəyərli bir əsər ortaya qoya bilmişdir.
Monoqrafiyanın dili oxunaqlı, orada istifadə edilən ədəbiyyatlar, istinadlar, dövrü mətbuat, arxiv materialları kifayət qədər çox olub, görülən işin
həcmini, geniş əhatə dairəsini, əsas tədqiqat obyektlərini təsəvvür etməkdə oxucularda və bu sahə ilə məşğul olan tədqiqatçılarda ətaflı təəssurat
yarada bilir. Bütün bunları nəzərə alaraq əminliklə deyə bilərik ki, Cəlal
Qasımovun “Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi” kitabı
son illər ədəbiyyatımızda bu mövzuda yazılan əsərlər içərisində ən öncül
sırada, son dərəcə mühüm, özünəməxsus bir yer tutur, tədqiqatçılar və
oxucular tərəfindən böyük maraqla qarşılanır.
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