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«DƏDƏ QORQUD KİTABI»NDA  ƏYRƏK TOPONİMİ
XÜLASƏ

Məqalədə «Dədə Qorqud kitabı»nın qəhrəmanlarından biri olan Əyrək şəxs adı
əsasında yaranmış,  qədim Əyrək kəndi ilə bağlı tarixi mənbə və qaynaqlardakı
mə`lumatlar araşdırılır, kəndin yerləşdiyi ərazi dəqiqləşdirilir, bu regionun qədim Oğuz
yurdu, Azərbaycan torpağı olduğu faktlar əsasında təsdiqlənir. Məqalədə keçmiş Əyrək
kəndinin ərazisində yeni yaşayış məntəqəsinin salınması ulu əcdadlarımızın ruhuna hör-
mət, Naxçıvan tarixinə böyük  xidmət nümunəsi kimi qiymətləndirilir.  

Açar sözlər: Əyrək, Səyrək, Şiröküz, nahiyə, nekropol

ТОПОНИМ АЙРЕК  В  «КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУД»
РЕЗЮМЕ

В статье подвергается исследованию топоним Айрек, связанный с личным
именем одного из героев эпоса «Китаби Деде Горгуд», выясняется древнее
месторасположение села Айрек, являющегося родным очагом одного из огузских
племен, неотъемлемой части Азербайджанских земель. Возведение нового села на
месте старого является знаком уважения к памяти предков.
Ключевые слова: Айрек, Сейрек, Широкуз, область,  некрополь.

THE TOPONYM OF AYRAK IN «DADA GORGUD BOOK»
SUMMARY

In the article the information in historical sources connected with Ayrak village name
which has been made by the Ayrak person name who is one of the hero of «Dada Gorgud
Book», territory where the village is located defined precisely and by scientific facts it
is affirmed that here is the land of Azerbaijan, Oghuz country. In the article building  new
settlement in the territory of the past Ayrak village is valued as great respect to the spir-
it of our ancestors and great service  to the history of  Nakhchivan.

Key words: Ayrak, Sayrak, Shirokuz, province, necropolis

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan xalqının misilsiz  mədəniyyət abi -
dəsi olan “Dədə Qorqud kitabı”  çox diqqətlə araşdırılmalı, eposun  əsas
ideya ağırlığını təşkil edən konsepsiyaları, o cümlədən eposdakı topo-
nimlər hərtərəfli təhlil və tədqiq edilməlidir. “Dədə Qorqud kitabı”nı
müx təlif aspektlərdən tədqiqata cəlb etmək Azərbaycan folklorşünaslı -
ğının təxirəsalınmaz məsələlərindəndir.
İşin məqsədi. “Dədə Qorqud kitabı” ndakı  “Əyrək” toponiminin ta-
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rixi mənbələrdə və qaynaqlarda, eləcə də folklorda təcəssüm spesifikasını
müəyyənləşdirmək və bu sahədə araşdırma aparmaq.

Əsrlər boyudur ki, ulu əcdadımız, soykökümüz olan Oğuz tayfa adları
mə`nəvi dünyamızda, qəlbimizdə, dilimizdə yaşamış, bu adlar kəndlərə,
dağlara, qayalara səpələnmiş  və zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır. Belə
adları yaşadan mənbələr içərisində dünya mədəniyyəti və ədəbiyyatı tari -
xində xüsusi yer tutan, türk xalqlarının mə`nəvi mədəniyyətinin möh -
təşəm yazılı abidəsi, əzəmətli tarixi salnaməsi olan «Dədə Qorqud kita -
bı»nın mühüm rolu və müstəsna  əhəmiyyəti vardır. «Xalqın şah əsəri, ana
kitabı» (Anar) olan abidədə oğuz türklərinin tarixi, xalqımızın ictimai-
siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və təsərrüfat həyatı, folkloru, dili, coğ -
rafiyası, qəhrəmanlıq tarixi, milli mə`nəviyyatı, eləcə də qədim şəxs və
ata adları, onqonlar, titullar, ölkə, xalq, tayfa, nəsil, tirə, qəbilə, heyvan,
dağ, daş, qala, ərazi, sahə adları öz əksini tapmışdır. Odur ki, dastan soy -
kökümüzü, keçmişimizi, dilimizin qədim onomastik vahidlərini öyrən-
mək baxımından çox e`tibarlı və zəngin mənbələrdən biridir. «Dədə Qor -
qud kitabı»nın coğrafiyası genişdir. Dastan qədim Azərbaycan ərazisi
olan Dərbənddən tutmuş, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyə
ərazilərini əhatə etmiş, Naxçıvan və ətraf ərazilər oğuz elinin dədə-baba
yurdu, oğuz qəhrəmanların at oynatdığı, qılınc tutduğu yer olmuşdur.
«Dədə Qorqud kitabı»nda  adı çəkilən Əlincə qalası, Dərəşam, Dərəşam
suyu, Şərur, Sədərək, Altuntaxt, Bəkdüz, Qaraçuğ, Əyrək  kimi oykonim
və oronimlər Naxçıvan ərazisi ilə bağlıdır. Bu haqda danışan coğrafiyaşü-
nas alim S.Babayev «Naxçıvanda «Kitabı Dədə Qorqud» toponimləri»
adlı əsərində dastanın ayrı-ayrı boylarında adı çəkilən Ağ qaya, Altuntaxt,
Qara dərə, Qaraçuğ, Qaraquc, Qara dağ, Dərbənd, Dərəşam, Dərəşam
suyu, Əlincə qalası, Köksü gözəl, Günortac, Salaxan qayası, Şərur
(Şəruk), Göyçə dənizi (Göygöl), Göyçə dağı,  Qazangöl, Qazangöldağ,
Qazangöl aşırımı, Qazanköç yaylağı, Qazan yurdu, Qazan dağ, Qazançı
çökəyi, Qazan yoxuşu, Qazan çuxuru, Qazancı kəndi, Böyük düz, Buğa
çeşmə, Qara çoban düzü, Dana qalası, Göy dağ, Sarı ağıl, Sarı bulaq,
Xanbulağı, Xan yurdu kimi coğrafi obyektlərin birbaşa dastanla bağlı
olduğunu yazır (1, 80-132).

Mə`lumdur ki, hər hansı bir ərazidə toponimlərin  yaranması və for-
malaşması   həmin ərazidə yaşayan xalqın, tayfa və qəbilənin adı,  məskən
salma tarixi, yurdla bağlılığı ilə əlaqədar olur. Tarix təsdiqləyir ki, Nax -
çıvan ərazisi də qədim oğuz yurdu olmuş, oğuzlar yaşadıqları yerlərə və
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ətraf ərazilərə özlərinə məxsus adlar vermişlər. Belə adlardan biri «Dədə
Qorqud»un tarixi yaddaşını günümüzədək yaşadan Əyrək şəxs  adı əsa -
sında yaranmış keçmiş Əyrək kənd adıdır. Bu kənd  XVI əsr və ondan əv -
vəlki dövrlərdə Dərəşahbuz nahiyəsinə daxil olmuş, indiki Külüs və Ke -
çili kəndləri arasında yerləşmiş, dağıldıqdan sonra kənd ərazisi «Əyrək
yeri» adını qoruyub saxlamışdır (2, 132).  

Tarixi mənbə və qaynaqlarda Əyrək adına ilk dəfə «Dədə Qorqud»
dastanının «Uşun Qoca oğlu Səyrək boyunu bəyan edər» boyunda rast
gəlirik: «Tərsuzamışın sözü Əyrəyə təsir elədi. Durdu, Qazan bəydən
yürüş üçün icazə istədi. İzn verildi.  Çağırdılar, döyüşçülər yığıldı. Üç yüz
nizəli seçmə  igid Əyrəyin yanına cəmləşdi. Meyxanada beş gün yemək-
içmək oldu. Ondan sonra  Şiroküz kənarından Göyçə  dənizinədək sahəni
çapıb taladılar. Böyük qənimət əldə etdilər. Əyrəyin yolu Əlincə qalasına
düşdü»; «Altı yüz qara donlu kafir bunların üzərinə hücüm etdi. İgidləri
qırdılar. Əyrəyi tutdular. Əlincə qalasında zindana  saldılar» (6, 208).
Das tanın bu boyunun məşhur qəhrəmanları Əyrək və Səyrək qardaş la rı -
dır. Səyrək Əlincə qalasında zindana salınmış qardaşı Əyrəyi xilas etmək
üçün qəhrəmanlıq göstərib onu qanlı kafirlərin əlindən xilas edir. Hər iki
qardaş «qara donlu kafirlərin üstünə at sürüb qılınc çaldı, onları qırıb-çat-
dılar, qovub qalaya saldılar... Dərəşam suyunu üzüb keçdilər. Gecəni gün -
düzə qatıb, Oğuz yurdunun sərhəddinə yetişdilər» (6, 213).  

Dastanın 1939 nəşrində bu şəxs adları Əyrək və Səyrək (4, 134-142),
1962 və 1988-ci il nəşrlərində isə Əgrək, Səgrək fonetik variantlarında
yazılmışdır (5, 131-139; 6, 110-115). 

Mənbələrin verdiyi mə`lumata görə 1590-cı ildə Naxçıvan sancağının
Dərəşahbuz nahiyəsində, eləcə də İrəvan və Karbi nahiyələrində Əyrək
kənd adları qeydə alınmışdır (3, 167, 160, 163). Naxçıvan sancağının
Naxçıvan nahiyəsindəki Əyrək kəndinin salınma tarixi mə`lum deyil,
ancaq mənbələrə əsaslanıb deyə bilərik ki, kənd qeydə alındığı XVI
əsrdən xeyli əvvəl, hələ Dədə Qorqud zamanında bina olunmuş, 1590-cı
ildə kəndin ümumi gəliri 3.000 ağça təşkil etmiş və Timar Abdulla
Əhməd oğlunun adına yazılmışdır (3, 152). Timar-illik gəliri 19 min 999
ağçaya qədər olan torpaq sahibliyi deməkdir. Çox da böyük olmayan
kənddə  əhali heyvandarlıq, maldarlıq və əkin-biçinlə məşğul olurmuş.
Vaxtilə Əyrək kəndi  zamanın siyasi, ictimai, iqtisadi həyatı ilə sıx bağlı
olmuş, kənddə kəhər atların kişnərtisi, qoyun-quzu mələşməsi  bir-birinə
qarışmış, axarlı-baxarlı təbiətin barlı bərəkətli torpaqları bol məhsul ver-
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mişdir. Ancaq zamanın amansız hökmü qədim tarixə malik  yurd yerini
tarixin dolaylarında itirib batırmış, həyatın  sərt sınaqlarından çıxa
bilməyən kəndin əhalisi qonşu kəndlərə köçdüyündən XVIII əsrin əvvəl-
lərində kənddə yaşayış olmamışdır. Bunu 1727-ci ilə aid mənbələr də təs-
diqləyir: «Kənddə heç kim yaşamır. Külüs kəndinin əhalisi burada əkib-
becərməklə məşğuldur. Dənli bitkilər, kənardan gəlib (bu kəndin tor-
paqlarından istifadə edənlərdən alınan) vergi, cift, dönüm, tapu,
dəşdibani, gəlinlik vergisi və başqalarından (əldə edilən) gəlir – 3.000
(ağça)» (8, 115). Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,  dəştibani vergisi «əkin
yerlərinin qorunması üçün ödənilən vergi» deməkdir. Bu vergi növü sübut
edir ki,  kənd dağıldıqdan sonra əkin və biçinə yararlı torpaqlar  qorunur-
muş.                                                                                                       

Əyrək kəndi haqqında digər tarixi mə`lumat Osmanlı dövründən
Türkiyə arxivlərində saxlanılan materiallarda da öz əksini tapır. Türkiyə
Cümhuriyyəti Başbakanlıq Dövlət Arxivlər Baş İdarəsinin 2011-ci ildə
çap etdirdiyi «Osmanlı arxiv sənədlərində Naxçıvan» adlı sənədlər
toplusunda Naxçıvan sancağının Naxçıvan nahiyəsindəki Əyrək adlı
qəryə (dağın dibində kənd – A.B.) haqqında mə`lumat verilir. Sənəddən
aydın olur ki, Naxçıvan nahiyəsində  Əyrək adlı kənddən üç min ağça
timar Salih Fərfad oğluna tevcih olunmaq üçün müqavilə bağlanmağa
əmr olunub. Əmrə əsasən osmanlılarda  vəzifə dəyişikliyi, rütbə və ənam
vermə, əsasən, hər ilin şəvval ayında yerinə yetirilirmiş. 1726-cı ilin şəv-
val ayında  Salih Fərhadoğluna müharibədə alay başçısı kimi iştirak
etmək şərtilə ənam olaraq verilən  Əyrək kənd torpaqlarının gəliri üç min
ağça imiş (9, 63).

«Naxçıvan abidələri ensiklopediyası»nda da Əyrəklə bağlı tutarlı fakt -
lara söykənən mə`lumatlar var. Ensiklopediyada qeyd olunur ki,  «Əy-
rək» Şahbuz rayonunun Külüs kəndinin şimalında, Külüsçayın sol
sahilində arxeoloji abidədir. Yaşayış yerində iri daşlardan hörülmüş bina -
ların qalıqları saxlanmışdır.  Divarların eni 1-1,2 metr arasındadır. Yaşayış
evləri başlıca olaraq 1 otaqlı, bə`zən isə 2-3 otaqlı olmuşdur. Evlərin gir-
işləri, əsasən, şimal və cənub tərəfdəndir. Evlər bir-birinə sıx yer-
ləşdirilmiş şəkildədir. Yerüstü materiallar orta əsrlərə aid şirli və şirsiz
mə`mulatlardan ibarətdir» (7, 121). Ensiklopediyada «Əyrək nekropolu»
barədə də mə`lumat verilir ki, bu fakt da orada uzun müddət yaşayışın
olduğunu təsdiqləyir. 

İzinə tarixi qaynaqlardan düşdüyümüz, dəfələrlə müraciət etdiyimiz
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Əyrək kənd adı minillərin tarix yadigarı, ulu «Dədə Qorqud»un yaddaş
kitabəsidir. Bu kitabələrin izi ilə tarixin dərin qatlarına getmək, «torpağın
yaddaşı»nda  gizlənmiş mikrotoponimləri axtarıb üzə çıxarmaq, lüğətini
hazırlamaq və linqvistik cəhətdən  tədqiq etmək gələcəyimiz üçün vacib
şərt lərdən biridir. Odur ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası əra -
zisindəki qədim tarixə malik, vaxtilə unutdurulmuş, bilərəkdən dağı -
dılmış kəndlərimizə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun böyük qayğısı və təşəbbüsü ilə yeni həyat verilir,
kəndlər müasirləşərək öz simasını dəyişir. Bu baxımdan haqqında
danışdığımız keçmiş Əyrək kəndi yerində Yeni Keçilinin salınması, bu
yurda insan nəfəsi  gətirilməsi ulu əcdadlarımızın ruhuna hörmət,  Nax -
çıvan tarixinə isə böyük  xidmət nümunəsidir.  
İşin elmi nəticəsi. Möhtəşəm qəhrəmanlıq eposu olan “Dədə Qorqud

kitabı”nın   nəzəri-praktik əhəmiyyəti və  eposdakı  bəzi  konsepsiyaların
başlıca müddəaları məqalədə öz elmi əksini tapmışdır. 
İşin elmi yeniliyi. Məqalənin əsas elmi yeniliyi onun mövzu orijinal-

lığı ilə müəyyənləşir.  Belə ki “Dədə Qorqud kitabı”ndakı “Əyrək” to -
ponimi  Azərbaycan  folklorşünaslıq  fikri kontekstində ətraflı  öyrənil -
miş, eləcə də müxtəlif yönlərdən tədqiqata cəlb edilmişdir. 
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalə milli folklorşünaslıq düşüncəmizdə

böyük yeri olan “Dədə Qorqud kitabı”ndakı toponimləri öyrənmək ba -
xımından  böyük elmi əhəmiyyətə malikdir.  
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XÜLASƏ
Məqalədə müasir Azərbaycan folklorşünaslığında dastan poetikasının problemlərinə

həsr olunmuş son tədqiqatlardan biri - prof. K.Əliyevin monoqrafiyası təhlil olunur,
onun, əsasən, “Dədə Qorqud kitabı” və “Koroğlu” dastanları ilə bağlı mülahizələrinin
maraq doğuran tərəflərinə diqqət yönəldilir. Bu tədqiqat Azərbaycan folklorşünaslığında
eposu etnopoetik kontekstdə öyrənməyə yönəlik araşdırma kimi dəyərləndirilir. 
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SUMMARY

In the article one of the recent investigations connected with the problems of
epos poetics in Azerbaijan folklore ─ the monography of K.Aliyev is analyzed and paid
attention to the interesting sides of their opinions about “The Book of Dede Korkut” and
“Koroglu”. This investigation are valued is the investigation learning epos in the context
of ethnopoetics in Azerbaijan folklore.

Key words :  Kamran Aliyev, The Book of Dede Korkut, Koroglu, poetics, epos, epic
hero
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«КЕРОГЛУ»:«КЕРОГЛУ»:

ВЫРАЖЕНИЕ СИЛЫ ИЛИ СИЛА ВЫРАЖЕНИЯВЫРАЖЕНИЕ СИЛЫ ИЛИ СИЛА ВЫРАЖЕНИЯ
(Проблемы поэтики эпоса в современной азербайджанской(Проблемы поэтики эпоса в современной азербайджанской

фольклористике)фольклористике)
РЕЗЮМЕ

В статье проанализированы последние работы азербайджанского ученого
проф. К.Алиева по изучению проблем поэтики эпоса. Основное внимание
уделяется его рассуждениям про «Книгу моего Деда Коркута» и «Кероглу». Его
монография оценивается как работа по изучению эпоса в этнопоэтическом
контексте. 
Ключевые слова: Камран Алиев, Книга моего Деда Коркута, Кероглу,

азербайджанский эпос, поэтика, эпический герой
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poetikasının daha çox diqqət yetirilən və aktuallıq kəsb edən problem-
lərinin prof. K.Əliyevin tədqiqatlarında yeri. 
İşin məqsədi. müasir Azərbaycan folklorşünaslığında qəhrəmanlıq

dastanlarının tədqiqi istiqamətində yeni meyllərin, əldə olunan nəticələrin
və yeni elmi qənaətlərin təhlili.

Epos təkcə folklorun müxtəlif problemlərinin tədqiqi üçün zəngin
materiala malik xalq ədəbi-bədii yaradıcılıq hadisəsi deyil, eyni zamanda,
etnosun mentaliteti, dini əqidəsi, fəlsəfəsi, tarixi, sosial və məişət həyatı,
müxtəlif mədəni təsisatları və s. haqqında geniş tutumlu informasiya
mənbəyidir.  

Eposşünaslıq folklorşünaslığın ən çox diqqət yetirdiyi mövzulardan olsa
da, bu zənginlik hər zaman sözü gedən istiqamətdə yeni söz deməyə və yeni
elmi baxış ifadə etməyə imkan verir. Eposun xalqın epik tarixi kimi əlahid-
də folklor statusu da bu mövzuda tədqiqatlara xüsusi maraq cəlb edir və
epos poetikasını həmişə elmi  maraq müstəvisində saxlaya bilir.       

Bu baxımdan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Folklor və
yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin müdiri, elmlər doktoru, professor Kamran
Əliyevin yenicə çapdan çıxmış “Eposun poetikası: “Dədə Qorqud və
“Koroğlu” monoqrafiyası təkcə xalqımızın ən möhtəşəm ədəbi-folkor
abidələrinə həsr olunmuş yeni tədqiqat əsəri kimi deyil, həm də milli
eposşünaslıqda yeni söz, yeni fikir kimi diqqət çəkir.

K.Əliyevin araşdırmalarının ana xəttini Azərbaycan xalq qəhrəmanlıq
dastanlarında epik təsvirin özünəməxsusluğunun “etnosun təbiəti” ilə
əlaqədə tədqiqi təşkil edir. “Epik yaradıcılığın, ələlxüsus epik şeirin ahən-
gi, axıcılığı onu yaradan xalqın, etnosun daim təmas etdiyi, əlaqədə
olduğu ətraf aləmin “ritminə” uyğundur” – deyən alim, bu mövzuya öz
baxış bucağını hələ tədqiqatının əvvəlində bəyan etmişdir.  

K.Əliyevin baxışlarındakı yeniliklərdən biri də budur ki, o, eposun
poetikasını təkcə hərbi-qəhrəmanlıq çərçivəsində araşdırmayıb, həm də
məsələlərə xalqın “dinc” sosial həyatı müstəvisində yanaşa bilib.

Lakin, umumilikdə K.Əliyevin tədqiqatlarında əsas planda qəhrəman
və qəhrəmanlıq mövzusu dayanır. Onu görə, eposda qəhrəmanla
antiqəhrəman təkcə hərəkətləri, funksiyaları ilə fərqlənmirlər, bu fərqi,
onlar hələ fəaliyyətə başlamazdan əvvəlki təqdimat-təsvirdə görmək olur.
Yə`ni təsvirin gücü də antiqəhrəmanla qəhrəmanı seçməyə xidmət edir.  

K.Əliyev “Dədə Qorqud kitabı” ilə əlaqəli tədqiqatında fərqli tarixi
zamanda və fərqli mədəni mühitdə meydana çıxan obraz, süjet və
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motivlərin “Dədə Qorqud kitabı”nda çox “rahatlıqla” vahid zaman (Oğuz
zamanı) və məkan (Oğuz eli) çərçivəsinə daxil olduğunu və Oğuz
cəmiyyətində həyatın hər yönünü əhatə edə bildiyini xüsusi olaraq
diqqətə alır. Alimə görə, “Dədə Qorqud” eposunda boyların ardıcıllığında
həm də zəif sezilən bir xronologiya gizlənir. Konkret Aruz Qoca-Qazan
xan münasibətləri müstəvisində ziddiyyətin dinamikasını müəllif bu şək-
ildə izləyir: “Aruz Qoca boylarda birinci dəfə görünür və döyüşdə iştirak
edir, ikinci dəfə görünür, lakin döyüşdə iştirakı əvvəlki səviyyədə deyil,
üçüncü dəfə isə nə görünür, nə də döyüşdə iştirak edir. Bizcə, bunlar
Qazan xanla Aruz arasındakı münasibətlərin tənzimlənmə mexanizminə
aid son dərəcə dəqiq bir riyazi silsilənin həlledici hədləri və həlqələridir.
Aruz Qoca və Qazan xana aid bu xronologiya hər iki obraz arasında olan
tarixi ziddiyyət məsələsinə tam aydınlıq gətirmiş olur. Beləliklə, təsdiq
edilir ki, Aruz Qoca ilə Qazan xan  arasındakı ziddiyyət ikinci boydan
başlayaraq addım-addım davam etmiş, XII boyda isə özünün ən yüksək
səviyyəsinə – zirvə məqamına çatmışdır” (1, 45).

K.Əliyev obrazların semantikasına xüsusi diqqət yetirir və göstərir ki,
eposda Bayandır xanın, Dədə Qorqudun, Salur Qazanın, Alp Aruzun,
Dirsə xanın, gənclərdən Buğacın, Uruzun hərəkətlərindəki ciddiyyətlə,
dəlilərin – Dəli Qarcarın, Dəli Domrulun, Əgrəyin, Dəli Ozanın (don dəy-
işmiş Beyrəyin) və b. hərəkətlərində kəskin fərq vardır. Lakin bu fərq –
“dəlilik” həmin obrazları, eləcə də bu obrazlarla bağlı süjet və ya boyları
“Dədə Qorqud” kompleksindən ayıran yox, əksinə onu sözügedən epos
silsiləsinə güclü şəkildə bağlayan elementdir.  Müəllifə görə, bu person-
ajlar eposda xüsusi obrazlar sistemi əmələ gətirir və ideya daşıyıcısına
çevrilə bilirlər. 

“Dədə Qorqud kitabı”nda bəylər və dəlilər kateqoriyalarına girməyən
“Oğuzdan qopan” daha bir obraz var ki, fiziki gücü ilə əksər Oğuz qəhrə-
manlarından irəlidə durur. Onun hərəkətləri dəlilərin hərəkəti kimi “anor-
mal” olsa da, onlardan fərqli olaraq, mənəvi motivasiyadan uzaqdır. Bu,
Təpəgöz obrazıdır. Dünya folklorşünaslığında sikloplar, divlər və digər
azmanlar axmaq güclüyə ən bariz nümunə sayılır. Amma “Dədə Qorqud
kitabı”ndakı siklop – Təpəgöz heç də axmaq deyildir. Hətta bəzən hiylə
də işlətməyə qadirdir. Buna səbəb onun yarıinsan olmasıdır. K.Əliyev bu
mövzudan bəhs edərkən maraqlı bir nüansa diqqət çəkir və göstərir ki,
Təpəgöz yarıinsan-yarımifik məxluq olduğu üçün, ona qalib gələ biləcək
igid də yarımifik mənşəyə malik olmalı idi. Dastanda belə igid Basatdır,
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çünki onu “Qağan” aslan bəsləmişdir. Belə desək, Təpəgöz insan tərəfind-
ən bəslənib-böyüdülmüş mifik varlıq, Basat isə mifik varlıq tərəfindən
bəslənib böyüdülmüş insandır.

Beləliklə, eposun tarixi reallığa meyl etməsinə baxmayaraq, obrazların
hərəkətlərinin səbəbinin açılmasında mifik qata enmək lazım gəlir.  Hesab
etmək olar ki, “Dədə Qorqud kitabı”nda miflə qabarıq bağlı olan belə
obrazlardan biri də haqqında ötəri bəhs olunan “Əjdərhalar ağzından
adam alan” Dəli Urandır.

Tədqiqatını Koroğlu üzərində davam etdirən K.Əliyev bu obrazı
özünəməxsus şəkildə təhlil edib. Ona görə, obrazın semantikası mütləq
zaman və məkan kateqoriyaları daxilində açıla bilər. Eposda ideya
gerçəkliyə qarşı durduğundan gerçək zaman və məkandan ideal və ya
qeyri-müəyyən zaman və məkana keçdikdə qəhrəmanın cizgiləri və bəzən
xarakteri dəyir. 

“Koroğlu” dastanında “Koroğlunun gücü, qüdrəti, imkanları və ya
xarici görkəmi hiperbolizə olunarkən bəzən fantastik şəkil alır. Belə
mübaliğələr rəcəzlərdə (hərbə-zorbalarda) yer almaqla düşmən ürəyinə
qorxu salmağa, qəhrəmanı fövqəladə güc və qüdrət sahibi kimi göstər-
məyə xidmət edir” (2, 74):

Bir igid istərəm yayımı əyə, 
Qoç igidlər kəllə qalxana döyə. 
Çeynərəm poladı, püfkürrəm göyə, 
Gidi Reyhan, məgər dəli olmusan? (4, 43).

Real məkanda Koroğlu ağlasığmaz və fantastik yox, daha çox reallığa
yaxın, mümkün həddə qüvvəyə, gücə malikdir. Onun insanların və
dəlilərin köməyinə ehtiyacı var. Adətən, paşa və xanların hakim olduğu
şəhərlərdən kənarlaşdıqda Koroğlunun da qüvvəsi fantastik şəkil almağa
başlayır. Çənlibellə İstanbul, Çənlibellə Toqat, Çənlibellə Bağdad və s.
məkan ziddiyyəti, bir növ gerçəklikdən kənardakılarla (“dəlilər”) gerçək-
likdə yaşayanların (“ağıllılar”) qarşıdurmasıdır. Qəhrəman istər-istəməz
bu məkan dəyişməsində xarakter dəyişikliyinə uğramalı olur. Bəzən bu
dəlilik “dəli-dolu” məzmunundan “axmaq” məzmununadək dəyişir.
Çünki Koroğlu gerçək aləmin insanları arasında özünü gerçək “dəliliyə”,
“axmaqlığa” vurur, yəni dəliliyin kütlə tərəfindən başa düşülən və qəbul
olunmuş əsas mənasında çıxış edir. Beləliklə triksterliyin mifdən epik
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qəhrəmana transformasiyasında özünü qoruyub saxlaya bilən elementlər
sosial səbəblərlə izah qazana bilir.  

K.Əliyevə görə “dəlilik” eposda arxetipik ünsür olmaqla yanaşı, lirik-
poetik məna kəsb edir və bu, “dəli”, “dəliqanlı”, “dəli nərə”, “dəlisovluq”,
“dəli könül” kimi poetik qəliblərdə və epitetlərdə rəngarəng, fərqli duyğu-
ların ifadəsinə çevrilə bilir. Müəllifə görə bu tipli ifadələr formullar şək-
lində təkrarlansalar da, onların məna çalarları kontekstə uyğun olaraq
dəyişir, fizikidən mənəviyə, epiklikdən lirikliyə dövr edir və bu, türk das-
tan poetikasının özünəməxsusluğu kimi dəyərləndirilə bilər. 

Çənlibelə – ideal aləmə daxil olmaq üçün insana “dəli nərə”, “dəli
könül”, “dəli sevgi”, “dəli qan”, “dəli-doluluq” lazımdır. Hətta Çənli-
beldəki heyvanlar və əşyalar belə bu dəlilik – koroğluluq  kompleksinin
daxilindədir:

Mən sənə deyirəm, bəli,
Mən Koroğluyam, Koroğlu.
Atım dəli, özüm dəli,
Mən Koroğluyam, Koroğlu (5, 57).

Qəhrəmanlıq və fiziki güc anlayışına xüsusi məna verən K.Əliyev
yazır ki, “Qəhrəmanlıq dastanları yalnız xalqın təfəkkür tərzinin, düşüncə
sisteminin və yaradıcılıq imkanlarının inikası deyil, həmçinin bundan
daha artıq dərəcədə xalqın, etnosun fiziki gücünün nümayişidir. Həyatda
görə bilmədiklərini, bəzən də görmək istədiklərini dastan, epos dili ilə
nəql etmək keçmişi və gələcəyi bu gün ətrafında birləşdirmək deməkdir”
(1, 149). Deməli, xalq öz gücünün praktik və maksimum imkanlarını ya -
ratdığı qəhrəmanlıq dastanında bəyan edir. Əslində Koroğlunun səfər
etdiyi Bağdad, Toqat, Dərbənd, İstanbul, Urfa və s. şəhərlər bu eposu ya -
radan xalqın – oğuz türklərinin faktiki hakim olduqları tarixi əra zi lərdir.
Burada gerçək coğrafiya mifoloji məkanı çox-çox arxaya sı xış dı rıb.

“Koroğlu” dastanında yeganə xəyali və ideal məkan Çənlibeldir.
Müəllifə görə ideal aləmlə – Çənlibellə, gerçək aləm – müxtəlif düşmən
şəhərlərinin sərhədində dayanan məkan “ara məkandır”. Ara məkan –
dastanda əsasən, çöl, çəmənlik, düzü ehtiva edir ki, bu da türk epik məkan
kompleksinin (dağ – düzən – dərə (su hövzəsi)) bir halqasıdır. Kon -
fliktlərin, qarşıdurmanın həll olunduğu “ara məkan” haqq-ədalət mə -
kanıdır. Bu məkanda baş verən çarpışmada, döyüşdə varlı və ya hökmran
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olan deyil, haqlı olan qalıb gəlir.  Bu məkana “düz” deyilməsi, onun
“düzlük”, “haqq-ədalət” mənasını da ehtiva etmiş olur.  

“Koroğlu” dastanında dəliliyin fiziki güclə bağlı məqamları ilə yanaşı,
sözsüz ki, mənəvi güc, ilahi qüvvə, ilahi vergi mahiyyəti də vardır. Bu
baxımdan, dəliliyin semantikasında türk şamanizmi və dastan yara dı cı -
lığının sıx bağlı olduğu aşıq sənətinin ideya əsaslarını təşkil edən su fizmi
xüsusi olaraq hesaba almalıyıq.

K.Əliyev qorqudşünaslıqda və koroğluşünaslıqda üzərində düşünül -
mə si gərəkən çox-çox yeni məsələni ortaya çıxarır. Bundan əlavə, onun
“Eposun poetikası: “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” monoqrafiyasın-
da və eləcə də, bu mövzuda yazdığı məqalələrində dastan poetikasının
çoxsaylı problemləri, vahid bir sistemə tabe şəkildə izlənilə bilir və bun-
lar Azərbaycan qəhrəmanlıq eposunda epik-poetik təsvirin imkanlarını və
realla ideal arasında qəhrəman obrazının cizgilərini tam bəlli edir.
İşin elmi nəticəsi. Araşdırma göstərir ki, haqqında bəhs olunan əsərdə

qəhrəman obrazlarının semantikasına xüsusi diqqət verilmişdir. Bu təd -
qiqatda obrazların görünüşünün, fiziki gücünün və hərəkətlərinin təs -
virindəki fərqlər xalq ədəbi-bədii yaradıcılığının xarakterik üsulları kimi
dəyərləndirilmişdir.   
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XÜLASƏ
İnsanlıq tarixinin ən mühüm kəşflərindən biri olan dəmir mə`dənlərinin istehsalı

sadəcə yeni silah növləri və yeni savaşçılar, insan əməyini yüngülləşdirən alətlər
düzəldilməsi dəmir və dəmirçilik kult səviyyəsinə qaldırılmaqla mədəniyyət tarixində
yeni bir çağ başlandı. Türklər dəmiri kutsal bilən, onu yaradılışın beş ünsüründən biri
kimi qəbul edən, dəmirin göylərdən gəldiyinə inanan və bu baxımdan dəmirçinin sehri
gücünə heyranlıq duyan millət kimi dəmirçiliyi əsilzadə sənəti hesab edirdilər. Ona görə
də türk mifologiyasının Tanrıoğlu və ya mədəni qəhrəmanı çox vaxt dəmirçinin özüdür.
Ancaq dəmirçi Tanrıoğlunun digər ipostaslarından fərqli olaraq, çox vaxt demonik obraz
kimi, yə`ni topal və axsaq təsəvvür edilmişdir. Türk mifoloji mətnlərində dəmirçi kultu
hər zaman şamanlıqla bərabər xatırlanır. Belə ki, yakutların şaman mətnlərində dəmirçi
ilə şaman eyni yuvada tərbiyə aldıqlarından qardaşdırlar.

Türk mifologiyasında dəmirçilərin hamisi Kıday Baksıdır ki, şamanlar yeraltında
onun dəmirçi körüyündə bişib şamanlıq sirlərini öyrənmişdilər. Türk millətinin sosial -
mədəni həyatında kult səviyyəsinə qaldırılmış dəmir ilahi mənşəli, dəmirçilik də soyla
keçən sehrli, mistik və nəcib məslək durumuna gətirilmişdir.

Açar sözlər: dəmirçilik, Kıday Baksı, sosial-mədəni funksiya, mistik güc, şamanlıq

The Cult of Smith In The Paradigm of TanrioghluThe Cult of Smith In The Paradigm of Tanrioghlu
(The Son of God) In Turkic Mythology(The Son of God) In Turkic Mythology

SUMMARYSUMMARY
With the rising of iron mines which is the most important discovery of humanity his-

tory not only the new kinds of arm and new fighters and the tools which makes man’s
labour easier were made, but also the iron and the rising of smithing to the level of cult
a new age began in a cultural history. Turkics as a nation who consider iron saint, accept
it as  one of five elements of formation, and believing the coming of iron from the sky
and from this point of view admiring its magical power,  consider the smith a noble pro-
fession. That’s why Tanrioghlu (the son of God) or cultural hero of Turkic mythology is
the smith himself in many cases. But the smith differs from Tanrioghlu’s (the son of
God) other ipostas is imagined as demon image or lame and cripple. In Turkic mytholo-
gy texts the cult of smith is always remembered together with Shamans. So that, in
shaman texts of yakuts the smith and shaman are brothers, because they are bringing up
in the same home.

In Turkic mythology the guardian of smiths is Kiday Baksi that  the shamans learned
the secrets of shamanism under the ground gaining experience in his smith bellows. In
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social-cultural life of Turkic peoples’ the iron which rised to the level of cult has been
brung to a God origin and smithing which is rised to a mystical, magical and noble pro-
fession state.

Key words: smithing, Kiday Baksi, social-cultural function, mystic power, shama-
nism    

КУЛЬТ КУЗНЕЦА В ПАРАДИГМЕ ТАНРЫОГЛУ (СЫН НЕБА) ВКУЛЬТ КУЗНЕЦА В ПАРАДИГМЕ ТАНРЫОГЛУ (СЫН НЕБА) В
ТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИ

РЕЗЮМЕ
Одним из важнейших открытий в истории человечества является эксплуатация

железных рудников. Это открытие ознаменовалось не только созданием новых
видов оружия, воинов и средств, облегчающих труд человека, но и началом новой
эпохи в истории культуры, в которой железо и кузнечное дело достигло культового
уровня. Тюрки, считающие железо священным, принимающие его как одного из
пяти элементов сотворения мира, верящие в то, что он свалился с неба и с этой
точки зрения, восторженно относясь к волшебной силе кузнеца, как нация считали
кузнечное дело знатной профессией. Поэтому в тюркской мифологии Танрыоглу
или культурный герой в то же  время это сам кузнец. Однако кузнец в отличие от
разных ипостасей Танрыоглу часто представляется как демонический образ, то
есть хромым. В тюркских мифологических текстах всегда культ кузнеца
упоминается наряду с шаманизмом. Так что, в якутских шаманских текстах кузнец
и шаман - это братья, потому что воспитывались в одной семье. 

В тюркской мифологии все кузнецы - это Кыдай Баксыдыр, шаманы под землей
обучили его, закаленного в кузнечном мехе, тайнам шаманизма. В социально-
культурной жизни тюркской нации железо, возведенное до культового уровня,
считалось божественного происхождения, а кузнечное дело – волшебной,
мистической и светской профессией.           
Ключевые слова: кузнечное дело, Кыдай Баксы, социально-культурная

функция, мистическая сила, шаманизм

Məsələnin qoyuluşu. Türk mifologiyasında dəmirçi kultu Tanrıoğlu
səviyyəsində araşdırılmadığından məsələnin bu tərəfinə xüsusi diqqət
yetirilmiş, sözlü tariximizin var oluşunda dəmirçi və dəmirçilik kultunun
inkişaf paradiqması izlənilmişdir.  
İşin məqsədi. Məqalədə türklərin tarix səhnəsindən çıxmasından

bugünə qədər keçilmiş olduğu inkişaf mərhələsi araşdırılacaq və türklərin
mədəni qəhrəman statusunda duran dəmirçi obrazı mifoloji mətnlərdə
öyrəniləcəkdir. 

Dəmirçilik və Şaman Kultu.
İnsanlıq tarixinə savaşçı atlı konar-göçərlər olaraq daxil olmuş türklər

fütuhat ideologiyasına dayalı fəthlər gerçəkləşdirib böyük imperiyalar,
dövlətlər qurmaq üçün iki böyük kəşf etmişdirlər ki, bununla da tarixin
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axarını dəyişdirə bilmişdirlər. Zamanları aşaraq XIX yüzilə qədər gələn
bu kəşflərdən biri atı əhliləşdirməkə sür`ətli atlı süvari dəstələri yaratmaq,
digəri də dəmir mə`dənlərini işlətməklə o dövrün üstün silahlarını düzəlt-
mək olmuşdur. Türklər tarixə hökm edə bilmək üçün lazım olan bu iki
ünsürün yanında bir də törəyə dayanan ədalət sistemini (bugünkü
mə`nasıyla hüquq) yaratmışlar. Dəmiri kəsən türk qılıncı, ox və nizə
ucları, təbərzinlər, döyüş baltaları, xəncərlər, dəmir qalxanlar və s.
istehsalı dəmirçiliyi əsilzadə sənəti durumuna gətirmiş, dəmirçilik ovçu-
luğu, türk inanc sistemi olan şamanlığı inkişaf etdirmiş, türk kültür hə-
yatının bütün sahələrinə sirayət etmişdir.      

Türk mifologiyasının Tanrıoğlu və ya mədəni qəhrəmanı çox vaxt
dəmirçinin özüdür. Ancaq dəmirçi Tanrıoğlunun digər ipostaslarından
fərqli olaraq çox vaxt demonik obraz kimi, yə`ni topal və axsaq təsəvvür
edilmişdir. Hətta kumandinlərin mifoloji inanclarına görə, ilk şamanla
Ülgenin qızının evlənməsindən doğulan Topal və ya Axsaq Kurultay
insanlara şamanları və dəmirçiləri göndərib. Türk mifoloji mətnlərində
dəmirçi kultu hər zaman şamanlıqla bərabər xatırlanır. Belə ki, yakutların
şaman mətnlərində dəmirçi ilə şaman eyni yuvada tərbiyə aldıqlarından
qardaşdırlar. Belə ki, həm dəmirçilik, həm də şamanlıq soyla keçən sənət-
dir. Şaman olmaq istəyən namizədin şaman soyundan gəlməsi şərtdirsə,
dəmirçi də doqquz nəslində dəmirçi olan ailədən seçilir. Bir önəmli
məsələ də həm dəmirçiliyin, həm də şamanlığın ruhlar tərəfindən seçilən
sənət olduğundan dəmirçi də, şaman görəvi xoşluqla deyil, zorla qəbul
edirlər ki, buna passiv qəbul etmə deyilir (7, 42).

Bə`zi şaman mərasimləri dəmirçi ilə şamanın bir-birini tamamlamasını
göstərmək üçün önəmlidir. Şamanın idarə etdiyi bu mərasim zamanı imta-
handan keçən şamana dəmirçi qılıncı verilirdi. Ümumiyyətlə, dəmirçi
şaman statusuna keçişdə başlıca funksiyanı yerinə yetirir. Yakut şaman
memoratlarına görə, dəmirçilər şaman olacaq adamı zindanın üstünə
qoyub çəkiclə döyür, sonra da doqquz qızın sidiyi ilə yaxalayıb soyu -
durlar (27, 308).  Yenə yakutlara görə, dəmirçi şamandan üstündür. Belə
ki, dəmirçi şamana zərər verə bildiyi halda şaman ona zərər verə bilməz
(2, 103-106). Ona görə də dəmirçi şamanın böyük qardaşı adlandırılır. O
da bir zamanlar şaman kimi müalicə etmiş, gələcəkdən xəbər vermişdir.
Dəmirçi ilə şamanının eyni yuvadan çıxmasına baxmayaraq, şər ruhlar
yalnız dəmirçidən qorxurlar. Hətta buryatlar bütün qara şamanları dəmirçi
kimi tanıyırlar (3, 64).      
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Şaman xəstəliyi kimi dəmirçilik xəstəliyi də gələcək dəmirçiyə ruhlar
tərəfindən seçilmə simvolu kimi göndərilir. Dəmirçi olmaq üçün seçilmiş
namizədin bu vəzifəni geri çevirməsi eynilə şamanlıqda olduğu kimi
qeyri-mümkündür. Nəhayət, hər iki kultda da də`vəti passiv qəbul etmə
vardır. Bir başqa məsələ də eynilə şamanlıqda olduğu kimi dəmirçilərin
də kişi və qadın ola biləcəyidir. Məsələn, şor dastanlarından Ağ Tolayda
(10, 72) qadın dəmirçilərin varlığına rast gəlinməkdədir.

Önəmli struktur-semantik eyniyyətdən biri də dəmirçilər kimi şaman-
ların da od kultu ilə bağlı olmalarıdır. Od şaman sənətinin daxili təmiz -
lənmədə istifadə etdiyi gizli bilgi qaynağı olmaqla bərabər, onun hökm
edə bildiyi ünsürdür ki, şaman ondan şər ruhları qovmaqda, qorxutmaqda
istifadə edir. Dəmirçi oddan istifadə etməklə dəmirə şəkil verən, ondan
dəmir və poladı əritməkdə yararlanan kult daşıyıcısıdır. 

Dəmirçilərin hamisi Kıday Baksı.
Şamanlar onlarla bir yuvada böyüyən dəmirçiləri qardaşları kimi

gördüklərindən hər şaman “Mən Kıday Baksının oğluyam” deyir. Yakut
şaman mətnlərinə görə, dəmirçiləri qoruyan Kıday Baksı adında hami bir
ruhdur. Kıday Baksı yeraltı dünyada yaşasa da, Erlik Xanın tabeliyində
deyildir. Dəmir səmavi mənşəli olsa da, dəmirçiliyin qoruyucusu Bay
Ülgenin də himayədarlığında deyildir. Şaman mətnlərində həm dəmirçi-
lik sənətinin, həm də şamanlığın hamisi Kıday Baksıdır. “Şamanlar
dəmirçilər kimi yeraltı dünyada dəmirçi Kıday Baksının yanında tərbiyə
alıb təhsil görürlər” (7, 121-122). Yakutların mifoloji inancına görə, şa -
man seçilən adamın ruhu (kutu) yeraltına gətirilərək burada Kıday Bak -
sının yanındakı dəmir beşiyə qoyulur. Quzey və ya yeraltı dünyanın
qadınları kimi tanınan qoca qadınlar şaman namizədini üç il əmiz -
dirdikdən sonra Kıday Baksıya verirlər. Kıday Baksı iyiliksevər və güclü
şamanın ruhunu (kutunu) atəşdə bişirərək, gücləndirərək tərbiyə edir (23,
49). Bütün bunlar dəmirçiliyin ilk başdan, yə`ni ortaya çıxmasından
e`tibarən yaratma və qurma sənəti olduğunun bir göstəricisidir. 

Kıday Baksı eyni zamanda həm şamanın, həm də dəmirçilərin hami-
sidir. Dəmirçilərin şər və pis ruhları qovması, xəstələri müalicə etməsi,
gələcəkdən xəbər verməsi, sehrli gücə sahib olması bu kultu şamanlıqla
eyni mənşəli hesab etməyə imkan verir. Şaman statusuna keçişdə
dəmirçilərin hamisi Kıday Baksının rolunun önəmli olması bir baxıma
şamanların ortaya çıxmasında dəmirçilik kultunun əsas rollardan birini
oynadığını isbatlayacaq dəlil mahiyyətindədir. 
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Altay şamanları özlərini Bay Ülgenin, yakut şamanlarısa Ulu Toyonun
mə`nəvi oğulları hesab etsələr də, onların şaman seçilməsində və şaman
olmasında dəmirçi əhəmiyyətli rol oynayır. Yakutların şaman mətnlərində
dəmirçilərin ilahı kimi qəbul edilən yeraltı ruhun adı Kıday Baksı və ya
Kıday Baksı Uusdur. Ancaq yakutların ən`ənəvi inanclarında əcdad kimi
qəbul edilən Elleyin ilk dəmirçi, ilk dulusçu və kımız bayramı olan ısıahın
ilk qurucusu olması da bilinməkdədir. 

Şaman ədəbiyyatında isə dəmirçilərin və dəmirçilik sənətinin qoruyu-
cusu Kıday Baksıdır. Bu da təbii ki, onun yüksək statusundan xəbər verir.
Həm də Kıday ünvanı da bunu təsdiq etməkdədir. Kıday, ümumiyyətlə,
kut/kud sözündən törəyib ruh, xoşbəxtlik mə`nalarını ehtiva edir. Sözün
ikinci tərkibi olan ay, çox böyük ehtimalla əski Ay Tanrı inancının bir
qalığıdır. Baksı/Bakşı sözü isə (monqolcada baqşi) müəllim, tə`limçi,
sehrbaz, təbib mə`nasını verir (3, 67-68).  

V.Butanayev, Kıday sözünü xakascada bacarıqlı usta mə`nasını verən
xıdat uzı sözü ilə müqayisə edərək yakutların Kıday/Kıtat Baksısını eyni
kökdən törəmə olduğunu bildirir (9, 120). Dəmirçinin yüksək statusunu
göstərən elementlərdən biri də dəmirçiyə tuvalıların darqan (monqolcada
darhan) və ya us darqan, teleütlərin ustar, xakasların temir uzı, yakutların
isə yalnız us demələridir. Bütün bunlar dəmirçinin türkcədə usta, ağıl,
bilən və s. mə`nalarını əvəz edən us kökündən gəldiyini sübut edir. Bu
baxımdan, Kıday Baksı Uus təlimçi usta, ilk usta, bilən adam mə`naların-
da da ola bilərdi. 

Yakutların mifoloji düşüncəsində Kıday Baksı dəmirçilərin hamisi,
ustadı, atasıdır. Hətta Kıday Baksının yeraltındakı ruhlardan ibarət
qəbilələrdən birinin başçısı olduğu da düşünülür. Bə`zi mə`lumatlara
görə, Kıday Baksı eyni zamanda şaman və hökmdarların da hamisi, müəl-
limi və atasıdır. Yeraltında olması səbəbi ilə Kıday Baksı gizli xəzinənin
qoruyucusu, gizli bilginin qaynağıdır. Qəhrəmanlıq dastanlarında döyüş
əsnasında və ya döyüşdən sonra gücdən düşən qəhrəmanlar onun yanına
enib, onun dəmirçi zindanının üstünə uzanmaqla yeni güc, qüvvət
taparlar. Bundan başqa yakut qəhrəmanlıq dastanlarında (yakutcada olon-
ho) Kıday Baksının daimi epiteti dəmirçilərin, hökmdarların və xanların
atası ifadəsidir. 

Yakut şamanlarına görə, dəmirçilik hamiləri əslində bir deyil, bir
neçədir (27, 415).  Belə ki, dəmirçilərin hamisi Kıday Baksı Uusdursa, di -
gərləri də bu və ya digər dəmirçi alətinin hamiləridirlər. Dəmirçi ha -
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milərdən “Ötüye Qısdıq İççidə, suge biileeççi uuhu ongorooççu, salar
samaaççı uuhu ongoroççu Tus-tas Toyon” (yakutcadan tərcüməsi belədir:
çəkicin, zindanın ruhu, dəmirçiləri yaradan, polad qayıran və qazanları
dolduran), “Ləkə Bıpah Bıdınatın qurduq bıdınaalaah süüsteeh Tyolan
Moguruos Toyon” (yakutcadan tərcüməsi belədir: alnında şiş olan böyük
ağa) və s. göstərmək olar. 

Kıday Baksının bahadırların bütün silah və geyimlərini düzəltməsi
onun qəhrəmanları da qoruduğuna bir dəlil ola bilər. Türk mifologiyasın-
da dəmirçi ilə şaman çox vaxt eyni adamdır. (Türkləri Ərgənəkondan
çıxaran Börteçine kimi) Hətta yakutlar dəmirçi ilə şamanın eyni yuvadan
çıxdıqlarına (yakutcada, us da oyun bir uyalah) inanırdılar (16, 231).
Kıday Baksı, dəmirçi olmaq üçün seçdiyi adama (bu adam da dəmirçi
soyundandır) xəstəlik göndərir. Dəmirçiliyə namizəd olan da şamanın
yardımı ilə Kıday Baksıya qara rəngli öküz qurban verir və dəmirçilik
sənətinə başlayır (17). Şaman xəstəliyi kimi dəmirçilik xəstəliyi də
gələcək dəmirçiyə ruhlar tərəfindən göndərildiyi üçün dəmirçiliyə
namizəd olan adamın görəvi geri çevirməsi imkansızdır. 

Karaçay-balkar inancında Kıday Baksıya həm funksiyası, həm də adı
baxımından yaxın olan bir mifoloji varlıq vardır. Balkar türkləri arasından
toplanmış bir əfsanədə deyilir ki, bir gün adamın biri dağda qızıldan bir
bardaq tapıb onu evinə aparır. Həmin gecə adamın sağ tərəfi quruyar və
yuxuda ağ saçlı bir qoca ona sirli bir səslə “Mən qızıl dəmirçisi Kıdenim.
Əgər özünün və qohumlarının ölümünü istəmirsənsə, götürdüyün qızıl
bardağı yerinə qoy”, – deyər. Adam ertəsi səhər tapdığı qızıl bardağı ye-
rinə qoyar-qoymaz yaxşılaşar (11, 21). Hər iki mifoloji varlıq yeraltı
dünyasıyla əlaqədardır, hər ikisi də dəmirçidir və nəhayət, həm Kıden,
həm də Kıday kıd/kut kökündən yaranmış isimlərdir.   

Əski türklərin inanclar sistemində xüsusi yeri olan dəmir və dəmirçilik
kultu şamanlıq tərəfindən mənimsənilmiş və şaman statusuna keçiddə
dəmirçiyə əhəmiyyətli bir rol verilmişdir. Bu səbəbdəndir ki, dəmirçi
kultu yalnız türk şamanlığında deyil, türk şamanlığının tə`siriylə buryat
və samoyed şamanlığında da görülməkdədir. Buryatlarda dəmirçilərin
hamisi Hara-Dargahi-Tenggeri (Dəmirçi Tanrı) dir. Buryatlar dəmirçilik
tanrısına Boron-Hara-Tenggeri (Qara Yağış Tanrısı) da deyirlər. Bu Tanrı
Hacir adında bir dəmirçi yetişdirmişdir ki, sonradan bu dəmirçi şaman-
ların hamısına dəmirçiliyi öyrətmişdir.  Bu mə`lumatdan aydın olduğu
kimi, dəmirçilərlə şamanlar arasında bir bərabərlik işarəsi qoyulmuşdur. 
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Bundan başqa, bə`zi buryat boylarının şaman inancına görə, də -
mirçilərin qoruyucu ruhu olan Hara Maha Tengrinin əmrində 99 dəmirçi,
77 körükçü vardır. Başqa bir mifoloji mətnə görə, dəmirçilərin hamisi
Bojintay doqquz oğlu ilə dəmirçilik atelyesində olan dəyişik obyekt lərdən
– atəşdən, havadan, zindandan, kömürdən, çəkicdən, körükdən, sudan –
məs`uldurlar. Göydə yaşayan Bojintayın doqquz də mirçi oğlu insanlara
dəmir mə`dənlərini işlətməyi, onlardan müxtəlif silah və alətlər qayırmağı
öyrətmək üçün yer üzünə enmişlər. Başqa bir varianta görə, yür üzünə
Bojintayın özü enmişdir (14, 512-513).

Tuvalılarda dəmirçiliklə şamanlıq sənətini eyni anda icra edənlər
olduğu kimi ayrıca şaman və dəmirçilər də vardı. Belə ki, tuvalılar həm
şamanlıq, həm də dəmirçilik edənlərə tsarin, sadəcə şamanlıq edənlərə
isə xam deyərdilər. Bu faktın zəif bir işarəsi buryatlarda da qalmışdır.
Buryat şamanlarının inancına görə, şamanla dəmirçinin gücü bir-birinə
bərabərdir. Bundan başqa, A.Saqalayev və İ.Oktyabrskayanın mə`lumat-
larından aydın olacağı kimi (24, 75), buryatlar dəmirçiləri də eynilə
şamanlar kimi ağ və qara dəmirçilər olmaqla iki qismə ayırardılar. Bunlar
cəmiyyətin üst təbəqəsini meydana gətirir və sənətlərini də soyla alırdılar. 

Buryatlar dəmirçilərin onqonu və ya patronu olaraq Tömörşe adında
bir varlığı bilirlər. Türkcə bir kəlmə olan Tömörşe Temurçin adı ilə mon-
qollarda da görünür. Q.Potaninin də yazdığı kimi, Qafqaz xalqlarının
əfsanələrində dəmirçi kultuna işarə edəcək yerlər vardır (21, 401).
Burada böyük ehtimalla türklərin axsaq kimi təsəvvür etdikləri
dəmirçilərin hamisi Aksak Temir’in ulduz kultu ilə birləşməsi nəticəsində
ortaya Qütb ulduzunun Qafqaz variantı çıxmışdır. Qafqaz xalqlarının
Temir Kazıka Aksak Temir demələri konservativ şəkildə bə`zi mifoloji
motivlərin yad etnik mühitdə dəyişmədən qorunduğunu isbatlayır. Bun -
dan başqa türk mifologiyasında dəmirçiliyin, şamanlığın ilk qurucusu,
yeraltı dünyanın hakimi Erlik Xanın doqquz oğlundan birinin adı Temir
Xandır (6, 345). Böyük ehtimalla Temir Xan Temurçin, Axsaq Temir,
Tömörşe variantlarında dəyişən Tanrıoğlu mədəni qəhrəmanın özüdür.
Bay Ülgenin savaş hamisi olan oğlunun da adı Temir Xandır (1, 31, 37).

İslamiyyətdən sonra türklərin arasında geniş yayılan əxilik dəmirçi -
lərin piri kimi Davudu tanıyır. Davudun insanlara dəmirdən istifadə
etməyi öyrətməklə dəmirçilərin piri olduğunu qəbul edən türklər və digər
Qafqaz xalqları bu sənətə başlamadan öncə ondan xeyir-dua alırdılar.
Azərbaycanda Ağdaşda yaşayan və “dəmirçiliklə məşğul olan ləzgilər də
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dəmirçilik bizə yuxuda Allah tərəfindən verilmişdir və Hz. Davud pirim-
izdir” deyirlər (18). Anadoluda da dəmirçilərin piri Da vuddur. Hətta Orta
Asiya müsəlman şamanları Davudun xeyir-duasını almaq üçün Xarəzmin
güneyindəki əski bir qalada gecələyirdilər (12). Orta Asiyada, Qafqazda
və Anadoluda dəmir, dəmirçiliklə bağlı pirlər, ziyarət yerləri dəmirçilik
kultunun islamiyyətdən sonra da varlığını qoruduğuna sübutdur. Xüsusən,
Anadoluda Dənizli Sərinhisarda Yatağan Baba, Çorumda Sunqurluda
Dəmir Şeyx türbəsi, Bursa Osmanqazidə Dəmirtaş piri, Samsunda Kılıç
Dədə, Karamanda Dəmir Gömlək Emnüddin türbəsi, Adanada Dəmirtaş
Dədə, Afyonda Dəmiryalayan Baba, Kamanda Dəmir Baba, Sivas
Divrigidə Kılıç Baba adı ilə bilinən övliya türbələri (25, 542) əski
dəmirçinin İslami övliyaya transformasiya edildiyindən xəbər verir. 

Qurd Dəmirçi. 
Türklər haqqında ən əski mə`lumatı verən Çin mənbələrində qurdun

ilk dəmirçi olduğunu işarə edən yerlər vardır. Türklərin qurtarıcı mifoloji
obrazı olan qurd dəmirçi mifoloji varlığı ilə birləşərək qurtarıcı qurd
dəmirçi mürəkkəb mifoloji obrazına çevrilmişdir. Qurd dəmirçi obrazının
simvoluna Ərgənəkon dastanında rast gəlirik. Əslində Ərgənəkon klassik
anlamlı dastandan daha çox təhkiyəli mifoloji mətndir. Bu qurtarıcılıq
türklərin məşhur Ərgənəkon mifində də saxlanmışdır. Belə ki, dəmir
dağları əridib türkləri geniş çölə çıxaran Börteçine də ilk dəmirçi, ilk
hökm dar, qurtarıcı bozqurddur. Adın etimologiyasında qurd (börte/börü)
mə`nasının mövcudluğu qurd, sehr, dəmirçi üçlüsündən xəbər verir.
Ərgənəkon mifi dəmirçinin qurtarıcılıq missiyasını boynuna götürmüş
qurtarıcı bozqurd varlığında reallaşmasıdır. Dəmirçi ilə bozqurd arasın-
dakı əlaqə dəmirçi ilə hökmdar arasındakı əlaqə qədərdir. Ərgənəkondan
çıxma şərəfinə xaqanın hər il müəyyən bir gündə atəşdə qızdırılmış dəmir
parçasını zindanın üzərinə qoyub çəkiclə vurması, bu səbəbdən dəmirçini
təqlid etməsi xaqan dəmirçi müəssisəsinin bir qalığıdır. Qurtarıcı dəmirçi
eyni zamanda türklərin həm də şamanı və xaqanıdır.

Digər tərəfdən dəmir dağlardan çıxmaq yolunu türklərə göstərən yenə
qurddur. Dəmirçi Börteçine də qurdun geniş dünyadan dar aləmə keşdiyi
yolu genişləndirməklə qurtarıcılıq missiyasını yerinə yetirir. Burada qurd
dəmirçi mifoloji varlığı ilə bərabər dəmir dağ, dəmir dağı əritmək üçün od,
zindan, körük, yolu göstərən bozqurd kimi müqəddəs obrazlar vardır. Qurd
dəmirçi Börteçine şaman, dəmirçi, hökmdar və ilk ata durumundadır. 
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Çin qaynaqlarında Tu-kiu adlanan Göytürklərdə də qurd dəmirçi
motivi mövcud olmuşdur. Ancaq Aşina boyunun ortaya çıxması ilə əlaqə-
dar mənşə mifləri ən əhatəli olanıdır. Göytürklərin ana qurddan törəmə
mifinin bizə qədər üç varinatı gəlib çatmışdır. Bunların hər üçündə bir
qurd dəmirçi olan Aşina türk hökmdar sülaləsinin əsasını qoyan kutsal
atadır. Bu, fərqli türk boylarının qurd paradiqmalı mənşə mifi az qala bir-
birinin bənzəridir. Bu da qurd ana və ya qurd ata mifinin tək bir qaynaq-
dan çıxdığını təsdiqləməkdədir. Sonradan “Monqolların gizli tarix”i də
Çingiz Xanın soyunu bir dəmirçi olan ata qurda – Börteçinoya bağlamaq-
dadır (6, 166). Yenə Çin qaynaqlarından qurdun ilk dəmirçi olduğuna dair
materiallara rast gəlmək olur.

Türk sözlü tarixini yaşadan dastanlarımızda da dəmirçi bozqurd kimi
mədəni qəhrəmanlıq funksiyasını üzərinə götürmüşdür. Məsələn, “Oğuz
Kağan” dastanında qapıları, pəncərələri bağlı olan bu evi açan dəmirçinin
adı Tömürdüdür.

“Kene sonda bedük bir üy kördi. Bu üynüng tagamı altundan erdi.
Tunlukları takı kümüştün kalık(a)ları temürdün erdiler erdi. Kapuluk erdi,
açkıç yok erdi. Çerigide bir yakşı çeber er bar erdi. Anung atı Tömürdü
Kagul tegen erdi. Anga jarlık kıldı kim sen munda kal aç. Kalık(a) açgun-
dun song kel orduga teb tedi. Mundan anga Kalaç at koydu” (5, 267).
(Yolda büyük bir ev gördü. Bu evin çatısı altından, pencereleri gümüşten,
kapıları demirden idi. Kapıları kilitli, anahtarı yoktu. Oğuz Kağan’ın
ordusunda yakışıklı bir kişi vardı. Onun adı Usta Tömürdü idi. Oğuz
Kağan ona emir verdi: Sen burada kal, kapıyı aç, açtıktan sonra orduya
geri dön. Bundan sonra ona Kalaç adını koydu.)

Qurdla dəmirçinin bu gizli bağlılığı ilk olaraq hər ikisinin Tanrıoğlu
olmasında, hər ikisinin türk millətinin qurtarıcısı durumunda yer almasın-
da və nəhayət, qurd hökmdar, qurd dəmirçi funksiyasının eyni semantik
yuvadan çıxması, türk kültür ekologiyasının məhəng daşı olmasındadır.
Dəmir istehsalı, mistik və sehrli ünsürlər.

Dəmir kultunun, bəlkə də, ən əski və mistik anlamına türklərin Qütb
ulduzuna Temir kazık (bəzən də Altın Kazık) demələri göylərin bu
ulduzun ətrafında döndüyünə inanmasında və hətta Tanrının atının da bu
ulduza bağlanmasında görürük. Dəmirin kutsal mərkəz rolunda olması
Ural-Altay xalqlarının Altın Dağ, Abakan tatarlarının isə Temir Dağ
adlandırdıqları dağın dünyanın mərkəzində durması inancıdır. Tanrısal və
mistik bir özəllik göstərən dəmir əbədi türk dövlətinin simvolu kimi ve-
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rilmişdir. Əski türklər dəmirdən sehr ünsürü kimi istifadə etməklə
dəmirçinin də sehrbaz olduğuna inanmışdılar. 

Dəmirçi kultu ilə birbaşa bağlı olan Temir Şuno/Şyuna haqqındakı
miflərdə onun qardaşlarından birinin adı Tamirsan, digərinin adı isə
Amursandır. Teleütlərin mifoloji inanclarına görə, Ülgenin göylərə qalx-
an üç oğlunun adları belədir: Yajiqan, Saltıqan və Temir Xandır. Mifə
görə, Temir Xan boğazı yaralanmış Tanrıoğlu kimi təqdim edilir (20, 69-
70). Dəmirin mifoloji rolu hər nə qədər onun hərbi-əskəri rolundan öncə
yaranmışdır fikri hakim olsa da, əslində dəmir mə`dənlərinin işlədilməsi,
dəmirin səmavi mənşəli olması, Tanrı tərəfindən yerə göndərilməsi
düşüncəsindən öncə yaranmışdır. Belə ki, M.Eliade da dəmirin insan
oğlunun əskəri və siyasi tarixinə daxil olmadan əvvəl, sehri və mistik
yaratmalara yol açmasından, bir çox ritual, mif və simvolu yaratmasından
bəhs edir. Alim bunu atlı savaş arabalarının minik vasitəsi olmadan öncə
ritual keçid mərasimlərində istifadəsi kimi dəyərləndirir (13, 25).  

Tanrıoğlu paradiqmasının bəlkə də ən mistik və simvolik tərəfi
yaradılışda dəmirin semantik funksiyasıdır. Yaradılış mifinin Verbitskiy
və Radlov variantlarında demir bir demiurq olan həm Ülgenin, həm də
Erlik Xanın yaratma qüdrətini göstərməkdə önəmli bir səmavi elementdir.
Başlanğıcda Ülgenlə eyni missiyanı – dünyanı yaratmaq – paylaşan Erlik
nizamlı dünyanı yaradan gücdən pozucu, təhrif edici gücə çevrilmişdir.
Mifə görə Ülgen kimi başlangıcdan var olan və qaz/ördək donuna girib
suyun dibindən dünyanın yaradılması üçün lazım olan torpağı çıxaran
Erlik məntiqi baxımdan Ülgenle eyni haqqa sahibdir. Bu da bizi ekizlər
mifinə qədər götürür. Blə ki, Ülgenle dünyanı yaratmaq, nizamı qurmaq
kimi görəvləri paylaşan Erlik dünyaya hakim olmaqda da haqlı mövqeyə
sahibdir (6, 328). 

Yaradılışdan sonra Erlikin dünyanı bölüşdürmədə pay almaması, göy-
dən yerə atılması və buradan özünə yeni dünya qurmaq istəməsi və
nəhayət, oradan da yeraltına sürgün edilməsi mifində dəmir demonik var-
lıqların yaradılmasında mühüm rol oynayır. Erlik özünə yeni dünya yarat-
maq istədiyində çəkicinin altından körməslər deyilən demonik varlıqlar
çıxar. Erlik Xan çəkiclə zindanın üstündəki dəmirə hər vurduğunda
oradan qurbağa, ilan, ayı, donuz, dəvə və Albıs, Şulmus adlanan digər şər
ruhlar çıxır. Ülgen Erlikin yaratma gücünü almaq üçün ilk öncə körüyü,
çəkici, zindanı alıb atəşə atdığında körük qadına, çəkic də kişiyə çevrilir.
Bu qadın və kişi özləri də quşa çevrilib uçub gedirlər. Bu yaradılış mifin-
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dən göründüyü kimi, Tanrıoğlunun iki tərəfi olan həm anti-demiurq, həm
də demiurq yaradılışda dəmirdən, atəşdən, körükdən, zindandan,
çəkicdən istifadə edirlər. Yaradılış mifindən də bəlli olduğu kimi, ilk
dəmirçi olan Erlik, həm də ilk şamandır. Ona görə də dəmirçilik qeyri-adi
işləri ilə müqəddəslik qazanaraq sehrli gücə sahib insanlar kimi dəyər
qazandılar.

Ocaqda dəmiri qızdırmaqla ona dəyişik şəkillər verən, sərt dəmirə
hakim olan  dəmirçilər özəl statuslu insanlar olduqları üçündür ki, şər ruh-
ları qovur, şamanlar kimi xəstələri müalicə edir, gələcəkdən xəbər verirlər. 

Dəmir istehsalını və ya dəmirçilik sənəti türklərdə tunc dövründə ovçu-
luğun və maldarlığın ortaya çıxması ilə yarandı və türklərin bozkırlarda
böyük dövlətlər qurmaları ilə yüksək səviyyəyə çatdı. Türklər tari-xin əski
çağlarından dəmir istehsalını inkişaf etdirmiş, silah, at və araba əşyaları
düzəltmiş, onu digər xalqlara satmışdırlar. Zamanla türklərdən digər mil-
lətlərə keçən dəmirçilik sənəti dünya sivilizasiyasının ən mühüm ele-
mentlərindən biri olmuşdur. Dəmir hun, göytürk, uyğur, karahanlı və b. türk
dövlətlərində əsas gəlir mənbəyi olmasa da, iqtisadiyyatda önəmli rol
oynamışdır. Hətta göytürklərin ataları bir müddət Juan-juanların dəmirçiləri
olmuşdurlar. Baykal gölü ətrafında, Altay, Ural, Sayan dağlarında olan
dəmir mədənləri və dəmir əritmə ocaqları da türklərin iqtisadi həyatında
dəmirin heç də kiçik olmayan funksiyasından xəbər verir (3, 65).

Dəmir istehsalı o qədər geniş yayılmışdır ki, türklər bütünlükdə dəmir -
çi bir millət kimi tanınmış, zamanla da dəmirçilik kutsal sənət növünə
dönməklə bir çox kult xarakterli ritualın, mifoloji inancın təməlində yer
almışdır. Əskidən bir türk vətəni olan Monqolustan, Altay, Orta Asiya
zəngin mə`dən yataqlarına sahib olduğundan türklər çox erkən dönəm-
lərdə dəmiri kəşf edərək onu istehsala daxil etmişdirlər. Dəmirçilik sehrli,
mistik anlam qazandıqca dəmirçi də müqəddəsləşdirilmiş, toplumun ən
hörmətli üzvü olmuşdur ki, bunu türklərin dəmirçiyə yüksək ünvan olan
tarxan adını verməsi və bu ünvanın soydan soya keçməsi də isbatlayır.
Əslində anlamı “usta, ucaldılmış, bacarıqlı” olan tarxan, monqolcada dar -
xan şəklindədir və Çingizin atalarının da bu ünvanı daşıdığı “Monqolların
gizli tarixi”ndən mə`lum olur. “Manas” dastanında da Manas öz dəmirçis-
inə tarxan deyir. Sərbəst, vergidən azad olan tarxanların (26, 15) arvadla -
rı na da bu ünvanın verildiyi mə`lumdur (16, 231). Hər halda tarxan termi -
ni nin usta, dəmirçi, vergidən azad mə`naları ilə bərabər dini-mistik mə -
rasimlərdə şamanların kult atası olduğu da şaman mətnlərindən bəllidir.
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İşin elmi yeniliyi və nəticəsi. İnsanlığın əskəri və siyasi tarixinə daxil
olmuş ən mühim kəşflərdən biri olan dəmirçilik türk millətinin sosial-
mədəni həyatında kult səviyyə-sinə qaldırılmış, dəmir ilahi mənşəli,
dəmirçilik də soyla keçən sehrli, mistik və nəcib məslək durumuna gətir-
ilmişdir. Türk hökmdar sülalələrinin çoxunun (məsələn, Göytürklərin)
atalarının dəmirçi olması bu peşənin türklərdə şərəfli olduğunu göstərir.
Dəmirçi qurtarıcı, mistik gücə sahib ritualın yönəticisi və nəhayət, demi-
urq şəklində dəyişən Tanrıoğlu motivinin variantlarıdır. Bir bütünün sis-
temli şəkildə etnik mədəni dünyada varlığını qorumasıdır. Sadəcə səmavi
mənşəli olmayan dəmir, həm də yeraltı aləmin kutsal ünsürüdür. Kıday
Baksının yeraltı dünyasındakı atel yesi, Erlikin qara dəmirdən tikilən
sarayı bunu açıq bir şəkildə göstərir. O baxımdan, dəmir, dəmirçilik
Tanrısal mənşəli olub, həm də türk dünyagörüşündə dünyanın anasır-ı
erbaa (kainatı təşkil edən ünsürlər) içində yer alan dörd (türklərə görə,
beş) maddəsindən biridir. Türk etnik mədəni sistemində ən yüksək ünvan-
la – tarxanla (monqollarda və buryatlarda darxan) simvollaşdırılan,
əsilzadə, şaman namizədlərini yeni statusa keçməyə hazırlayan, sehrli
gücə sahib, hətta vergidən azad edilən dəmirçi kult səviyyəsinə qaldırıl-
maqla yeni bir mədəni akt formalaşdırmışdır.    
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ŞUMER VƏ TÜRK FOLKLORUNDA BUĞA OBRAZIŞUMER VƏ TÜRK FOLKLORUNDA BUĞA OBRAZI
XÜLASƏ

Şumer və türk epik mətnlərində buğa obrazına tez-tez rast gəlinir. “Dədə Qorqud
kitabı”nda iki boyun süjetində buğa xüsusi yer tutur. Epik qəhrəmanlardan Buğac və
Qanturalı buğa ilə döyüşür və qalib gəlirlər. Şumer şairləri Bilqamısla Enkidunun buğa
ilə qarşılaşmasına ayrıca bir epos həsr etmişlər. Həmin əsər “Bilqamıs və göyün buğası”
adlanır. Onun süjet və motivləri “Dədə Qorqud”un süjet və motivləri ilə səsləşir.

Açar sözlər: Şumer, türk, epos, obraz, buğa.

BULL CHARACTER IN SUMERIAN AND TURKISH FOLK-LOREBULL CHARACTER IN SUMERIAN AND TURKISH FOLK-LORE
SUMMARY

Bull character is frequently meeting in the Sumerian and Turkish epic texts. Bull took
especial place in the plot of two boy (branch) the book of  “Dada- Gorgud”. Epic heroes
Bugac and Ganturali battled with bull and conquered. Sumerian poets dedicated separate
epos for the meeting Bilgamis and Enkidun with bull. The same work is named
“Bilgamis and bull of heaven”. Its plot and motives are alike with  “Dada-Gorgud ”.

Key words: Sumerian, Turkish, epos, plot, bull

ОБ ОБРАЗЕ БЫК В ШУМЕРСКОМ И ТЮРКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕОБ ОБРАЗЕ БЫК В ШУМЕРСКОМ И ТЮРКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
РЕЗЮМЕ

В Шумерских и тюркских эпических произведениях часто встречается образ
бык. В двух войах (дастанах) «Книга моего Деда Коркуда» бык занимает особое
место. Из эпических героев Бугач и Кантуралы встречаются с быком, борятся с
ним и побеждают в этой опасной борьбе. Шумерские поэты сочинили отдельный
эпос о борьбе Бильгамеса и Энкиду с быком. Его сюжет и мотивы очень сходят со
сюжетом и мотивами «Книга моего Деда Коркуда».
Ключевые слова: Шумер, тюрк, эпос, образ, бык

Məsələnin qoyuluşu. Şumer və türk epik mətnlərində buğa obrazını
araşdırmaq, oxşar motivləri üzə çıxarıb müqayisələr aparmaq zənnimizcə,
aktual problemdir.

Türk epik düşüncəsində buğa obrazı özünəməxsus yer tutur. Ayrı-ayrı
türk xalqlarının qəhrəmanlıq eposlarında buğa obrazına tez-tez rast gəlin-
məsi də məhz bununla bağlıdır və ona görə bəri başdan demək olar ki,
buğa türk epik düşüncəsində təsadüfi bir obraz deyil. Onda belə çıxır ki,
bu obrazın yaradılmasında konkret məqsədlər güdülmüşdür. Bu məqsədi
açmaq üçün də buğa obrazının araşdırılması zərurəti yaranmışdır.

Türk qəhrəmanlıq eposlarında buğa müxtəlif vəziyyətlərdə və müxtəlif
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funksiyaların daşıyıcısı kimi qarşımıza çıxır. Epik mətnlər əsasında onları
şərti olaraq aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür:

1. Buğa güc, qüvvə rəmzidir, sınaq vasitəsidir;
2. Buğa göy mənşəlidir, əcdaddır;
3. Buğa etnonimdir;
4. Buğa totemdir.  
1. Buğa güc, qüvvə rəmzidir, sınaq vasitəsidir. Bu funksiyanı daşıyan

buğa ilə ilk dəfə “Dədə Qorqud kitabı”nda qarşılaşırıq. Həm də digər türk
qəhrəmanlıq eposlarına nisbətən burada buğa daha qabarıq şəkildə nəzərə
çarpır, daha doğrusu, buğanın iştirak etdiyi səhnələr fraqmentar səciyyəli
olmayıb, eposun iki boyunun süjetində əsas yeri tutur. Hər iki boyda epik
qəhrəman buğa ilə üz-üzə gəlir, hər iki boyda buğa güc, qüvvə rəmzi kimi
qəhrəmanı ağır sınağa çəkmək üçün seçilmişdir. Bu iki boydan birincisi
“Dirsə xan oğlu Buğacın...” boyudur. Bu boyun əsas mahiyyəti Buğacın
Bayındır xanın buğası ilə döyüşməsi və onu yıxıb öldürməsidir. Burda
qəhrəmanı ad alması üçün ağır sınağa çəkirlər. Məhz buğanı öldürdükdən
sonra Dədə Qorqud Dirsə xanın oğluna Buğac adı qoyur.

Vəhşi buğayla qəhrəmanın qarşılaşmasına ikinci dəfə eposun “Qanlı
Qoca Oğlu Qanturalı” boyunda rast gəlinir. Burdakı sınaq formaca birin-
ciyə oxşasa da, mahiyyətcə ondan çox fərqlənir. Buğacın buğayla
qarşılaşmağından fərqli olaraq Qanturalının buğayla qarşılaşmasında bir
məkr, hiylə də var. Əslində Qanturalının bu sınaqdan çıxa bilməyəcəyini
düşünərək onu buğa ilə vuruşmaq məcburiyyətində qoyurlar. Qanturalı
Təkurun qızı Selcan xatunu almağa gedir. Təkur qızı vermək istəmədiy-
inə görə, şərt qoyur ki, onun qızını almaq istəyən igid vəhşi buğanı, aslanı
və qızmış dəvəni öldürməlidir. Şərtlər çox ağırdır, hər igidin qol qoyacağı
şərt deyil, ancaq Selcan xatun da bir gözəldi, ondan keçmək oğuz igidinə
yaraşmaz:

Sarı donlu Selcan Xatun köşkdən baxar,
Kimə baxsa, eşqilə oda yaxar (1, 100).

Qanturalının eşqi aşıb-daşır, onun gözündə buğa da, aslan da, dəvə də
öz qorxuncluğunu, dəhşətini itirir. Buğanı Qanturalının üstünə buraxırlar.
Öncə yumruğunu buğanın alnına dayayır. Birdən ağlına gəlir ki: “Bu dün -
ya yı ərənlər əql ilə bulmuşlardır!” O da ağılla hərəkət edir: “Buğanın
önün dən savıldı. Buğa buynuzu üzərinə dik gəldi. Quyruğundan üç kərrə
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götürüb yerə saldı. Sümükləri xurd oldu. Basdı, boğazladı, bıçaq çıxarıb
dərisini üzdü, ətin meydana qoyub, dərisini Təkurun önünə gətirib aydır”
(1, 100).

Birincidə Buğacın buğayla qarşılaşması bir təsadüfdürsə, ikincidə
Qanturalının öz eşqinə, sevgisinə, arzusuna, istəyinə qovuşub kama çat-
ması məhz buğanın, aslanın və qızmış dəvənin öldürülməsindən sonra
mümkün ola bilər. Burda buğayla güləşmək motivinin məzmunu bir qədər
də dərinləşdirilmiş, zənginləşdirilmiş, ona güclü həyatilik ruhu aşılan-
mışdır. İgidsənsə, hünərlisənsə, güclüsənsə buğanı öldür, sevgilinə qovuş,
Selcan Xatunu al!

Qanturalının hərəkətində türk milli xarakterinin çox incə bir məqamı
var. Atası Selcan Xatunu almağın şərtlərini ona söyləyərkən deyir:

- Baba, bu sözü sən mana deməmək gərək idin. Çünki dedin. Əlbəttə
varsam gərək. Başıma qaxınc, üzümə toxunc olmasın (1, 97).

Digər türk qəhrəmanlıq eposlarında “Dədə Qorqud kitabı”ndakına
oxşar geniş və dolğun buğayla qarşılaşma səhnələri yoxdur. Onlarda buğa
obrazı və onunla bağlı söhbətlər fraqmentar səciyyə daşıyır. Buğa ilə
qəhrəmanın döyüşdüyü bu cür fraqmentar bir səhnəyə başqırdların “Ural
Batır” eposunda rast gəlinir. Qəhrəman Ural Batır qorxulu yolla gedib
Divlər padşahının ölkəsinə çıxır. Divlər padşahı Ural Batırı növbəti qur-
banı kimi sevinclə qarşılayır. Onunla döyüşmək üçün öz divlərindən biri-
ni buğa cildində qəhrəmanın üstünə göndərir. Ural Batır həmin buğanı
qəzəblə başının üstünə qaldırıb yerə çırpır və qalib gəlir (2, 69).
Monqollar, buryatlar və yakutlar arasında geniş yayılmış “Gizir” epik sil-
siləsində Atay Ulanla Xan Xurmastın göydəki döyüşü iki buğanın döyüşü
kimi təsvir edilir. İki tanrının hərəsi bir buğa şəklində döyüşə atılır.

Göyün iki qütbü - iki tanrı - iki xaqan - iki buğa! Həmin döyüş eposda
bütün təfərrüatı, nüansları ilə verilmişdir:

Sevdiyin vətənində bu zaman 
İki tanrı xaqanın buğası qarşılaşır.
Xan Xurmastın güclü buğasının 
Rəngi tünd göydür, dərisi xallıdır.
Atay Ulanın güclü buğasının 
Rəngi qızılı-qonurdur (3, 61).

Bu döyüşün iştirakçıları sözün müstəqim mə`nasında buğa olmayıb,
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buğa cildinə girmiş tanrıların özləridir. Bunu Gizirin göydəki adının
Buğa-Beliqte olması da təsdiqləyir (4, 5). Gizir isə onun yerə gəlib insan
cildinə girdikdən sonrakı adıdır.

Gizirin manqadxaylarla döyüşündə də eyni səhnənin şahidi oluruq.
Burda həm Gizir, həm də onun rəqibi olan manqadxay qızmış buğa kimi
təsvir edilirlər (5, 315). Buryatların epik qəhrəmanları çox vaxt buğaya
çevrilirlər (6, 322).    

Vəhşi buğayla igidin döyüşməsi motivinin tarixi haqqında nə bilirik?
Bu motiv hardan qaynaqlanır? Bu suallar qorqudşünasları düşündürsə də,
cavabsız qalmışdır. Şumer qəhrəmanlıq dastanı olan “Bilqamıs və göyün
buğası” adlı qəhrəmanlıq eposu bütövlükdə Bilqamısın buğayla qarşılaş-
masına və döyüşməsinə həsr edilmişdir. Bu eposda buğa və onunla döyüş
səhnəsi fraqmentar olmayıb “Dədə Qorqud kitabı”ndakına çox oxşayır.
Şumerlərin sevgi, məhəbbət, nəsilartırma və məhsuldarlıq tanrısı
İnanna/İştar Uruk şəhərinin çarı qəhrəman Bilqamısı sevir, ona ərə get-
mək istəyir, lakin rədd cavabı alır. Bundan qəzəblənən İnanna/İştar göyə
qalxıb atası Ana gileylənir, ondan Bilqamısı öldürmək üçün buğa yarat-
mağı xahiş edir:

İştar öz atasına-Anuya söylədi ki:
“Ata, bir buğa yarat. Bilqamısı məhv etsin.
Bu təhqir üçün gərək cəzasına o yetsin!” (7, 49).

Tanrı An İnanna/İştarın (dastanda İnanna/İştar Ana atası kimi müraciət
edir. Bu müraciətdən çoxları yanlış olaraq belə nəticə çıxarmışlar ki,
İnanna/İştar Anın qızıdır. Əslində İnanna/İştar Anın nəticəsidir, o, Ay
Tanrısı Nannarın qızıdır) sözünü yerə salmır, bir buğa yaradıb ona verir.
İnanna/İştar buğanı göydən qova-qova yerə gətirir, onu Bilqamısın üstünə
buraxır. Dastanda buğa görün necə təsvir olunur:

O buğa yeriyib Fərata endi....
Yeddi qurtuma içdi, çayın suyu yox oldu.
Nəfəs dəydikcə yerdə yeddi xəndək oyuldu,
Urukun yüz igidi yıxıldı o xəndəyə (7, 50).

“Yeddi qurtuma Fəratın suyunu qurudan, nəfəsindən yerdə yeddi
xəndək açılan və hər xəndəyə yüz Uruk igidi yıxılan” ifadələrilə buğanın
gücü, qorxuncluğu gözəl təsvir edilmişdir. Ümumiyyətlə, bu eposda
qəhrəmanların buğa ilə real bir döyüş səhnəsinin şahidi oluruq. Burada
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qəhrəman Bilqamısın bütün şəxsi keyfiyyətləri, qəhrəmanlıqları gözəl,
lakonik və yüksək poetik səviyyədə öz əksini tapmışdır (8, 97). Bayındır
xanın buğası Buğacı, İnanna/İştarın buğası Bilqamısı və onun dostu
Enkidunu, Təkurun buğası da Qanturalını qorxutmur. Bilqamısla Enkidu
buğanı xəncərlə öldürürlər. Buğac və Qanturalı da buğanın başını bıçaqla
kəsmişlər. Şumer dastanında bir buğanı iki qəhrəman–Bilqamıs və
Enkidu, oğuz dastanında hər buğanı bir igid– Buğac və Qanturalı öldürür-
lər. Niyə belə olur? Çünki Şumer dastanındakı buğa göydən göndəril -
mişdir, onu Tanrı An yaratmışdır. Bayındır xanın və Təkurun buğaları isə
yerə aiddir. Deməli, birinci buğa daha güclü, qorxulu və dəhşətlidir. Hər
iki dastandakı bu motivin əsas mənası insan ağlı qarşısında ən güclü və
dəhşətli təbiət qüvvələrinin belə ram olmasıdır.

“Bilqamıs və ölməzlər dağı” eposunda Bilqamısla Enkidu göydən
gəlmiş buğanı öldürüb dərisini soyur və İnannanın ayaqları altına atırlar.
Qanturalı da buğanın dərisini boğazından çıxarıb Təkurun ayaqları altına
atmışdır. Bilqamısı öldürmək üçün Göyün buğasını İnanna, Qanturalını
öldürmək üçün də öz vəhşi buğasını Təkur onların üstünə buraxmışdır.
Heç biri də öz niyyətinə çatmamışdır. Qəhrəmanların buğaları öldürüb
onların dərisini yiyələrinin ayaqları altına atmaları elə bir motivdir ki,
onun təsadüfiliyindən yaxud tipoloji oxşarlığından danışmaq olmaz. Hər
iki eposun süjetinin əsasını təşkil edən bu motiv yalnız eyni etnogenetik,
etnopoetik düşüncənin məhsulu kimi dəyərləndirilə bilər.

Burdan belə çıxır ki, “Dədə Qorqud kitabı”ndakı Buğac və Qanturalı
“Bilqamıs”dakı Bilqamısla Enkidunun nəvələridir. Bunların dördü də
müsbət obrazlardır. Bu motivi müqayisə edən E. Əlibəyzadə çox haqlı
olaraq deyir ki, “bunu da təsadüfi saymaq olmaz. Bu bənzərliklər təsadü-
fi olmayıb, bir qaynaqdan gəlir. Bir mə`nəvi telin davamı və ya ədəbi
əxzetmədir, “Bilqamıs” dastanından gəlmə iqtibasdır” (9, 114). Doğru və
elmi cəhətdən uğurlu nəticədir. Onu bir qədər də konkretləşdirib demək
olar ki, hər iki əsər eyni etnik təfəkkürün bədii yaradıcılığının məhsulu
olub, min illər boyu xalqın qan yaddaşında yaşayaraq nəsildən-nəslə
ötürülməklə gəlib bizə çatmışdır.

2. Buğa göy mənşəlidir, əcdaddır. Yuxarıda “Bilqamıs və göyün
buğası” eposundan söz açarkan buğanın göy mənşəli olduğunu gördük.
Türk epik düşüncəsində də buğanın göy mənşəli olduğuna inam özünə yer
tutmuş, bu inam sonradan qəhrəmanlıq eposlarında və digər şifahi xalq
yaradıcılığı örnəklərində əksini tapmışdır. Oğuz haqqındakı bir rəvayətdə
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buğanın göy mənşəli olduğu aydın görünür. Həmin rəvayətə görə,
Oğuzun anası Ay Kağan, atası isə Buğadır. Burda maraqlı bir fikrin kod-
laşdırıldığını görürük və onun açılmasına ehtiyac duyulur.  Bu kodun
açarını da xalqın epik təfəkkürünün yaratdığı nümunələrdən başqa heç
yerdə axtarmağa ehtiyac yoxdur.

Bir qaynağa görə, abakanlarla uryanxayların (tuvaların) şamanları
buğa şəklində bir-birləri ilə vuruşurmuşlar. Hətta buğalardan biri göy,
digəri qara rəngli olurmuş (10, 115). Burdakı göy və qara əslində
buğaların rəngindən daha çox onların mənşəyini bildirmişdir. Göy rəngli
buğa göy, səma, qara rəngli buğa isə yer mənşəlidir.

Buryat folklorunda Asuan adlı bir qadın Şaman Baykal gölünün
qırağında uzanmış buğanı görərkən onun tanrı qonağı olduğunu - tanrı
tərəfindən göndərildiyini düşünür. Qadın buğaya ərə gedir və iki oğlan
doğur (11, 147). 

Buğa obrazından əcdad statusunda söhbət açarkan Tanrı nəzərdə tutu-
lur. A.İ.Ulanov doğru yazırdı ki, heyvan-totemlər, buğa-əcdad arxaik
obrazlardır, qətiyyən heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı deyil (12, 118).
Xakas, tuva, altay və s. türklərin folklorunda buğanın adına “göy” epiteti
qoşulur (13, 357). Bu epitet rəngi yox, səmanı bildirir. Göy buğa deyəndə
onun göydən gəldiyi nəzərdə tutulur. Bilqamıs da Göy buğa-göyün buğası
ilə vuruşmuşdur. Müəzzəz İlmiyyə Çığ yazır ki, Orta Asiyada buğa da
keyik və qartal kimi qəbilələrin ataları sayıldığından kutsaldır. Anadolu -
nun çeşidli yerlərində buğa və qoç başları qorunur (14, 140). Bütün bun-
lar buğanın Tanrı kimi təsəvvür edilməsinin nəticəsidir. Şumerlərin
düşüncəsində də müqəddəs sayılan heyvanlardan biri buğadır. Həmin
miflərdə Tanrını çox zaman “qüdrətli buğa” adlandırırlar (15, 192).
İ.M.Dyakonovun yazdığına görə, şumerlərin şimşək tanrısı Bunənənin
epiteti buğa olub, günəş tanrısı Utu ilə Ayyanın oğludur (16, 146-147).
Şumerdə çoxlu buğa heykəllərinin mövcudluğu, onlardan bir çoxunun
hətta şir başlı, buğa bədənli, insan başlı, buğa bədənli olması təkcə buğa -
nın müqəddəsliyinin yox, həm də buğanın Tanrı ilə eyniləşdiril məsi nin,
ona Tanrı-əcdad münasibətinin ifadəsidir. Şumerlərin Ay tanrısı Nannar
çox zaman buğa cildinə girirdi. Ay kultu daha qədim olmuş, sonralar
Günəş kultu onu sıxışdırdıqda buğa da Günəş tanrısının rəmzinə
çevrilmişdir (17, 102-103). Şumerlər də türklər kimi, buğanı güc-qüvvə
və törəmə, artma rəmzi hesab edir və tanrılara “acıqlı, qəzəbli buğa”,
“vəhşi buğa”, “qızmış buğa” deyirdilər (18, 310). Bütün bu deyilənlər
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“Enki haqqındakı himn”də öz gözəl əksini tapmışdır. Himnin başlanğıcın-
da Enki özünü belə təqdim edir: Mən böyük xilaskar buğanın pak, saf tox-
umuyam, Anın böyük oğluyam (19, 106). Enki atası Anı buğa adlandırır
və əsl həqiqət burda açılır. Buğanın Tanrı olduğu, tanrının obrazı kimi
onun əcdad sayıldığı öz təsdiqini tapır.

Göyün buğasının tanrılarla əlaqəsinə dair qaynaqlarda əsasən iki fikrə
rast gəlinir. Birinci fikrin tərəfdarları buğanı Ay Tanrısı ilə eyniləşdirirlər.
V.V.İvanov yazırdı ki. e.ə. III-II minilliklərdə buğa şumerlərdə və türk-
lərdə (Orta Asiyada) daha çox Ay Tanrısının obrazında çıxış etmişdir (20,
205). Bu fikir Oğuzun doğuluşu haqqındakı rəvayətlə ziddiyyət təşkil
edir. Əgər Oğuzun anası Ay Kağan və atası Buğadırsa, onda buğa Ay
Kağanla eyniləşdirilə bilməz. İkinci fikrin tərəfdarlarına görə, buğa
Günəşin təmsilçisidir (21, 20). Bu tezis daha çox ağılabatan olub, türk
epik düşüncəsindən süzülüb gəlmiş digər folklor nümunələri ilə də təs-
diqlənir. Əslində miflərdə buğanın Ayı yaxud Günəşi təmsil etməsi o
qədər də əhəmiyyətli deyil, ikinci dərəcəli məsələdir. Əsas məsələ
buğanın göy mənşəli olub-olmamasıdır. Çünki sonuncu məsələ buğanın
əcdad funksiyası ilə birbaşa əlaqəlidir. 

Qədim insanların təsəvvürlərində allahlar və əfsanəvi qəhrəmanlar
buynuzlu idilər. Lətif Kərimov türk tayfalarının xalça, keçə, taxta və s.
sənət nümunələrində rast gəlinən buynuz təsvirlərinin məhz yuxarıdakı
təsəvvürlərlə bağlı olduğunu yazmışdır (22, 35). Buynuz Tanrının
simvolu olmuşdur. Bunu Azərbaycanda bu gün də rast gəlinən evin dirək-
lərindən buynuz asmaq adəti təsdiqləyir. Qədim İkiçayarasında da buynuz
Tanrının, tanrıçılığın nişanı, əlaməti sayılmışdır (23, 104). Şumerlər pis
ruhlardan qorunmaq üçün evlərin qapı və pəncərələrinin qarşısına Tanrı
heykəlləri qoyar və bununla da pis ruhların evə girə bilməyəcəyinə ina-
nardılar. Həm də Şumer heykəllərinin daha çox buğa başlı, şir bədənli
yaxud buğa başlı, insan bədənli olduğunu görürük. Hər iki xalqda inam və
onun ifadəsi eyni olub, yalnız heykəl buynuzla əvəz edilmişdir. Bakının
qədim binalarında qapı və pəncərələrin üstündə buğa və şir başları var.
Bəzən qadın başlarına da rst gəlinir ki, bunun himayəçi-qoruyucu tanrıça
olduğu şübhəsizdir.  Deməli, türklər də qapı və pəncərələrin qabağından
buynuz yaxud baş asarkan onları Tanrı kimi təsəvvür edib, bununla da pis
ruhlardan qorunacaqlarını düşünmüşlər.              

3. Buğa etnonimdir. Qırğız xalqının etnogenezində buğa tayfasının da
iştirak etdiyini hələ XIX yüzillikdə qazax alimi Çokan Vəlixanov qeydə
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almışdır (24, 258-261). Saka etnonimi skiflərə (quşçulara-İ.S.) qohum
olan bəzi tayfaların ümumi adı olub maral deməkdir. Maral isə qədim-
lərdə quşçuların totemi olmuşdur (25, 56, 136, 137; 26, 86-92). Şimalda
yaşayan türk xalqlarında ana maral kultu geniş yayılmışdır. “Semetey”
eposunda ana maral körpə Semeteyi əmizdirir və onu acından ölməyə
qoymur. K.Aydarkulov və K.K.Yudaxin yazırlar ki, bütün türk xalqların-
da marala buğa deyilmişdir (27, 264; 28, 154). Skiflərin və sakların
mifologiyasında maral Günəşin rəmzi olmuşdur (29, 105-106).
Q.Kazımov doğru yazır ki, maral sonrakı hadisədir-Sibir çölləri ilə
bağlıdır və türklərdə həlledici əhəmiyyətə malik deyildir (30, 15). Türk
düşüncəsində buğa obrazının tarixi çox qədimdir. Bu deyilənlər bir çox
dolaşıq düyünləri açmağa və qaranlıq səhifələrin üstünə işıq salmağa çox
yaxşı imkan verir. Əvvəlki qaynaqlardan gördüyümüz kimi, türk folk-
lorunda buğa Günəşi təmsil etmiş, buğa kultu ilə Günəş kultu bir-birinin
eyni olmuş, buğa əvvəlcə Ay, sonra Günəş tanrısının metamorfozalaşmış
obrazı hesab edilmişdir. Quşçu (kassi/kaşşu/kuşşu) tayfasının tanrıların-
dan biri Buğaş adlanmışdır. Dədə Qorqud Buğaca ad qoyarkan Buğac
adını Bayındır xanın buğasına yox, məhz quşçuların tayfa tanrısı Buğaşın
adına uyğunlaşdırmışdır. Buğa antroponimi təkcə epik qəhrəman adı
olmamış, türk tayfalarının bir çoxunda şəxs adı kimi geniş yayılmışdır.
Buğa, Aşabuğa, Asanbuğa (kanqlı), Taybuğa (qıpçaq), Günbuğa, Aybuğa
(onqut), Qarabuğa (karluk), Bəybuğa, Esenbuğa (kireit), Buğa Temir,
Arıqbuğa, Ulubuğa və s. (31, 33, 94, 96, 112, 144, 150). Bunlara Yusif
Balasaqunlunun “Qutadqu bilig” əsərindəki Aydoğdu və Gündoğdu
adlarını da əlavə etdikdə onların təsadüfi olmayıb, əcdadların adının (Ay
və Günün) övlada qoyulması ən`ənəsini əks etdirdiyini görürük.

Bu etnonimin teonim mənşəli olduğu mümkündür. Buğa teonimindən
buğa etnonimi, bu etnonimdən isə antroponimlər yaranmışdır. “Dədə
Qorqud kitabı”nda Buğac adının buğadan yarandığını bilirik. Kalmık və
monqol folklorunda Buğa xan, buryat folklorunda isə Buğa noyon adları-
na rast gəlinir və onlar ilk insan, ilk şah kimi təsvir edilirlər (32, 20).

4. Buğa totemdir. Totem bir qədər mürəkkəb məsələdir. Ona müxtəlif
yönlərdən yanaşılmış, geniş tədqiqatlar aparılmışdır. S.P.Tolstov totemin
üç tipini qeyd etmişdir: 1) Totem əcdaddır; 2) Totem əcdad yox, qohum-
dur (bacı, qardaş); 3) Totem nə əcdaddır, nə də qohum. Müəyyən insan
qrupları ilə (intim) əlaqəsi olan predmetlərdir (33, 26). Buğadan
danışarkan biz onun əcdad-totem olduğunu görürük.
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Buğanın türk tayfalarından bir çoxunun totemi olduğu haqqında
yetərincə mə`lumatlar var. M.İ.Borqoyakov yazır ki, hələ hun
mifologiyasında buğanın totem olduğu qədim müəlliflər tərəfindən qeyd
edilmişdir (34, 59). Buryat folklorundakı Buğa noyon haqqındakı miflərə
görə, buryatların əcdadı onların totem kimi qəbul etdikləri buğa olmuşdur
(35, 114).

Xakas folklor mətnlərindən aydın olur ki, onların epik qəhrəmanı Buğa
Nökərin oxu buğa buynuzundan hazırlanmışdır (36, 144). Bu oxun buğa
buynuzundan hazırlanması ilə onun sehrli olduğuna, göydən düşdüyünə,
Tanrı tərəfindən göndərildiyinə işarə edilmişdir. A.F.Losevə görə hər bir
etnosun genezisində ayrılıqda və ya bütövlükdə bir himayəçi, əcdad totem
olmuşdur (37, 35). Burdan belə nəticə çıxara bilərik ki, buğanı insanlar
başlanğıcda Tanrı, sonra əcdad hesab etmişlər. Şumerlər on iki bürcdən
birini Buğa adlandırmışlar. Bütün türk xalqlarında bugün Buğa
adlandırılan məhz həmin bürcdür. Şumerdə bütün bürclər tanrıların
şərəfinə adlandırılmışdır. Bu ən`ənə eynən türklərdə də mövcud olmuş-
dur. Şumerlər və türklər əcdad deyərkən tanrını nəzərdə tuturdular. Bir
çox türk etnonimləri də Tanrı-əcdad adından götürülmüşdür. Buğa tayfası
da məhz öz əcdadının adını etnonim kimi qəbul edib saxlamışdır.
Nəhayət, ən sonda əcdad totemləşdirilmişdir.   

Tarixdə türklər qədər çox və zəngin qəhrəmanlıq dastanları yaratmış
xalq yoxdur. Onların hər biri bu xalqın çox böyük qəhrəmanlıq tarixinin
yaddaqalan səhifələrinin bədii ifadəsidir. S.Kramer doğru deyir ki, bütün
xalqların qəhrəmanlıq  tarixləri oxşardır, çünki onların başlanğıcı, qay-
nağı eynidir: Şumer qəhrəmanlıq tarixi və dastanları!

“Oğuznamələr”dəki, “Dədə Qorqud kitabı”, “Koroğlu”, “Ural Batır”,
“Alpamış”, “Maaday Qara”, “Gizir”, “Manas”, “Altın Arıq” və digər türk
dastanlarındakı süjet, əhvalat və mifoloji elementlərin qədimliyi onların
Şumer yazılı qaynaqları ilə qarşılıqlı müqayisə əsasında öyrənilməsini şərt -
ləndirir. Yuxarıda aparılan paralellər aydın göstərir ki, zəngin türk folkloru-
nun, xüsusilə türk dastanlarının ilkin qaynaqları məhz Şumer epik tə fək -
kürünə bağlıdır. Bütün bu ədəbi yaradıcılıq nümunələri, mənəvi mə də niy -
yət abidələri bir-biri ilə qırılmaz etnogenetik tellərlə elə möhkəm bağ lıdır
ki, onları ayrı-ayrılıqda öyrənmək, araşdırmaq heç vaxt doğru el mi nəticələr
ve rə bilməz. Bu gün türk folklorunun Şumer qaynaqları əsa sında öy rə nil -
mə si Şumerlərin mənşəyini, etnik kimliyini, türklərlə dil və qan qohum-
luğunu üzə çıxarmaq baxımından da böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir.
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Məqalənin elmi yeniliyi və tətbiqi əhəmiyyəti. Şumer və türk epik mətn -
ləri əsasında buğa obrazı hərtərəfli araşdırılmış, onların bir çox oxşar cəhət -
ləri üzə çıxarılmışdır. Müqayisələr nəticəsində aşkarlanmışdır ki, Şumer və
türk epik mətnlərində rast gəlinən buğa ilə bağlı süjet və mo tivlər arasındakı
eynilik təsadüfi olmayıb, eyni etnopoetik təfəkkürün məh suludur. “Dədə
Qorqud kitabı” eposunun tarixini, onun süjet və mo tivlərinin ilkin qay-
naqlarını öyrənmək işində bu məqalədən istifadə edilə bilər.
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AĞBABA-ÇILDIR AŞIQ MÜHİTİNDƏ AĞBABA-ÇILDIR AŞIQ MÜHİTİNDƏ 
USTAD-ŞAGIRD ƏN`ƏNƏSIUSTAD-ŞAGIRD ƏN`ƏNƏSI

XÜLASƏ
Məqalədə Ağbaba-Çıldır aşıq mühitində ustad-şagird ən'ənəsinin özünəməxsus

cəhətləri, tarixi kökləri araşdırılmışdır. Mühitin qüdrətli sənətkarları Aşıq Şenliyin və
Aşıq Summaninin sənət şəcərəsi tərtib olunmuş, şagird yetişdirmə ən'ənəsində onların
rolu və mövqeyi müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin aşıqlıq gələnəyində varislik
məsələsinin bu mühitdəki xüsusiyyətləri də izah edilmişdir.

Açar sözlər: Ustad aşıq, sənət ən'ənəsi, şagird, aşıq mühiti, regional xüsusiyyətlər

THE MASTER-PUPİL TRADİTİONS İN ASHUG ENVİRONMENTTHE MASTER-PUPİL TRADİTİONS İN ASHUG ENVİRONMENT
OF AGHBABA-CHİLDİR AREAOF AGHBABA-CHİLDİR AREA

SUMMARY
The specific peculiarities, historical roots of the master-pupil traditions in ashuq

environment of Aghbaba-Childir area have been, are analysed in the article. The out-
standing masters of environment Ashug Shenlik’s and Ashug Summani’s geneology was
compiled, their roles and positions were determined in the tradition of bringing up a
pupil. The problem of inheritance in the tradition of ashug art. Its characteristics in this
environment have also been explained.

Key words: Venerable ashug, tradition of art, pupil, ashug environment, regional
characteristics

ТРАДИЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МАСТЕРА-УЧЕНИКА ВТРАДИЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МАСТЕРА-УЧЕНИКА В
АШУГСКОЙ СРЕДЕ АГБАБА-ЧЫЛДЫРААШУГСКОЙ СРЕДЕ АГБАБА-ЧЫЛДЫРА

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются исторические корни и отличительные черты

традиции взаимоотношений «мастера - ученик» в ашугской среде мастеров Ашуга
Шенлийя и Ашуга  Сумманина, определена роль и позиция в традиции подготовки
учеников. Разъясняются особенности проблемы ашугского наследия в этой среде
Ключевые слова: мастер ашуг, творческие традиции, региональные особен -

ности

Məsələnin qoyuluşu. Ağbaba-Çıldır aşıq mühitində ustad-aşıq
ən`ənəsinin özünəməxsus cəhətləri araşdırılmış və məsələnin qoyuluşu bu
istiqamətdə tədqiq olunmuşdur.
İşin məqsədi. Azərbaycan və Türkiyə folklorşünaslığı kontekstində

Ağbaba-Çıldır aşıqlarının sənət ən'ənələrini tədqiq etmək, mühitin gör -
kəmli nümayənədələrinin şagird yetişdirmək ustalığını öyrənmək başlıca
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məqsədə çevrilmişdir. Ustad-şagird münasibətlərinin xüsusiyyətləri haq -
qında daha geniş mə'lumat vermək nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan folklorşünaslığında indiyədək aşığın yetişməsi, onun
şəxsiyyəti, bir sənətkar kimi formalaşmasında rol oynayan sosial-mədəni,
tarixi-coğrafi, ümumi və xüsusi və s. cəhətlər barədə müəyyən araşdırmalar
aparılmış, fikirlər söylənmişdir. Aşıq sənətindən bəhs edən əsərlərində
S.Mümtaz, Y.V.Çəmənzəminli, H.Araslı, M.H.Təhmasib, V.Və li yev,
A.Nəbiyev, Q.Paşayev, P.Əfəndiyev, M.Qasımlı, H.İsmayılov, Z.Mə hər rə -
mov və başqa Azərbaycan folklorşünasları, F.Körpülü, F.Kırzıoğlu, Ə.Ka -
bak lı, Ə.Cəfəroğlu, E.Aslan, Ş.Elçin, K.Doğan, H.Kartari kimi türk alimləri
bu və ya digər dərəcədə ustad-şagird məsələsindən söhbət aç mış lar.

Prof. M.H.Təhmasib aşıq yaradıcılığının xüsusiyyətlərindən danışar -
kən ilk növbədə ustad-şagird ən`ənəsinin tipoloji təhlilini vermişdir. Gör -
kəmli alim “aşıqlıq sənətinin özünə görə anketi vardır” mülahizəsini irəli
sürərkən bu “anketin” ilk maddəsində “ustadın kimdir?” (1, 53) sualının
dur duğunu göstərir. Müəllifin bu müşahidəsi aşıq yaradıcılığında şagird
ye tişdirmənin, ustad aşığın funksiyasının doğru və sərrast mövqeyini
müəyyənləşdirir. O, ustad şagird arasındakı münasibətə, bu ən'ənənin
qayda-qanunlarına, mərhələlərinə toxunaraq yazır: “Hər bir ustad aşıq
özünə şagird seçdikdə onun səsini-nəfəsini, əlini-dilini, barmağını-çal-
mağını yoxladığı kimi, hafizəsini də sınaqdan keçirir, sonra da onu xüsusi
üsullarla qüvvətləndirir, möhkəmləndirir. Bu, xüsusi bir məktəb, xüsusi
bir tə'limdir ki, özünə görə proqramı, qayda-qanunları vardır. Əsrlərin sı-
na ğından keçmiş bu tə'lim üsulu indi də şagird yetişdirmək işində tətbiq
edilməkdədir” (1, 46).

Ustad-şagird ən'ənəsini müəyyənləşdirən bu kriteriyalar, ölçü-mizanlar
aşıq yaradıcılığında sənət şəcərəsinin formalaşmasını və sonrakı dina -
mikasını şərtləndirən çox önəmli faktorlardır. Məhz bu sənət ölçülərini
əsas götürən ustad aşıqlar hər çalıb oxuyanı şagirdliyə qəbul etməmişlər.
Digər tərəfdən, bə'zən şagirdin öz funksiyasını axıradək yerinə yetir-
məməsi, qeyd olunan sənət kriteriyalarından kənara çıxması halları da
mövcud olmuşdur. Ustad-şagird ən'ənəsindəki bu nizamı, ciddi qaydaları
nəzərdə tutan Aşıq Zülali yazır:

Ustadından öyüd istərsən, könül,
Var otur yanında qal, ağır-ağır.
Hər kəsin ağzından axmaz şəkər, bal,
Düşün də ədəbin al, ağır-ağır.
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Zülali, pirindən ibrət al barı,
Başın aşağı tut, baxma yuxarı,
Gündə yüz min gülə qonan bir arı,
Doldurar pətəyə bal, ağır-ağır. (2, 69)

Maraqlıdır ki, ustadının əməyini doğrultmadan, kamilləşmədən aşıqlıq
edənləri Ə.Kabaklı “sıradan bir “aşıq” olaraq qarnını doyurmağa çalışan”
(3, 16) yarımçıq aşıqlar adlandırır. Ə.Kabaklının qənaətinə görə, ustadın-
dan aşıqlıq sənətinin incəliklərini dərindən öyrənən şagirdlərin içə ri -
sindən “bə'zən elə böyük iste'dadlar çıxır ki, onlar ustadlara əl öpdü rür,
törəni öz ardınca aparır və gələnəyin üstünə özlərinin yüksək sənət dam -
ğasını vururlar” (3, 16). Müəllif belə sənətkarlara nümunə olaraq Qaraca
oğlan, Dadaloğlu, Aşıq Veysəl kimi aşıqların adını çəkir. Aşıq Ələsgərlə
ustadı Aşıq Alı, Aşıq Şenliklə şagirdi Aşıq Nəsib, Aşıq Hüseyn Saraclı ilə
ustadı Aşıq Quşçu İbrahim haqqında, bir ustad-şagird kimi bu sənətkar-
ların bir-birlərinə bəslədikləri hörmət və məhəbbət barədə xalq arasında
maraqlı əhvalatlar danışılmaqdadır. Ərzurumlu Aşıq İsmayıl Nöqsaninin
(XVIII-XIX yüzillik) arvadının günahı üzündən öz Şeyxinin (ustadının)
yanında etibarını itirməsi, ustadının ona Nöqsani təxəllüsünü verməsi və
aşığın bu təxəllüslə yazıb-yaratması əhvalatı da diqqət çəkicidir. Deməli,
ustad şagirdini şəxsi həyatda da düzgün yola yönləndirməyi özünün
mə'nəvi borcu sayır.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu deyilənlər aşıq sənətində ustad-
şagird ən'ənəsinin, əsasən ümumi cəhətlərini əhatə edir. Unutmaq olmaz
ki, Azərbaycan aşıq sənətinin bir sıra mühüm problemləri kimi, ustad-
şagird ən'ənəsinin öyrənilməsində regional xüsusiyyətləri, özünəməxsus
məhəlli-etnoqrafik elementləri, fərdi cizgiləri də mütləq nəzərə almaq
lazımdır. Bu baxımdan Ağbaba-Çıldırda ustad-şagird münasibətləri mühit
və zaman daxilində müəyyən keyfiyyət dəyişmələrilə inkişafını davam
etdirmişdir. Bu inkişafın təməli Xəstə Hasanın adı ilə bağlıdır.

XVIII əsrin 60-cı XIX əsrin 40-cı illərində yaşayıb yaratmış Xəstə
Hasan ustad sənətkar kimi Şərqi Anadoluda böyük ad qazanmışdır. Onun
sənət ən'ənəsini davam etdirən ardıcılları olsa da, şox təəssüf ki, vaxtında
yazıya alınmadığından bu barədə geniş mə'lumatımız yoxdur. Ustad
sənətkarın saz-söz xəzinəsi Aşıq Şenliyin vasitəsilə üç xətt üzrə davam
etdirilmişdir. Bu xətlərdən birincisi Aşıq Şenlik-Aşıq Nəsib-Aşıq
İsgəndər xəttidir. İkinci istiqaməti Aşıq Şenlik-Aşıq Qasım-Aşıq Şərəf
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Taşlıova təmsil edirlər. Üçüncü xətt Aşıq Şenlik-Aşıq Gülüstan-Aşıq
Murad Çobanoğlu xəttidir. Qeyd etdiyimiz bu üç sənət xəttindən birincisi
Ağbaba-Çıldır aşıq mühitində aparıcı xətt hesab olunur (4, 200).

Qeyd edək ki, Xəstə Hasanın soy-sənət şəcərəsində iste'dadlı sənətkar-
lar az olmamışdır. Onlardan yalnız biri-Dəli Bayram haqqında mə'lumat
əldə edə bilmişik. Aşıq Faxfurdan aldığımız bilgiyə görə (bu bilgini ona
atası Aşıq İsgəndər Ağbabalı vermişdir) Dəli Bayram həm də güclü pəh-
ləvan olmuşdur. Gözəl səsi, güclü təbi və zəngin musiqi repertuarı olan
Aşıq Dəli Bayramdan bu günümüzə iki gəraylı və haqqında bir dastan-
rəvayət gəlib çatmışdır.

Ağbaba-Çıldırda Gümrülü Tomar Hasan, Aşıq Məhərrəm, Üzeyir
Fəqiri, Aşıq Qərib Hasan, Aşıq Tüccari, Aşıq Heydər, Aşıroğlu, Aşıq
Qulu, Aşıq Abbasqulu və digər iste'dadlı saz-söz sənətkarları ustad-şagird
münasibətlərinin inkişafında, mühitin sənət ən'ənlərinin qorunub yaşan-
masında səmərəli fəaliyyət göstərmişlər. Əldə edə bildiymiz bilgilərə
görə, Aşıq Qərib Hasanın, Aşıq Tüccarinin çoxsaylı sənət ardıcılları-
şagirdləri olmuşdur. Lakin bir çox sənətkarlar kimi, onların da haqqında
dövrümüzə çox az mə'lumat gəlib çatmışdır.

Çıldır, Qars, Ağbaba, Axıska, Ərzurum, bir sözlə, Şərqi Anadolu saza-
sözə həssaslığı ilə digər aşıq mühitləri içərisində özünəməxsus yer tutur.
Ağbaba-Çıldırda, ümumiyyətlə, Şərqi Anadoluda XIX əsrdə ustad-şagird
ən'ənəsini ustad aşıqlardan mənimsəyərək yaşadıb inkişaf etdirən və
özündən sonrakı saz-söz sənətkarlarına ötürən iki qüdrətli sənətkar
olmuşdur: Aşıq Şenlik və Aşıq Summani. Hər iki ustad yuxuda  buta alan
saz-söz sənətkarı kimi həm mühitin daxilində, həm də onun
sərhədlərindən çox-çox uzaqlarda böyük nüfuz  sahibi olmuşlar.

Əsası Xəstə Hasan tərəfindən qoyulan sənət səcərəsi Aşıq Şenliyin
timsalında yeni bir yüksəliş xətti ilə inkişaf etdirilmişdir. “Aşıq Şenlik
Çıldır mühitindən çox-çox uzaqlarda saz-söz sənətkarı kimi şöhrətlən-
mişdir” (4, 200). Ağbaba-Çıldır bölgəsində Aşıq Şenliyin aşıqlığa başla-
ması ilə bağlı bir sıra maraqlı rəvayətlər mövcuddur. Bu rəvayətlərdə Aşıq
Şenliyin buta alaraq tanrının və sevgilisinin camalını gördüyü, qüdrətdən
ona ərəb, fars və ibrani dillərində dərs verildiyi, Şenlik təxəllüsü ilə
qoşqular dediyi nağıl olunur.

Şenliyin bir sənətkar kimi yetişməsində Lebisli Aşıq Nurunun böyük
zəhməti olmuşdur. Aşıq Nuru Xəstə Hasanın şagirdi olub sazın-sözün sir-
lərini ondan öyrənmişdir. Deməli, Aşıq Şenlik Xəstə Hasan ocağının sənət
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şəcərəsini Aşıq Nurunun vasitəsilə davam etdirmişdir. Dayısı ilə birlikdə
Aşıq Nurunun yanına gələn Şenlik Aşıq Nuru tərəfindən Xəstə Hasanın
“Sözdə bir” divanisi ilə sənət imtahanına çəkilmiş və onun bütün sual-
larına bədahətən cavablar vermişdi. Aşıq Nuru onun iste'dad və qabiliyyə-
tini görüb “bu oğlan məni tərlətdi. Bu, çox yaman bir şair olacaq. Bir neçə
il sonra önündə əyilməyən şair qalmayacaq”- demişdi.

Aşıq Şenliyin sənət şəcərəsinin araşdırılması göstərir ki, bir sənətkar
kimi onun formalaşmasında mühitdaxili amillər mühüm rol oynamışdır.
Bu baxımdan Aşıq Şenliyin sənət yolunu Borçalı aşıq mühiti ilə bağla-
mağa çalışan bə'zi tədqiqatçıların fikirləri qətiyyən özünü dorğultmur.
Mühit xarici faktor kimi olsa-olsa, Aşıq Şenliyin Borçalı aşıqlığına
tə'sirindən danışmaq olar. Bəllidir ki, həm Borçalı, həm də Ağbaba-Çıldır
aşıq mühitləri təşəkkül tərzinə görə Azərbaycan  aşıqlığının aşıqlaşmış
aşıqlar qrupuna daxildir (4, 198-221). Ağbaba-Çıldır aşıq mühitinin başlı-
ca saz-söz sənətkarlarının sənət yolunun tədqiqindən aydın olur ki,
onların əksəriyyətinin yaradıcılığı təsəvvüf motivləri ilə olduqca
zəngindir. Ikinci bir tərəfdən, bu mühitin Aşıq Nöqsani, Aşıq Əmrah, el
şairləri Rəcəb Hifzi, Camal Xoca və başqa nümayəndələrinin müəyyən
təriqətlərə, ən çox da nəqşbəndilik və bəktaşilik təriqətlərinə qulluq etdik-
ləri mə'lumdur. Hətta islam dininin tə'siri o qədər güclü olmuşdur ki, Aşıq
Şenlik kimi ustad bir sənətkarın ömrünün sonlarına yaxın sazı buraxması
haqqında rəvayətlər yaranmışdır (6, 31).

Aşıq Zülalinin də buta alarkən ona yalnız on il saz çalmaq möhləti ver-
ildiyi söylənilir (7, 31-33). Bu faktların heç biri özünün elmi təsdiqini tap-
masa da, təsəvvüfün Ağbaba-Çıldır aşıq mühitində güclü olduğunu
söyləməyə müəyyən əsas verir. Halbuki Borçalı aşıqlığında təkkə-
təriqətlə bağlılıq, demək olar ki, nəzərə çarpmır (8, 116).

Aşıq Şenlikdən “ədab-ərkan dərsi” alıb aşıq sənətinin sirlərini öyrənən
çırakları (şagirdləri) onun sənət ən'ənəsini ləyaqətlə davam etdirmişdir.
Onlardan Aşıq Qasım (Şenliyin oğlu), Aşıq Gülüstan (Murad Çobanoğlu-
nun atası), Aşıq Nəsib, Çorlu Məhəmməd (hər ikisi Ağbabalıdır), Aşıq
Mövlud və başqaları Şərqi Anadoluda sayılıb-seçilən aşıqlardan olmuşlar.
Xüsusilə, Aşıq Şenliyin qoçaqlamaları və dastançılıq ən'ənəsi sürəkli şək-
ildə həm bölgə aşıqları, həm də  onun şagirdləri tərəfindən davam
etdirilmişdir. Ümumiyyətlə, “XIX əsrdə Doğu Anadolunun çağdaş
aşıqları – Aşıq Şenlik və Aşıq Summani iki aşıq məktəbinin timsalında
idilər. Bunların ətrafında toplaşmış gənc aşıqlar illərcə bu iki ustadın
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şagirdləri olmuş və onların yaradıcılıq keyfiyyətlərini mənimsəyərək
yetişmişdilər” (6, 20).

Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, Aşıq Şenlik öz şagirdlərinə
xüsusi tələbkarlıqla yanaşmış, sənət ən'ənələrinin daşınıb nəsildən-nəslə
ötürülməsində ciddi yaradıcılıq prinsiplərinə əməl etmişdir. Bu keyfiyyət
ustad-şagird ən'ənəsində mühitin Aşıq Şenlik xəttinin qabarıq seçilən gös -
təricisi kimi iki cəhətdən maraq doğurur: a) digər mühitlərdə olduğu kimi
Azərbaycan aşıqlığının sənət sirləri, ümumi prinsipləri Ağbaba-Çıldırda
da ustad-şagird münasibətlərində ciddi şəkildə gözlənilir. b) bir sənətkar
kimi Aşıq Şenliyin fərdi yaradıcılığının, ədəbi irsinin qorunub gələcək
nəslə çatdırılması tə`min olunur, təhrif olunma hallarının qarşısı alınır.

Prof. E.Aslan Aşıq Şenliyin ardıcıllarının verdikləri mə`lumatlara
əsaslanaraq qeyd etdiyimiz göstəricilərdən ikincisinin ayrıca önəm da -
şıdığını vurğulayır. Alim Aşıq Şenliyin sənətkarlıq tərzinin mənim-
sənilməsində, şagirdlərin yetişməsində ustad aşığın fərdi yaradıcılıq prin-
siplərinə diqqət yetirərək yazır: “Gülüstan ustanın (Aşıq Gülüstanın)
anlatdıqlarına görə, yanında daima bir neçə şagird olurdu. Usta yorulduğu
və ya şagirdlərini alışdırıb yoxlamaq istədiyi zaman hekayələrin türküləri-
ni (dastanın nəzm hissəsini) şagirdlərinə söylədirdi. Bə`zən də şagirdini
qarşısına alıb birlikdə danışardılar.

Şagirdlərinin dastanı və türküləri tam dürüst olaraq öyrənmələrinə çox
diqqət yetirirdi. Çünki dastanlarının başqaları tərəfindən əskik, yanlış və
tərzinə uyğun olmadan söylənməsinə dözməzdi. Məhz bu səbəbdən başda
oğlu Qasım olmaq üzrə onun şagirdləri dastanları ən doğru şəkildə nağıl
edib bizə gəlib çatmasını tə`min etmişlər” (6, 76).

Aşıq Şenliyin sənət ən`ənəsinin bu günümüzə çatdırılmasında onun
soyundan olan sənətkar  varislərinin də xidmətləri olmuşdur. Folklorşünas
Doğan Kaya Aşıq Şenliyin soyundan olan aşıqların şəcərəsini tərtib
etməyə təşəbbüs göstərmişdir. Həmin soy-sənət xəttini aşağıdakı kimi
izləmək mümkündür.
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Göründüyü kimi, Şenliyin oğulları Qasım və Namaz ona şagirdlik
etmiş və bu sənəti yaşatmışlar. Aşıq Qasımın törəmələri Aşıq Şenliyin
sənət ən'ənəsini daha sürəkli davam etdirmişlər. Son bilgilərə görə (2006)
Aşıq Yılmaz indi də aşıqlıq edir. İyirmi ildən bəri Almaniyada yaşayan
Aşıq Yılmaz, Şenliyin irsini dərindən bilən və təbliğ edən sənətkarlardan
biridir. Onun “Yaralı Yusuf” adlı bir dastan düzüb-qoşduğu da mə'lumdur.
Şenliyin soyundan olan nəvəsi aşıq Nuri bu nəslin ən iste`dadlı saz-söz
sənətkarı kimi tanınmışdır. Qəflətən xəstələnən Aşıq Nuri gənc ikən hə-
yatdan köçmüşdür. Güclü şairlik iste`dadına malik olan Aşıq Nuri haqqın-
da indi də maraqlı söz-söhbətlər danışılır.

Araşdırmalar göstərir ki, “çağdaş olan aşıqlardan, özəlliklə Aşıq Zülali
və Aşıq Summani üstündə tə`siri olan Aşıq  Şenlik özündən sonra bir çox
aşığa da tə`sir etmişdir” (9, 234). Folklorşünas M.Özarslanın bu fikrinə
əlavə olaraq demək istəyirik ki, Şenliyin müasiri Çorlu Məhəmməd yaşca
ondan böyük olsa da, el-obada özünü həmişə Aşıq Şenliyin şagirdi ad -
landırır və bununla fəxr edirmiş. Çorlu Məhəmməd kimi tanınmış bir el
şairinin Şenliyi özünə mə`nəvi ustad sayması təsadüfi deyildir. Yaxud
Aşıq Şenliyin sənət ən`ənəsini ləyaqətlə davam etdirən Aşıq Gülüstan
ustadından bəhs edərkən “Ustad Baba Şenlik”-deyə böyük ehtiramla
danışarmış. “Aşıq Şenliyi adi sözlərlə anmağa, adi xitablarla xatırlamağa
heç vaxt onun könlü razı olmazmış” (10, 17). Bu faktlar Ağbaba-Çıldır
aşıq mühitində ustad-şagird ən`ənəsinin yüksək milli-əxlaqi köklərə
malik olduğunu göstərir.

Araşdırıcıların və saz-söz sənətkarlarının mə`lumatlarına əsaslanaraq
Aşıq Şenlikdən sənət dərsi alan, ona qulluq edən on dörd şagirdin ol du -
ğunu deyə bilərik. Həmin şagirdlərin arasında Şenlik ən`ənəsini davam
etdirən və yaradıcı biçimdə yaşadan saz-söz ustaları olmuşdur. Əldə
etdiyimiz bilgilərə görə onlardan Aşıq Gülüstanın, Aşıq İbrahimin, Aşıq
Qasımın və Aşıq Nəsibin adını çəkə bilərik. Ümumiyyətlə, Aşıq Şenlik -
dən sənət dərsi alan aşıqların və onların yetişdirdikləri şagirdlərin çox -
saylılığı, geniş bir coğrafi ərazidə fəaliyyət göstərməsi, Aşıq Şenlik
ən`ənə sinin çağdaş dövrümüzdə də davam etdirilməsi Ağbaba-Çıldır aşıq
mühitində Şenlik qolunun tarixi mövcudluğunun dinamik inkişafını bir
daha təsdiqləyir. Xəstə Hasandan başlayan bu sənət şəcərəsi dediklərim-
izin aydın nümunəsi kimi maraq doğurur.

Diqqət edilsə, Aşıq Şenliyin sənət xəttini iki özünəməxsus keyfiyyəti
ilə səciyyələndirmək mümkündür. Bunlardan birincisi onun sənət ardıcıl-
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larının çoxsaylılığıdır. Bu səcərəyə daxil olan əlli bir aşığın on dördü Aşıq
Şenliyin özünün, otuz  yeddisi isə yetirmələrinin şagirdi olmuşdur.

İkinci cəhət bu şəcərənin mədəni-coğrafi arealının genişliyidir. Başqa
sözlə, Aşıq Şenliyin sənət xəttinin şaxələri İrəvan (Bala Məmməd), Qars
(Aşıq Gülüstan), Ağbaba (Aşıq Nəsib), Qazaxıstan (Aşıq Murtuza), Axıs -
ka (Hikmət Arifi Ataman) və digər ərazilərə gedib çıxır.

Qeyd etdiyimiz kimi, Şərqi Anadolu bütövlükdə Aşıq Şenliyin və Aşıq
Summaninin sənət ən`ənəsinin tə`siri altında olmuşdur. Saz-söz sənətkar-
ları və xalq arasında hər iki sənətkar “butalı” aşıq kimi şöhrətlənmiş və
“ustad”, “baba” ləqəbi ilə tanınıb sevilmişlər. Bu səbəbdəndir ki, onların
haqqında çeşidli rəvayətlər yaranmışdır. Bu rəvayətlərin birində deyilir ki,
Aşıq Şenliklə Aşıq Summani qarşılaşıb deyişirlər. Lakin heç biri bir-bi-
rinə qalib gələ bilmir. Şenliyin anası Summaninin gözündən öpüb (bə`zi
söyləmələrdə köynəyindən keçirib) onu oğulluğa qəbul edir. 

Şərqi Anadoluda, o cümlədən Ağbaba-Çıldır aşıqlıq gələnəklərinin in -
ki şafında, Aşıq Summaninin də Şenlik qədər böyük rolu olmuşdur. Tür ki -
yəli folklorşünas-alim M.Özarslan bu ustad aşıqların sənət ən`ənəsi ara -
sın dakı oxşarlıqları, genetik kökləri incələyərək öz fikrini belə ifadə edir:
“Aşıq Şenlik və Aşıq Summani birindən baxıldığında digərinin görünə
bildiyi aşıqlardandır. Başqa bir ifadə ilə, Aşıq Şenlik özü bir az Aşıq
Summani, Aşıq Summani də bir az özü, bir az da Aşıq Şenlikdir” (11, 65).

2012/I 45

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

http://www.pdffactory.com


M.Özarslanın qənaətinə görə, bu gün Qars-Ərzurum və bu bölgələrə
yaxın ərazilərdə fəaliyyət göstərən aşıqlar Aşıq Şenlik-Aşıq Summani
ən`ənəsini ustadların adına layiq şəkildə davam etdirirlər. Alim yazır:
“Doğu Anadolu bölgəsi aşıqları Aşıq Şenlik və Aşıq Summaniyə aid de-
yişmə-qarşılaşma örnəklərini və özlərinin müstəqil şeirlərini, hər iki aşığa
xas tövr və əda ilə tərənnüm etməkdədirlər. Özəlliklə günümüzün aşıqları
arasında usta malı olaraq bu iki böyük aşığa aid verimləri bilməyən aşıq
yox kimidir” (11, 65). Şenlik-Summani ən`ənəsi bölgədə o qədər güc lü -
dür ki, hətta bu ustad aşıqların ifaçılıq prinsipləri, çalıb-çağırma tərzi nə -
sildən-nəslə daşınaraq yerli sənətkarların yaradıcılığında indi də mü -
şahidə edilməkdədir. Bu baxımdan Aşıq Summaninin sənət ən`ənəsi
Ağbaba-Çıldır aşıq mühitində milli-məhəlli koloritin, regional keyfiy yət -
lərin özünəməxsusluğu ilə diqqəti çəkir. Ağbaba-Çıldır aşıqlarının saz-
havacat repertuarında möhkəm yer tutan “Summani”, “Süründürmə” aşıq
havalarının yaradıcısı Aşıq Summani hesab olunur. Tədqiqatçıların yaz dı -
ğına görə, Aşıq Summaninin bəstələdiyi saz havaları “Summani ağzı” və
ya “Summani ayağı” adı ilə məşhurdur. Ağbaba-Çıldır aşıqla rı nın reper-
tuarında “Summani və Gülpəri” dastanı xüsusi yer tutur.

Aşıq Şenliyin nəsil şəcərəsində olduğu kimi, Aşıq Summaninin də
törəmələri onun soy-sənət ən`ənələrini davam etdirməkdədirlər. Summa -
ni nin özünün ustadı, kimdən sənət dərsi aldığı haqqında müəyyən məlu -
mat yoxdur. Tədqiqatçıların gəldiyi ümumi qənaət belədir ki,  Summani
buta alandan sonra atası onu Ərzuruma aparmış və Summani burada aşıq
qəhvəxanalarında saz çalıb-oxumağı öyrənmişdir. 12-13 yaşlarında
Summaninin şöhrəti hər yerə yayılır.

M.Uraz, F.Tansel Summaninin Aşıq Ərbabidən (1805-1884) sənət dər -
si aldığını və Ərzurumda Ərbabinin açdığı Çardaqlı qəhvəxanada bir
müddət aşıqlıq etdiyini yazırlar. Aşıq Şenliyin həm buta, həm də ustaddan
dərs aldığını nəzərə alsaq, Aşıq Summaninin də eyni sənət taleyi ya şa -
dığını və ustadının Aşıq Ərbabinin olduğunu ehtimal etmək müm kündür.
Summaninin oğulları Fəxri və Şövqi, nəvələri Hüseyn və Nüsrət, nəticəsi
Ömər Yazıçı onun sənət yolunu davam etdirmişlər. Beləliklə, Summa -
ninin sənət şəcərəsini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar:

Aşıq Summaninin sənət xəttinə daxil olan aşıqlardan Ömər Yazıçı
Nüsrət, İsrafil Daşdan, Təməl Turabi və başqaları hazırda Summani
ən`ənə lərini davam etdirməkdədirlər.

Ümumiyyətlə, Ağbaba-Çıldır aşıq mühitində də ustad-şagird ən`ənəsi
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əksər aşıq mühitlərində olduğu kimi, qısa müddətli olması ilə diqqəti
çəkir. Fikrimizcə, bu, Ağbaba-Çıldır aşıqlarının bir çoxunun röya motivi,
butalanması ilə bağlı ən`ənədir. Qeyd edək ki, Çıldır aşıqlarının bir qismi
aşıqlıq ən`ənələrini öz mühitlərindən kənarda – Ankara, İstanbul, İzmir,
Bursa kimi böyük şəhərlərdə davam etdirir, mühitə xas gələnəkləri aşıq
qəhvəxanalarında, müxtəlif mədəniyyət ocaqlarında yaşadırlar.

Ağbaba-Çıldır aşıq mühitinin tarixi coğrafi ərazisinə daxil olan, zor
gücünə dağıdılaraq Gürcüstana və Ermənistana qatılan bölgələrində
ustad-şagird münasibətləri də öz fəaliyyətini dayandırmışdır. Azərbaycan,
Orta Asiya və Qazaxıstanın müxtəlif  bölgələrinə səpələnmiş Ağbaba-
Çıldır aşıqları bu ərazilərdə ustad-şagird münasibətlərini zəif şəkildə
davam etdirir, regional xüsusiyyətləri, milli-məhəlli koloriti, bir sözlə,
Azər baycan aşıq sənətinin özünəməxsus ən`ənələrini yaşatmağa çalışırlar.

Işin elmi yeniliyi. Ağbaba-Çıldır aşıq mühitində ustad-şagird ən`ənəsi
haqqında dolğun elmi mə`lumat verilmiş, ilk dəfə Aşıq Şenliyin və Aşıq
Summaninin sənət şəcərəsi tərtib və tədqiq olunmuşdur.

Işin tətbiqi əhəmiyyəti. Digər aşıq mühitlərinin də regional xüsu -
siyyətlərinin araşdırılmasında, saz-söz sənətkarlarının sənət ən`ənə si nin
müəyyənləşdirilməsində alınan nəticələr əhəmiyyətli ola bilər.
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AŞIQ ŞƏMŞİRİN TƏCNİS SƏNƏTKARLIĞIAŞIQ ŞƏMŞİRİN TƏCNİS SƏNƏTKARLIĞI
XÜLASƏ

XX əsr Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq Şəmşirin zəngin
yaradıcılığında təcnis şe`r şəkli xüsusi yer tutur. Sənətkarın təcnisləri forma və məzmun
baxımından rəngarəngdir. Məqalədə aşığın təcnislərinin cinaslar sistemi təhlil olunmuş-
dur.

Açar sözlər: Aşıq Şəmşir, təcnis, cinas, qoşma, bayatı

ASHUGH SHAMSHIR’S TAJNIS ACTIVITYASHUGH SHAMSHIR’S TAJNIS ACTIVITY
SUMMARY

Tajnis poem form takes special place in multifold activity of prominent representa-
tive 20-th century ashug creative work Ashugh Shamshir. There are many tajnises with
different form and meaning in his creative work. In the article has been analysed jinas
system of ashugh tajnises.

Key words: Ashugh Shamshir, tajnis, jinas, qoshma, bayatı 

ТАДЖНИСТКОЕ ТВОРЧЕСТВО АШУГА ШЕМШИРАТАДЖНИСТКОЕ ТВОРЧЕСТВО АШУГА ШЕМШИРА
РЕЗЮМЕ

Таджнис стихотворной формы занимает особое место в многостороннем
творчестве выдающегося представителя азербайджанского ашугского творчества
ХХ века Ашуга Шемшира. Таджнисы мастера разнообразны по форме и
содержанию. В статье была проанализирована джинаская система таджнисов.
Ключевые слова: Ашуга Шемшир, таджнис, джинас, гошма, баяты

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə Aşıq Şəmşirin çoxcəhətli yaradıcı -
lığının mühüm hissəsini təşkil edən təcnisləri araşdırılmışdır.
İşin məqsədi. Aşıq poeziyasında ən mürəkkəb şe'r şəkillərindən biri

təcnislərdir. Qurbanidən başlayaraq bütün dövrlərdə görkəmli sənətkarlar
təcnisin maraqlı nümunələrini yaratmışlar. Məqalədə Aşıq Şəmşirin təc-
nis sənətkarlığının öyrənilməsi işin məqsədi kimi əsas götürülmüşdür.

Aşıq şe`rinin ən çətin formalarından biri «aşıq poeziyasının zirvəsi»
(8, 246) hesab olunan təcnisdir. Təcnis yaratmaq sənətkardan böyük
məharət tələb edir və onun sənətkarlıq qüdrətini nümayiş etdirir. Təcnis
yaradıcılığını araşdıran folklorşünas E.Məmmədli haqlı olaraq yazır: «Əsl
təcnisləri – bədii siqləti, mə`na və mündəricəsi, estetik emosional tə`siri,
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fəlsəfi yükü, məntiqi axarı qabarıq nəzərə çarpan sənət incilərini ancaq
fitri iste`dada sahib olan kamil sənətkarlar yarada bilər» (11, 141).
Mə`lumdur ki, təcnis cinas qafiyələr üzərində qurulur, yə`ni istənilən
janr da cinas qafiyələrlə təcnis yaratmaq mümkündür. Bu haqda prof.
M.Həkimov yazır ki, ustad aşıqlar yaradıcılıqlarında bütün şe`r for-
malarında təcnis yaratmışlar. Təcnisin aşağıdakı formaları vardır:
«Təcnis» («Qara təcnis»), «Bayatı təcnis», «Gəraylı təcnis», «Xətəngi
təc nis», «Ayaqlı təcnis», «Cığalı təcnis», «Nəfəsçəkmə təcnis», «Dodaq -
dəy məz təcnis», «Zəncirləmə təcnis», «Öyüdləmə cığalı təcnis», «Əvvəl-
axır hərf üstə təcnis» (9, 439). Burada məzmunla formanın bir-birini
izləməyini gözləmək lazımdır. Əksər hallarda məzmundan çox formaya
fikir verilir, bu zaman cinaslardan ibarət bir-birinə uyğun gəlməyən mis-
ralar yaranır. Deməli, kamil təcnis yaratmaq əslində sənətkarlıq göstərici-
sidir. Cəsarətlə demək olar ki, Aşıq Şəmşir məzmun və forma cəhətdən
bir-birini tamamlayan gözəl təcnislər yaratmışdır. Prof. R.Hüseynov
sənətkarın yaradıcılığının bu xüsusiyyəti haqqında yazır: «Aşıq Şəmşir
Azərbaycan şe`rindəki çox vacib bir qanadın, aşıq şe`rinin ən üst qanad-
larından birinin – təcnisin mahir yaradıcısı və bilicisi olub» (10, 95). Öz
növbəsində tədqiqatçı A.Cəmil də qeyd edir ki, Aşıq Şəmşir Azərbaycan
türkcəsinin zəngin leksikonundan gen-bol istifadə etməyi bacaran
sənətkar olmuşdur. …Aşıq poeziyasında sənətkarlığın zirvəsi sayılan təc-
nis Dədə Şəmşirin yaradıcılığında da özünəməxsus yer almışdır (7, 13).
Aşığın yaradıcılığında təcnisin «qara təcnis», «gəraylı təcnis», «bayatı
təcnis» kimi formalarına təsadüf olunur.

«Qara təcnis» adi təcnisdir və Şəmşir yaradıcılığında bu şəklə aid xeyli
sayda örnəklər vardır. Bu şe`rlərdən hansına nəzər salınırsa-salınsın,
onlarda Şəmşirin bədii iste`dadını, yüksək sənətkarlıq qabiliyyətini gör-
məmək mümkün deyildir:

Şəmşir, eşqin kitabını aç, ara,
Sədaqətdən mətləb dilə, a çara!
Mərd qapısı möhtac olmaz açara,
Mənə barat etdiyiniz bu dərdi (5, 363).

Aşığın nəsihətamiz-didaktik mövzulu bu təcnisində sədaqət, mərdlik
əsas insani keyfiyyət kimi vurğulanmış, sənətkar mərd qapısının heç za-
man bağlı qalmamasını, mərdin heç kimə möhtac olmamasını arzula mış -
dır.
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Aşıq Şəmşirin təcnisləri həm mövzularına, həm də cinas qafiyələrin
rəngarəngliyinə görə diqqəti cəlb edir:

Gül gülü çağırır, çiçək çiçəyi,
Topla yasəməndən yara, dər indi!..
Fərhad qayalara külüng çalanda
Açırdı qayadan yara dər indi.

Qorxuludu ölüm adı, qan adı,
Səməndərin yandı odda qanadı.
Yetişməmiş neştər vurdu, qanadı,
Təbibim naşıdı, yara dərindi.

Bizi gözdən bir kənara yar atdı,
Axtarıram, mən piyada, yar atdı.
Şəmşiri yaradan bir yol yaratdı,
Bir dəmi təzədən yaradar indi? (1, 124)

«İndi» adlanan qoşma-təcnisdə, gördüyümüz kimi, təcnisin bütün
texniki qaydalarına əməl olunmuşdur. Təcnisdə «dər indi», «dərindi»,
«yaradar indi» əsas cinas fiqurlarından istifadə olunmuşdur. Bu cinaslar
bəndin poetik məkanında mürəkkəb, mürəkkəb olduğu qədər də estetikalı
sintaktik-poetik konstruksiya yaradaraq, şe`rdə həm də bəndlər arasında
mə`nanın güclənməsinə, başqa sözlə, poetik-emosional ekspressiyaya
xid mət etmişdir. Bəndlərarası cinas fiqurlar aşağıdakı məqamlarda işlən-
məklə təcnisin bəndləri arasında həmahənglik yaratmışdır:

«Açırdı qayadan yara dər indi»: – Dər qapı mə`nasındadır. Yə`ni
Fərhad öz yarı üçün qayaları çapır.

«Təbibim naşıdı, yara dərindi»: – Qəhrəman şikayətlənir ki, təbib naşı
və bacarıqsızdır, onun yarası isə dərin və sağalmazdır.

Bir dəmi təzədən yaradar indi? – Şəmşiri yaradan bir də təzədən
yaradarmı mə`nasındadır.

«Dər indi» cinas fiquru birinci bəndin ikinci misrasında da təkrar olun-
muş, burada isə «gül-çiçək dərmək» mə`nasında işlənmişdir.

İkinci bənddə işlənən bənddaxili cinas fiqurlar və köməkçi cinaslar
omonimliyi ilə diqqəti cəlb edir və aşağıdakı mə`naları motivləndirir:

Birinci misrada «qan adı» – qan-qada mə`nasında, ikinci misrada
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«qanadı» quşun qanadı, üçüncü misrada «qanadı» yaranın qanaması
mə`nalarında işlənmişdir.

Üçüncü bənddə işlənən daxili cinas fiqurların kəsb etdiyi mə`naları
açıqlayaq:

«Bizi gözdən bir kənara yar atdı» – atmaq, yə`ni artıq aşiq yarının
gözündən düşmüşdür.

«Axtarıram, mən piyada, yar atdı» – atlı, yə`ni qəhrəman piyada, yarı
isə atlı olub aşiq yarını axtarır.

«Şəmşiri yaradan bir yol yaratdı» – yaranmaq, yə`ni Tanrı insanı
ancaq bir dəfə yaradır.

İzahını verdiyimiz bu təcnisdə məzmun ilə forma bir-biri ilə ahəngdar
şəkildə uzlaşmış, həmahənglik təşkil etmişdir.

Aşıq Şəmşir yaradıcılığında təcnisin maraqlı nümunələri kifayət qə -
dərdir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün daha bir poetik örnəyə nəzər sa laq:

Sin hərifin sinəm üçün yaranmış,
Nabələd olmuşam mən özgə sinə.
Nə kənar baxırsan biganələr tək,
Bəlkə, oxşadırsan mən özgəsinə?

Gərdən çəkdin boyun bənzər bir qaza,
Səni tutan bir qədərdi, bir qəza,
Qəssal yuyub qəbrimizi bir qaza,
Sənsiz necə gedim mən özgə sinə?

O şeyda bülbülün köksü nə sarı,
Gözüm həsrət baxır köksünə sarı,
Şəmşiri zülfünlə köksünə sarı,
Bil ki, istəmirəm mən özgə sinə (1, 126).

Təcnisdə bəndlər arası işlənən əsas cinas fiqurlar «özgəsinə», «özgə
sinə», «özgə sinə» cinaslarıdır. Bütün təcnis üçün cinas rolunu oynayan
bu əsas cinas fiqur həm də birinci bəndin daxili cinas qafiyəsi rolunda da
iştirak etmişdir. Aşıq «Sin hərifin sinəm üçün yaranmış» misrasında sin
hərfini sinə ilə əlaqələndirmiş, «sinəm» sözü insanın ürəyi, qəlbi mə`na -
sında işlənmişdir. «Nabələd olmuşam mən özgə sinə» misrasında sənətkar
mə`nanı, bir növ, müəmma örtüyünə bürümüş və bununla da dərin mə`na
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yaratmışdır. «Qur`ani-Kərim»də mə`nası bəlli olmayan hərf lər vardır.
Məsələn, «Bəqərə» surəsində əlif, lam, mim, «Taha» surəsində taha,
«Yasin» surəsində sin hərfləri bu qəbildəndir. Onların mənası bugünə ki -
mi açıqlanmamışdır. Şəmşir də ikinci misrada göstərmişdir ki, hamı kimi
onun üçün də sin hərfinin mə`nası sirli qalmışdır. Bəndin sonuncu mis-
rasında «özgəsinə» cinası isə «başqa, yad adam» mə`nasında işlən-miş dir.

İkinci bəndin dördüncü misrasında işlənən «özgə sinə» cinası isə «ayrı
qəbir» anlamında işlənmişdir.

«Sənsiz necə gedim mən özgə sinə»: – Burada sevən aşiq yardan ayrı
ölmək belə istəmir, hətta öldükdən sonra bir qəbirdə olmalarını arzulayır.

Üçüncü bəndin sonuncu misrasındakı «özgə sinə» cinası da tamam baş -
qa məzmunda işlənmişdir, yə`ni aşiq yarının sinəsindən qeyri sinə istə mir.

İkinci və üçüncü bəndlərdə işlənən digər cinaslar isə bənddaxili cinas
fiqurlarıdır. Bənddaxili cinas fiqurlar, adətən, işləndiyi bəndin sintaktik
vahidləri ilə əhatə olunur.

İkinci misranın daxili cinas qafiyələri aşağıdakı şəkildə qafiyələnmişdir:
«Gərdən çəkdin boyun bənzər bir qaza»: – Aşıq gözəlin boyunu qaz

boynuna bənzətmiş, bununla da onun gözəlliyini, füsunkarlığını xüsusi
qabartmışdır.

«Səni tutan bir qədərdi, bir qəza»: – Burada insanın başına gələn qəza-
vü-qədərə işarə edilmişdir.

«Qəssal yuyub qəbrimizi bir qaza»: – «Qazmaq» mə`nasında, yə`ni
qəs sal yuyub qəbrimizi bir qazsın.

Sonuncu bəndin daxili cinas qafiyələri isə aşağıdakı mə`naları kəsb
etmişdir:

«O şeyda bülbülün köksü nə sarı»: – Şeyda bülbülün köksü sarıdır.
«Gözüm həsrət baxır köksünə sarı»: – Aşiqin gözü həsrətlə yarına tərəf

baxır.
«Şəmşiri zülfünlə köksünə sarı»: – Yə`ni aşiqi sevgilisinin zülfüylə

köksünə sarımaq mə`nalarında işlənmişdir.
Qoşma-təcnisdə sevən qəhrəmanın daxili duyğuları cinas qafiyələrin

köməkliyi ilə məharətlə poetikləşdirilmişdir.
Aşıq Şəmşirin elə şe`rləri vardır ki, onlarda bütün bəndlər cinas

qafiyələr üzərində qurulmamışdır. Belə qoşmalarda bəndlərdən ikisi, ya
da üçü cinas, digərləri isə adi qafiyələrlə qafiyələnmişdir.

Aşıq yaradıcılığında bir çox sənətkarların, o cümlədən Aşıq Şəmşirin
təcnis qoşmalarının əksəriyyətində birinci bəndin birinci və üçüncü mis-
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raları sərbəst, ikinci və dördüncü misralar isə cinas qafiyələnmiş, digər
bəndlərin sonuncu misraları isə birinci bəndin dördüncü misrası ilə cinas
qafiyələnmişdir. Lakin Şəmşirin elə qoşmaları vardır ki, bunlarda birinci
bəndin birinci və üçüncü misraları da öz aralarında qafiyələnir. Məsələn:

Sən geşt eylə, dəryalardan al ləli,
Dərin axtar, dərin ara, dərin gəz.
Dilək dilə, rizqin istə, al ləli,
Səxalıdı, nər igidin dərin gəz (2, 283).

Göründüyü kimi, «Dərin gəz» adlı qoşmanın birinci bəndində birinci
və üçüncü misralar, həmçinin ikinci və dördüncü misralar öz aralarında
cinas qafiyələnmişdir.

Aşıq yaradıcılığında gəraylının gəraylı-təcnis şəkli vardır. «Azər bay-
can aşıq şe`rində müxtəlif sənətkarlar tək-tək hallarda bu tipə müraciət
etmişlər» (12, 225). Folklorşünas V.Vəliyevin yazdığına görə, bu təcnis
Qurbaninin adı ilə bağlıdır (16, 123). Qurbanidən sonra Abbas Tufarqanlı
da gəraylı-təcnisin yaddaqalan nümunəsini yaratmışdır:

Atasınan, anasınan,
Gül gəzindi, Gül gəzindi.
Atasınan, anasınan,
Gül, gəz, indi, Gül, gəz, indi (16, 124).

Şəmşir yaradıcılığında da gəraylı-təcnisin maraqlı nümunəsi vardır və
sənətkarın sələflərindən bəhrələndiyi nümunədən də aydın görünür:

Sevgilinin məhəbbəti
Sənə mindi, sənə mindi.
Dedim könül, yar ləbini
Sən əm indi, sən əm indi (4, 250).

Göründüyü kimi, gəraylının ikinci və dördüncü misraları cinas
qafiyələnmişdir.

Nümunələrdən də görünür ki, təcnis Aşıq Şəmşir yaradıcılığında
xüsusi yer tutmuşdur. «O, dilimizin əlvan boyalarından, bayatılardakı
zəngin cinaslardan məharətlə istifadə edərək mükəmməl təcnislər yarat-
mışdır» (14, 91).
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Aşıq Şəmşir öz poeziyasında bayatı janrına da müraciət etmişdir və
ustadın, demək olar ki, bütün bayatıları cinaslıdır. Bu, folklorşünaslıqda
elmi şəkildə təsbit edilmişdir: «Azərbaycan poeziyasında təcnisin ilk nü -
munələrini bayatılarda axtarmaq lazımdır. …Bu gün xalq bayatılarına
qarışaraq seçilməz olan Sarı Aşığın, Bikəsin, Lələnin, Zabitin, Qurbanın,
Şah İsmayıl Xətainin, Aşıq Şəmşirin, Məlikballı Qurbanın və onlarca
başqa sənətkarların bayatıları bir daha göstərir ki, bu nümunələr əvvəlcə
ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən deyilmiş, qoşulmuş, yazılmış, sonradan
ümumxalq bədii fikrinin məhsulu kimi şöhrət tapmışdır» (11, 60).
Maraqlıdır ki, Şəmşirin bayatılarında «əzizinəm», «eləmi» kimi sözlərlə
başlayan misralar azlıq təşkil edir. Bə`zi folklorşünasların fikrincə, Azər -
baycan bayatıları daha çox «əzizinəm», «eləmi», «mən aşiq» kimi kəlmə -
lərlə başlanır. Folklorşünas V.Vəliyev yazır ki, Azərbaycan ba-yatılarında
başqa türkdilli xalqlarda olmayan formal bir əlamət vardır: bizim bay-
atılarımız əsasən «əzizinəm», «eləmi», «mən aşiq» kimi şablon kəlmələr-
lə başlanır (17, 4). Əslində, bayatılarımızın əksəriyyətində bu cür misralar
işlənmir. Son dövrün bə`zi tədqiqatlarında da bu fikirlə rastlaşırıq. Şəki
ərazisindən 225 bayatı topladığını qeyd edən folklorşünas L.Süleyma -
nova da belə «şablon» kəlmələrlə başlanan bayatılarla az rastlaşdığını
göstərir (15, 129-130). Şəmşir bayatıları da bu baxımdan, yə`ni şablon
kəlmələrin az işlənməsinə görə diqqəti cəlb edir.

Aşıq Şəmşirin bayatıları mövzu baxımından da rəngarəngdir. Bunlarda
məhəbbət motivləri daha çox üstünlük təşkil edir. Aşığın cinaslı bayatıları
həm forma, həm də məzmun baxımından əsl sənət örnəkləridir:

Tikilib qala dərdim,     
Alışdır, qala dərdim.
Qorxuram, düşəm ayrı,
Canımda qala dərdim (4, 289).

Burada cinaslar formaca eyni sözlərdir. Birinci misradakı «qala» (çox,
böyük mə`nasında), ikinci misradakı «qala» (yandırmaq mə`nasında),
dördüncü misradakı «qala» (qalmaq mə`nasında) sözləri cinas təşkil
edərək forma və məzmun cəhətdən vəhdət yaratmışdır. Bayatı məhəbbət
mövzusundadır. Sevgilisindən ayrı düşməyin qorxusunu yaşayan lirik aşi -
qin daxili aləmi, keçirdiyi həyəcanlar, hiss və duyğular cinas qafi yə lərin
köməyi ilə yüksək bədii obrazlılıq kəsb etmişdir.
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Yetişib üzüm indi,
Bir salxım üzüm indi.
Toxundu, qan olmadı
Üzünə üzüm indi (5, 481).

Göründüyü kimi, bayatı janrının poetik strukturuna uyğun olaraq bura-
da birinci, ikinci və dördüncü misralar həmqafiyə, üçüncü misra isə sər-
bəstdir. Hər üç misradakı poetik fiqur («üzüm») cinas kimi çıxış edir və
bunların hər biri ayrılıqda müstəqil mə`naya malikdir. Birinci misradakı
«üzüm» (meyvə), ikinci misradakı «üzüm» (dərmək), dördüncü mis-
radakı «üzüm» (sima mənalarında) cinas kimi işlənərək bayatının poetik-
liyini daha da artırmışdır.

Sev gözəldə bir camal,
Varmı bir at, bircə mal.
Yolun düşsə bazara,
Mənə zərdən bir cam al (4, 289).

Bayatıdakı cinasların hər birinin ayrı-ayrılıqda müstəqil mə`nası
vardır. Birinci misradakı «bir camal» poetik fiquru sima, ikinci misrada
«bircə mal» əşya, dördüncü misradakı «bir cam al» kasa, piyalə almaq
mə`nalarını bildirmiş, bu müstəqil məzmuna malik poetik fiqurlar həm
bir-birilə həmqafiyə, həm də cinas kimi işlədilmişdir.

Geyinmisən, a xara,
Düşmə dərin axara.
Bülbül baxsa, qan ağlar,
Gül üstündə a xara (5, 481).

Aşıq cinaslardan, semantik cəhətdən tutumlu ifadələrdən, səs-söz na -
xışlarından bacarıqla istifadə etmişdir. Bayatı «a xara», «axara», «a xara»
cinas qafiyələri üzərində qurulmuşdur. Burada birinci misrada «xara» –
ipək parça, ikinci misrada «axara» – dərin çay, üçüncü misrada «a xara»
– tikan mə`nasında işlənmişdir.

«Bə`zən bayatılarda qafiyə yerində işlənən eyni fonetik tərkibli kəlmə
zahirən cinasa bənzəsə də, cinas kimi çıxış edə bilmir. Belə kəlmələrin
təkrarı bayatının bədii məziyyətinə xələl gətirmir» (11, 66). Bu cür baya -
tılar Şəmşir yaradıcılığında da vardır: 
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Mən aşıq can alandı, 
Ömürdən can alandı.
Qaşların yağı cəllad,
Gözlərin can alandı (4, 289).

Nümunə verdiyimiz bu bayatıda işlənən «can alan» poetik fiqurunun
mə`nası demək olar ki, eynidir. Birinci misrada işlənən «can alan» fiquru
heç bir mə`na bildirmir, bir növ digər misralar üçün izahat, aydınlıq verir.
İkinci və dördüncü misralardakı «can alan» qafiyəsi eyni məzmun kəsb
edir, can almaqla bağlıdır. Burada sevgilinin gözləri və qaşları əsas ele-
ment kimi götürülmüş və cinas qafiyələrin vasitəsilə əsrarəngiz, füsunkar
obraz yaradılmışdır.

Yaxud:

Mən aşıq yüz il ömrüm,
Nə candan yüz il ömrüm.
Doymaram baxışından 
Olsaydı yüz il ömrüm (5, 289).

Bu bayatı da məhəbbət motivlidir. Sənətkar sevən aşiqin yüz il də
ömrü olsa məşuqənin canalan baxışlarından doymadığını «yüz il ömrüm»
qafiyəsinin poetik təkriri, melodik harmoniyası əsasında poetikləş dir -
məyə nail olmuşdur.

Aşıq Şəmşirin bayatılarında xalq ruhu, xalq mə`nəviyyatı öz əksini
tapmışdır. O, əsrlərdən bəri xalq arasında dolaşan bayatılara yeni nəfəs
ver miş və özünəməxsus bayatılar yaratmışdır. Məsələn, Şəmşir xalq ara -
sında məşhur olan:

«Mən aşiqəm, yüz qandı,
Əlli qandı, yüz qandı,
Kəbə yıxmaq bir evdir,
Könül yıxmaq yüz qandı» (6, 81) –

bayatısından istifadə etməklə aşağıdakı bayatını yaratmışdır:

Mən aşığam, min qana,
Arif mətləb min qana,
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Bircə ürək yıxarsan,
Əvəz olar min qana (4, 289).

Bununla da, Aşıq Şəmşirin xalq bayatılarından ilham aldığı və onların
tə`sirilə də yazdığı mə`lum olur.

Ümumiyyətlə, təkcə nümunələr verib təhlil etdiyimiz bayatılar deyil,
aşı   ğın bütün bayatıları onun sənətkarlıq qüdrətini aydın şəkildə nümayiş
etdirir.

Aşıq Şəmşir öz yaradıcılığında lirik növün bayatı-tapmaca janrına da
yer vermişdir. Professor Q.Paşayev yazır ki, təbiət və cəmiyyət hadi-
sələrinin, real varlıqların və s. şairanə təsvirini əks etdirən, formaca ba-
yatı və qıfılbəndlərə oxşayan, lakin icra yeri və icra tərzinə, «üslubi,
şeiriyyəti, ifadə etdiyi məcazi mə`nasına» görə onlardan fərqlənən «ba-
yatı-tapmaca»lar Azərbaycan folklorunda …lirik növün ayrıca janrı kimi
tədqiq olunmamışdır (13, 173). Aşıq Şəmşirin bu bayatı-tapmacaları nəşr-
lərdə cinaslı tapmacalar adlandırılsa da, nümunələrə nəzər saldıqda
görürük ki, burada heç də bütün misralar cinas qafiyələr üzərində qurul-
mamışdır. Məsələn:

Acıdı, atmaq olmaz, 
Şirindi, satmaq olmaz.
Bir qaladı, hey qaçar,
Sirrinə çatmaq olmaz (3, 240).

Qeyd edək ki, sənətkar bu nümunələrin açmasını verməmişdir. Prof.
Q.Paşayev bu baxımdan haqlı olaraq yazır: «Azərbaycan folklorşü-
naslığına dair son vaxtlar çap olunan kitablarda «bayatı-tapmaca»ların
açmasını verməmək meyli özünü göstərir. Hətta Aşıq Şəmşir kimi müasir-
lərimizin belə «bayatı-tapmaca»larının açmasının verilməməsi təəssüf
doğurur» (13, 178). Aşıq Şəmşirin və digər sənətkarların yaradıcılığında
rast gəldiyimiz bayatı-tapmacaların, ümumən cavabsız qalması aşıq
yaradıcılığının öz spesifik ən`ənələri ilə bağlıdır. Sənətkarlar poetik ma -
hiy yəti tapmacadan ibarət olan bayatı nümunələrini yaratmaqla onları
təkcə öz müasirlərinə yox, bütünlükdə aşıq yaradıcılığının gələcək tarixi -
nə ünvanlayırdılar. Yə`ni bu bayatı-tapmacaların nə qədər ki, sirri – cava -
bı açılmırdı, onlar bütün sənətkarları özünə cəlb edirdi. Beləliklə, bayatı-
tapmaca əslində, açılmadıqca onu yaradan sənətkarın adını əsrlər boyun-
ca yaşada bilər.
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Aşıq Şəmşir müxtəlif janrlarda qiymətli təcnis nümunələri yaratmış və
öz təcnis yaradıcılığı ilə aşıq poeziyasını daha da zənginləşdirmiş,
müasirlərinə və özündən sonra gələn aşıq-şairlərimizə bir örnək olmuş-
dur. Onun təcnislərinin öyrənilməsi bir tərəfdən Azərbaycan xalq poe -
ziyasının tədqiq olunması deməkdirsə, digər tərəfdən insanların şüurunu,
düşüncəsini dərin estetizmə malik mə`nalarla zənginləşdirmək de mək dir.
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə təcnis şe`r şəklinin əsas xüsusiyyətləri,

bu barədə tədqiqatçıların nəzəri mülahizələri öz əksini tapmışdır. Aşıq
Şəmşirin təcnislərində – qoşma-təcnis, gəraylı-təcnis və bayatı-təcnis-
lərində işlənən cinaslar sistemi ətraflı təhlil olunmuşdur.
İşin elmi yeniliyi. Aşıq şe`rinin demək olar ki, bütün janrlarında, hər

bir janrın ayrı-ayrı şəkillərində mükəmməl sənət nümunələri yaratmış
Aşıq Şəmşir yaradıcılığında təcnis şe`r şəklinə də xüsusi diqqət yetir-
mişdir. Sənətkarın müxtəlif janrlarda yaratdığı təcnisləri ilk dəfə bu
məqalədə tədqiq olunur.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Ayrı-ayrı aşıqların poetik irsinin araşdırıl-

masının tətbiqi əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Məqalədə Aşıq
Şəmşirin təcnis sənətkarlığı haqqında ilk dəfə sistemli məlumat ve-
rilmişdir. Bu tipli tədqiqatların Azərbaycan aşıq sənətində təcnis şe`r şək-
linin daha dəqiq öyrənilməsində böyük əhəmiyyəti vardır.
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Lalə FƏRƏCOVA

ŞƏXSİ ARXİVLƏRDƏ BAYATI XƏZİNƏSİŞƏXSİ ARXİVLƏRDƏ BAYATI XƏZİNƏSİ
(AMEA Əlyazmalar İnstitutunun fondları əsasında)(AMEA Əlyazmalar İnstitutunun fondları əsasında)

XÜLASƏ
Bu məqalədə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şəxsi ar-

xivlərində qorunub saxlanan bayatılar haqqında ətraflı mə`lumat verilir. Bayatı mətnləri
saxlanan şəxsi arxivlərin paleoqrafik təsviri verilmiş, onlar təhlil edilmiş və müasir nəşr-
lərlə müqayisə olunmuşdur. Nəticədə şəxsi arxivlərdə geniş yayılmamış, yaxud heç
mə`lum olmayan bayatı mətnlərinin saxlandığı üzə çıxarılmışdır.

Açar sözlər: arxiv, bayatı, mətn, analiz

BAYATI TREASURY IN THE PERSONAL ARCHIVESBAYATI TREASURY IN THE PERSONAL ARCHIVES
(On the basis of funds of Manuscript Institute of ANAS)(On the basis of funds of Manuscript Institute of ANAS)

SUMMARY
In this article is given comprehensive information about bayatis that are preserved in

the personal archives in the Manuscript Institute of ANAS named after M.Fuzuli. A lot
of unknown bayati texts were found in the personal archives. Texts of bayati were clas-
sified, their texts were analysised and were compared with modern publication.

Key words: archives, bayati, text, analysis

ЖЕМЧУЖИНА ВАЯТЫ В ЛИЧНЫХ АРХИВАХЖЕМЧУЖИНА ВАЯТЫ В ЛИЧНЫХ АРХИВАХ
(на материале фондов Института Рукописей НАН Азербайджана)
В данной статье содержиться об стоятельное сведение о баяты, сохранившихся

в личных архивах Института Рукописей НАН Азербайджана. В личных азер -
байджанских писателей и ученых выявлены немоло новех текстов баьты, которые
не в стречаются в сушествугощих издания х.

Текстов баяты классиицированы по содержанию, привлечен к исследованию и
были сопоставлены изданныи вариантами.
Ключевые слова: архив, текст, баяты, анализ

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan
cüng lərdə və şəxsi arxivlərdə toplanmış folklor janrları arasında həcminə
görə bayatılar, demək olar ki, birinci yeri tutur. Şəxsi arxivlərin və cüng -
lərin əksəriy yətində bayatı nümunələrinə rast gəlinir. Tərtibçi A.Məm -
mədova «Bayatılar» kita bının müqəddiməsində yazır: «Axtarış zamanı
fond materialları arasında ba yatı qeyd olunmuş 92 mənbə üzə çıxa rıl -
mışdır ki, bunlardan 74-ü müxtəlif əl yazma və cüng, 7-si görkəmli ədib
və mədəniyyət xadimlərimizin arxivində mü hafizə olunan xüsusi bayatı
dəftərləri, 11-i isə fraqment səhifələrində yazılmış bayatılardır» (1, 3).
Ümumiyyətlə, Əlyazmalar İnstitutunun fondlarından indiyə qədər 2420
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bayatı toplanmışdır. A.Məmmədova tərtib etdiyi “Bayatılar” kitabına
Rəşid bəy Əfəndiyevin (fond 8) arxivindən  117 (9 laylanı da bayatılara
qoş muş dur), Hüseynqulu Sarabskinin (fond 16) arxivindən 27, Yusif
Vəzir Çə mənzəminlinin (fond 21) arxivindən 24 və Salman Mümtazın
(fond 24) arxivindən 181 bayatı daxil etmişdir.  

Bayatıların xalq arasında belə geniş yayılması, birinci növbədə, onla -
rın formaca yığcam, məzmunca daha dolğun və daha tutumlu olması, mis -
ra larının tez yadda qalması və asanlıqla əzbərlənməsi ilə bağlıdır.  Baya -
tıların çox yayılmasının bir səbəbini də onların xalq mahnısı kimi, yaxud
mahnıların arasında oxunmasında axtarmaq lazımdır. Həsən Qasımov bu
məsələyə toxunaraq yazır ki, “bayatılar eyni zamanda musiqi ahənginə
uyğun gəldiyindən və onun yığcamlığı musiqiyə daha münasib olduğun-
dan xalq öz mahnılarındakı mətnin, demək olar ki, əksəriyyətini bay-
atılardan almış və ya yaratdığı hər bir yeni mətndə bayatı formasına
əsaslanmışdır” (2, 7). Burda bir məsələ də var ki, bayatının misraları
axıcılığı ilə seçilir, hər bir əvvəlki misra özündən sonrakını ardınca çəkib
gətirir. Xalq arasında xüsusi bayatı söyləyən adamlar olmuşdur. Son vaxt -
lara qədər sinəsi bayatı xəzinəsi olan bu cür yaşlı adamlara ayrı-ayrı böl-
gələrdə çox rast gəlinirdi.

Bayatılar xalq arasında geniş yayıldığına görə onların yazıya alınma tar-
ixləri də çox qədimdir. Tədqiqatçı S.Mehdiyevanın qənaətinə görə, Azər -
baycanda folklor nümunələrinin kütləvi surətdə yazıya alınması işinə XVII
əsrdən başlanmışsa da (3), hər halda ilk bayatı bundan təxminən bir əsr əv -
vəl yazıya alınmışdır. Bu XVI əsrin ikinci yarısında köçürülmüş Mə həm -
məd ibn Məkkinin «Ləm’ətüd-Diməşqiyyə» əlyazmasında qeydə alınmış
bayatıdır (1, 4). Bir qayda olaraq, kiçik həcmli folklor materiallarına han-
sısa irihəcmli bir əsərin əlyazmasının haşiyələrində rast gəlinir. Görünür,
ayrı-ayrı katiblər və kitab sahibləri anadilli kiçik folklor nümu nələrini iri
mətndən ani «ayrılıb dincəlmək» üçün vərəqin kənarlarına yazırmışlar. 

Salman Mümtazın şəxsi arxivində F.24,s.v.97 şifrəsi altında saxlanan
materialların arasında bayatılar da var. Burdakı material “Bayatı və mah-
nılar” adlanır. 14 vərəqdən ibarət bu dəftərin  bir üzü qara karandaşla ya -
zılmışdır. 1-4-cü vərəqlərdə 12 bayatı vardır. 10-14-cü vərəqlərdə qə zəl -
lər, 13-cü vərəqdə  yenə bayatılar yazılmışdır. F.24,s.v.98 şifrəsi altında
saxlanan iki vərəqdə altı bayatı yazılmışdır ki, bunlardan dördü bu gün də
məşhurdur. F.24,s.v.99 şifrəsi altında saxlanan müxtəlif ölçülü altı
vərəqdə qara karandaşla bayatılar yazılmışdır. 3-4-cü vərəqlərdə qara
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karandaşla daha beş bayatı yazılmış və Salman Mümtaz bunu Hacı
Kərimin dəftərindən (bəyazından) götürdüyünü qeyd etmişdir: 5-6-cı
vərəqlərin bir üzündə qırmızı mürəkkəblə altı bayatı verilmişdir.
F.24,s.v.100 şifrəsi altında saxlanan müxtəlif ölçülü 5 vərəqdə mürək -
kəblə müasir mövzuda uydurma bayatılar yazılmışdır.

Hüseynqulu Sarabskinin şəxsi arxivində F.15,s.v.365 şifrəsi altında
saxlanan material “Türk bayatısı” adlandırılmışdır. Bu bayatılar çox sə -
liqəli xətlə 1927-ci ildə 28 vərəqli şagird dəftərinə bənövşəyi mürək kəb -
lə yazılmışdır. Buradakı cəmi 206 bayatıdan 27-si A.Məmmədova tə -
rəfindən çap edilmişdir (1,s.318-321). 

Rəşid bəy Əfəndiyevin şəxsi arxivində F.8,s.v.46 şifrəsi altında
saxlanan “Bayatılar və el mahnıları” adlı materialın arasında bayatılar da
var. Onun F.8,s.v.48 şifrəli fondunda da bayatılar qeydə alınmışdır. Bu
material iki hissədən ibarət olub, qara və bənövşəyi karandaşla ya -
zılmışdır. Əslində onlardan bir çoxunun bayatı olması məzmununa görə
şübhə doğurur. Cəmi 41 bəndi əhatə edir. 

Rəşid bəy Əfəndiyevin şəxsi arxivində saxlanan bayatılardan 22-ni
A.Məmmədova “Bayatılar” kitabında çap etdirmişdir (1,s.321-324).

Cəfər Cabbarlının şəxsi arxivində F.16,s.v.553 şifrəsi altında saxlanan
materialların arasında bayatılar da var. Orda belə bir qeyd edilmişdir:
Aşıq Qoca. Bayatılar. Yazanı və deyəni: Qaryaginli Aşıq Qoca. Toplayanı:
P.Ə.Cəfərov, 1938, Bakı.

Əlbəttə, 1938-ci ildə toplanmış mətnlərin 1934-cü ildə vəfat etmiş
Cəfər Cabbarlıya heç bir dəxli ola bilməzdi. Bu yazının birinci variantına
Salman Mümtazın da arxivində rast gəlinir. Görünür, bu material Cəfər
Cabbarlının arxivinə sonradan gəlib düşmüşdür. 

Latın qrafikası ilə makinada yazılmış 35 vərəqlik bu bayatılar, görünür,
çapa hazırlanmışdır. Burada Aşıq Qocanın karandaşla yazılmış, hətta
qəzəliyyatı da əhatə edən 28 vərəqlik əlyazması da var.

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin arxivində qeydə alınmış folklor materi-
alları da maraq doğurur. Burada F.21,s.v.404 şifrəsi altında mühafizə
edilən bayatılar bir təkcizgili dəftərxana vərəqinin hər iki üzündə qara
karandaşla yazılmışdır. Əlyazma cəmi 34 bayatıdan ibarətdir. 

Şəxsi arxivlərdə saxlanan bayatıların mətnlərini müasir nəşrlərlə mü-
qayisə etdikdə aşağıdakı mənzərənin şahidi oluruq. Əvvəlcə bir məsələni
qeyd etmək istəyirəm ki, mən burda həmin arxivlərdən götürülüb müasir
nəşrlərə daxil edilmiş nümunələrlə müqayisələr aparmamışam. Məsələn,
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A.Məmmədova H.Sarabskinin şəxsi arxivində   F.15,s.v.365  şifrəsi altın-
da “Türk bayatısı” adı ilə saxlanan 206 bayatı mətnindən 27-ni ((1, 318-
321), R.B.Əfəndiyevin F.8,s.v.46 və 48 şifrələri altında saxlanan arxivin-
dəki bayatılardan 22-ni (1, 321-324) və s. nəşr etdirmişdir. Bu bayatıları
həmin nəşrlə yox, xalqdan toplanmış nəşrlərdəki mətnlərlə müqayisə et -
mə yi qarşıma məqsəd qoymuşam. Əks halda eyni mətnin özünü özü ilə
müqayisə etmiş olardım ki, bu da yolverilməzdir.    

1. Arxivlərdəki bayatılarla müasir nəşrlərdəki bayatı mətnləri tamamilə
üst-üstə düşür. Bunu aşağıdakı nümunələrdən aydın görmək olur:

Bu dağlar – ulu dağlar,                    
Çeşməli-sulu dağlar.                        
Burda bir qərib ölmüş,
Öy kişnər bulud ağlar (4).

Bu dağlar – ulu dağlar,   
Çeşməli-sulu dağlar. 
Burda bir qərib ölmüş,
Göy kişnər bulud ağlar (5, 207; 6, 203)

Birinci bayatı Salman Mümtazın arxivindən, ikinci  isə “Bayatılar” və
“El çələngi” kitablarından götürülmüşdür. S.Mümtazın əlyazmasında
sonuncu misradakı “Göy” sözü “Öy” kimi yazılmışdır ki, bunun texniki
səhv olduğu şübhəsizdir, çünki “öy” kişnəməz, bu söz “göy”ə aiddir.
Salman Mümtaz bu bayatını Bəhlul Behcət tərəfindən yazıya alınmış
«Burda bir igid ölmüş» variantı ilə müqayisə edərək yazır ki, onun ikinci
variantda verilməsi təhrifdir, uydurmadır. İslam Sadıq isə bu bayatı
haqqında maraqlı bir fikir söyləmişdir. O yazır ki, “Göy kişnər, bulud
ağlar” misrasının dərd, qəm yükünün tutumu, ağırlığı “Burda bir qərib
ölüb” misrası ilə uyuşmur, səsləşmir” (7, 127). İ.Sadıq fikrini belə əsas -
landırır ki, bir qərib üçün “göy kişnəyib, bulud ağlamaz”. Onun fikrincə,
hətta “hər igidin ölümü də göyləri kişnədib, buludları ağlada bilməzdi”.
Ona görə də İ.Sadıq bu bayatını “Koroğlu” eposunda Eyvazın ölüm səh-
nəsi ilə əlaqələndirmiş və Eyvazın cənazəsini görərkən Koroğlunun bu
bayatını qəfildən çağırdığı fikrini söyləmişdir. Hər halda burda məntiq
var. Bir qərib üçün “Göy kişnər, bulud ağlar” misrası yerinə düşmür.
Lakin hər iki müəllifin fikrinə hörmətlə yanaşaraq, demək istəyirəm ki,
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bayatı bir folklor əsəridir, onu bir yerdə Salman Mümtaz dediyi şəkildə,
başqa yerdə isə ikinci variantda söyləyə bilərdilər. Sonra görəcəyimiz
kimi, bir sıra bayatılar hətta üç-dörd variantda mövcuddur.

Başqa bir bayatı nümunəsinə baxaq:

Oğlan, adın Xuduşdu,                        Oğlan, adın Xuduşdu, 
Gün çıxdı dağa düşdü,                       Gün çıxdı dağa düşdü, 
Göndərdiyin yüzüklər,                       Göndərdiyin yüzüklər, 
Barmağımdan sürüşdü (4).                   Barmağımdan sürüşdü (6, 201). 

Birinci bayatı Salman Mümtazın arxivindən, ikinci isə “El çələngi”
kitabından götürülmüşdür. Hər iki bayatının nöqtəsinə-vergülünə qədər
eyni mətndən ibarət olduğu aydın görünür.

2. Arxivlərdə saxlanan bayatılarla ayrı-ayrı nəşrlərdə rast gəlinən bay-
atılar arasında nadir hallarda bir sətir, əksər hallarda isə söz fərqlərinin
olduğu üzə çıxarılmışdır.

Ağam, gəl, ay ağam, gəl,
Ölməmişəm, sağam, gəl,
Boynumda qəm zənciri, 
Yolunda dustağam, gəl (8).

Rəşid Bəy Əfəndiyevin arxivindən götürülmüş bu bayatının nəşr vari-
antı aşağıdakı kimidir:

Çağıraram ağam, gəl,
Ölməmişəm, sağam, gəl,
Boynumda qəm zənciri, 
Yolunda dustağam, gəl (5, 170).

Göründüyü kimi, bu bayatının arxiv və nəşr variantları arasındakı
yeganə fərq birincidə “Ağam, gəl” ifadəsinin əvəzinə ikincidə “çağıraram”
sözünün işlənməsidir. Bayatıların əlyazmalarının yanındakı qeydlərdən
mə`lum olur ki, onları Rəşid bəy Əfəndiyevin özü yox, onun şagirdi olmuş
Qiymət Eyvazov adlı bir şəxs toplayıb yazıya almış və ona görə də çoxlu
texniki səhvlərə yol vermişdir. Onun əlyazmalarının üzə rində çoxlu
düzəlişlər edilmişdir. Ola bilsin ki, bu düzəlişləri Rəşid bəy Əfəndiyev

2012/I 65

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

http://www.pdffactory.com


aparmışdır. Bu fikri söyləməyə əsas verən faktlardan biri də odur ki, Qiymət
Eyvazovun qələmə aldığı digər mətnlər də səhvlərlə do lu dur. Aşağıdakı
bayatı da Rəşid bəy Əfəndiyevin arxivindən götü rülmüşdür:

Ay qız, məni bəndə vur, 
Zülfündə kəməndə vur, 
Yaxşı olsam qul eylə, 
Yaman olsam hində vur (8).

Bayatının nəşr variantı belədir:

Ay qız, məni bəndə vur, 
Zülfündə kəməndə vur, 
Yaxşı olsam qul eylə, 
Yaman olsam bəndə vur (6, 202). 

Hər iki nümunədən göründüyü kimi, onların arasındakı yeganə fərq
dördüncü misradakı “hində” sözünün “bəndə” sözü ilə əvəz edilməsidir.
Həmin bayatının digər nəşrində isə daha çox fərq nəzərə çarpır. 

Apar məni bəndə vur,
Zülfünnən kəməndə vur.
Min yara dövran vurub,
Əsirgəmə, sən də vur (5, 144).

Əslində birinci və ikinci nümunələr eyni mətn hesab edilə bilər. On -
ların arasında cəmi bir söz fərqi var. Lakin üçüncü mətni birinci və ikinci
mətnlərin variantı adlandırmaq daha doğrudur. Çünki sonuncu mətn
mə`naca əvvəlkilərlə eyni olsa da, ifadə forması kəskin şəkildə fərq lənir.

Tüfəngini yaxşı at,
Yaxşı sil, yaxşı at. 
Adamı qocalmağa qoymaz, 
Yaxşı arvad, yaxşı at (4). 

Bu bayatı da Salman Mümtazın arxivindən götürülmüşdür. Məhz hə -
min fondda bu mətnin ikinci variantı da mövcuddur:
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Tüfəngini yaxşı at,
Yaxşı doldur, yaxşı at.. 
Adamı qocalmağa qoymaz, 
Yaxşı arvad, yaxşı at (4).

Bu bayatının üçüncü misrası kobud şəkildə təhrif edilmişdir. Birincisi,
misra doqquz hecalıdır. İkincisi, onun xalq arasında indi də yaşayan vari-
antında həmin misra “Kişini yaxşı saxlar” yaxud “İgidi yaxşı saxlar” şək-
lindədir.

Şəxsi arxivlərdəki bə`zi bayatıların müxtəlif nəşrlərdə üç-dörd vari-
antına rast gəlinmişdir:

Qara atın nalıyam, 
Üstünün ipək xalıyam, 
Mənə dəgib dolaşma, 
Mən özgənin malıyam (8).

Bu bayatı nümunəsi Rəşid bəy Əfəndiyevin F.8,s.v.48 şifrəsi altında
saxlanan fondundan götürülmüşdür. Burda hecaların sayı pozulmuşdur.
İkinci misra yeddi əvəzinə səkkiz hecalıdır ki, bu da bayatı mətnləri üçün
yolverilməzdir. Onun ayrı-ayrı nəşrlərə bir neçə variantı düşmüşdür və
onların hamısında hecaların sayı gözlənilmişdir. “El çələngi” kitabında
həmin bayatı belədir:

Qara atın nalıyam, 
Çulun ipək xalıyam, 
Dəymə qonşunun oğlu, 
Mən özgənin malıyam (6, 200).   

“Bayatılar” kitabında isə onun üç variantı nəşr olunmuşdur:

Qara atın nalıyam,                                   Qara atın nalıyam, 
Qara qaşın xalıyam,                                 Ağ üzünün xalıyam, 
Çəkmə cəfamı qardaş,                              Obaya səs düşməsin, 
Mən özgənin malıyam.                             Nişanlımın malıyam.   
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Qara atın nalıyam, 
Göyçək qızın xalıyam, 
Məni bir oğlan sevir, 
Çoxdandır ki, halıyam (5, 92).   

Mövcud nəşrlərlə müqayisələr göstərir ki, şəxsi arxivlərdə saxlanan
bayatı nümunələri arasında təhriflər həddindən artıq çoxdur. Məsələn:

Mən aşiq, nəyin alım,
Ələfi bənilə alım, 
Yarım bəndən inciyib,
Könlünü nə ilə alım (8).

Bu bayatı H.Q.Sarabskinin arxivindən götürülmüşdür. Onun bir çox
misralarının mə`nası anlaşılmır. Hecaların eyniliyi gözlənilməmişdir.
Poetik cəhətdən zəifdir. “Ələfi bənilə alım” misrası səkkiz hecalı olmaqla
yanaşı, həm də anlaşılmaz bir şəklə düşmüşdür. Onu nəşr variantı ilə
tutuşdurduqda mə`lum olur ki, misra “Əlifin beynən alım” şəklində olub,
həm gözəldi, həm də anlaşılandı. Mənə elə gəlir ki, bayatını qoşan müəl-
lif misrada ərəb əlifbasının iki işarəsi ilə sevdiyi qızın adını kodlaşdır-
mışdır. Bayatı onu söyləyən, yaxud qələmə alan tərəfindən təhrif edil -
mişdir. Bayatının nəşr variantı belədir:

Əzizim neynən alım, 
Əlifin beynən alım. 
Küsdürüb yola saldım,
Könlünü nəynən alım (5, 92).

Bayatıda bütün tələblərə əməl edilmişdir, məzmunu, mə`nası da
gözəldir, poetik dolğunluğuna da söz ola bilməz.

Şəxsi arxivlərdə bu cür təhrif edilmiş bayatılar çoxdur. Belə təhriflər
əksər hallarda bayatıların həm gözəlliyinə, həm də mə`na tutumuna xələl
gətirir. Aşağıdakı bayatıda da eyni halla qarşılaşırıq.

Əlimdə əlim var, 
Qızıldan qələm var.
Yaxından görə billəm, 
Uzaqdan salam var (4). 
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Bu bayatı da Salman Mümtazın arxivində saxlanır. Onun bütün mis-
ralarının təhrif edildiyi aydın görünür. Birincisi, “Əlimdə əlim var”, “Qı -
zıldan qələm var” və “Uzaqdan salam var” misralarının hamısı altı hecal-
lıdır. Onlarda bir hecanın olmaması bayatını söyləyərkən dərhal hiss olu -
nur. İkincisi, “Əlimdə əlim var” və “Yaxından görə billəm” misraları heç
bir mə`na kəsb etmir. Burdakı məntiqsizlikdən belə bir sual doğur: Ya -
xından görə bilən adam niyə uzaqdan salam göndərməlidir? Burdakı
dolaşıqlığı yaradan təhrifin üzə çıxarılması üçün bayatının nəşr variantı-
na baxmaq kifayətdir:

Əlimdə ələmim var,
Qızıldan qələmim var.
Əl çatmır, ünüm yetmir,
Uzaqdan salamım var (5, 180).  

Göründüyü kimi, bayatının nəşr variantında hər şey öz yerindədir, poet-
ik biçimi də, məzmunu da, fikrin ifadə gözəlliyi də dərhal diqqəti cəlb edir.

3. Arxivlərdə saxlanan bayatı nümunələrinin nəşr variantları ilə
müqayisəsi göstərdi ki, onların bir qisminin son iki misrası saxlanmış, ilk
iki misrası isə dəyişmişdir. Məhz son misraların tam, yaxud azacıq fərqlə
eyniliyi onlardan eyni mətnin variantları kimi danışmağa imkan verir.
Məsələn: 

Bu gələn bizə neylər, 
Qoy gəlsin bizə neylər, 
Ov bizim, ovlaq bizim, 
Yad ovçu bizə neylər (8).

Qızılgüləm, xəstəyəm, 
Bülbüləm, qəfəsdəyəm.
Başı yasdıqda göz yolda, 
İntizaram xəstəyəm (4).

Birinci bayatı H.Q.Sarabskinin, ikinci bayatı Salman Mümtazın arxi -
vindən götürülmüşdür. Onların nəşr variantları aşağıdakı kimidir:
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Çən, duman düzə neylər?
Zülfün tök üzə, neylər?
Ov bizim, ovlaq bizim,
Yad ovçu bizə neylər? (5, 157)

Bu bayatının ilk iki misrası tamamilə dəyişmiş, son iki misrası olduğu
kimi saxlanmış, onun yeni bir variantı yaranmışdır. Digər bayatının vari-
antları isə ondan daha çox fərqlənir. Həm də onun variantları daha çoxdur. 

Qərənfiləm dəstəyəm,                       Əzizinəm bəstəyəm,
Bülbüləm qəfəsdəyəm.                      Əlində güldəstəyəm.
Gedin deyin yarıma                          Xəbər alsan halımı,
Həsrətindən xəstəyəm.                      Mən səninçün xəstəyəm.

Qızılgül dəstəsiyəm,                  Qərənfiləm dəstəyəm,
Qaşların ustasıyam.                          Bülbüləm, qəfəsdəyəm.
Özgə bir dərdim yoxdur,                   Sən məndən ayrılanı
Camalın xəstəsiyəm (5, 43).              Ölməmişəm xəstəyəm (5, 171).

Bu nümunələrin hamısı yuxarıda verilmiş bayatının variantlarıdır.
Onların hamısında ana motiv saxlanmış, fikrin ifadə forması dəyişmişdir.
Görünür, bayatı ağızdan-ağıza düşüb yayıldıqca ayrı-ayrı bayatı ustaları
onlara öz naxışlarını vurmuşlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bayatıları ara -
sında bu cür çoxvariantlı nümunələrə sıx-sıx rast gəlinir və bunu təbii
qarşılamaq lazımdır.

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan şəxsi
arxivlərdə zəngin bir bayatı xəzinəsi var. Bu bayatıların geniş təd qi qata cəlb
edilməsinin və nəşr olunub oxuculara çatdırılmasının vaxtı çat mışdır.

Məqalənin elmi yeniliyi və tətbiqi əhəmiyyəti: AMEA Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondlarında saxlanan şəxsi arxiv lər -
də aparılmış axtarışlar nəticəsində zəngin bir bayatı xəzinəsi üzə çı xarıl -
mışdır. Bu bayatılar müasir nəşrlərlə müqayisəli şəkildə araş dırıl mış, on -
ların bir qisminin indiyə qədər mövcud olan nəşrlərə düşmədiyi müəy yən
edilmişdir. Bayatıların toplanma və nəşr tarixinin öyrənil-mə sində, folk-
lorşünaslıq məsələlərinin tədqiqində bu məqalədən istifadə etmək olar.
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MÜQƏDDƏS OCAQLAR: İNANCLAR VƏ RƏVAYƏTLƏR
(Neftçala-Salyan ərazisindən toplanmış folklor 

materialları əsasında) 
XÜLASƏ

Azərbaycanın bütün regionlarında müqəddəs ocaqlar, pirlər mövcuddur. İnsanlar ən
qədim dövrlərdən bu pirləri ziyarət edir, nəzir qoyurlar. El arasında həmin pirlər, müqəd-
dəs ocaqlar haqqında rəvayətlər, inanclar, kökləri mifoloji dünyagörüşə bağlanan
mətnlər bu gün də söylənməkdədir.

Neftçala-Salyan bölgəsindən toplanan folklor materialları arasında da bu ərazinin
ziyarətgahları ilə bağlı mətnlər diqqətçəkəndir. Məqalədə pir sahiblərinin qeyri-adi
mö’cüzələri, müqəddəs ocaqların insanlara şəfa verməsi və s. faktlarla bağlı maraqlı
məqamlar araşdırılmışdır.

Açar sözlər: müqəddəs ocaqlar, pirlər, kimyə, vergili insanlar, Neftçala-Salyan bölgəsi

SACRED PLACES: BELİVES AND LEGENDSSACRED PLACES: BELİVES AND LEGENDS
(On the basis of materials of folk-lore which have gathered from(On the basis of materials of folk-lore which have gathered from

Neftchala-Salyan territory)Neftchala-Salyan territory)
SUMMARY

There are holy hearths and sacred places in all regions of Azerbaijan. People pay a
visit to these sacred places and put alms from the most ancient times. The legends and
mythological texts about sacred places are spoken among people now.

Item texts about sacred places are interesting among folk-lore materials from the
Neftchala-Salyan region.

Miracles, healing to people of masters of holy hearths and other facts are analysed in
the article.

Key words: holy hearths, sacred places, khimya, been given talent people, the
Neftchala-Salyan region

СВЯЩЕННЫЕ ОЧАГИ: ВЕРЫ И ЛЕГЕНДЫСВЯЩЕННЫЕ ОЧАГИ: ВЕРЫ И ЛЕГЕНДЫ
(На основе фольклорных материалов соранных на Нефтчала-(На основе фольклорных материалов соранных на Нефтчала-

Салянской территории)Салянской территории)
РЕЗЮМЕ

В Азербайджане во всех регионах есть пиры и очаги. С самых древних времен
люди посещают эти пиры, приносять пожерт вования. Среди народа и по сей день
рассказываются тексты связанные с мифологическим мировозрением, про пиры и
священные очаги бытуют разные легенды, верования. Фольклорные материалы
собранные на территории Нефтчала-Сальяны тексты связанные со священными
местами привлекают наше внимание. В статье описываются необычные способ -
ности хозяев очагов, а также способность священных очагов излечивать людей и т.
д. Были проанализированы интересные моменты с фактами.
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Ключевые слова: священные очаги, пиры, кимия, дарованные люди, Нефт -
чала-Сальянская территория

Məsələnin qoyuluşu. Neftçala-Salyan ərazisindən toplanılan ziyarət-
gahlarla bağlı inanclar və rəvayətlər təhlil edilir. Həmin mətnlərin respub-
likanın digər bölgələrindəki pirlərlə bağlı yaranan mətnlərlə oxşar və
fərqli cəhətləri müqayisə olunur.
İşin məqsədi. Ziyarətgahlarla bağlı yaranan inancların və rəvayətlərin

maraqlı folklor mətnləri kimi araşdırılması.  
Neftçala-Salyan bölgəsindən toplanmış folklor materialları arasında

diqqətçəkən məqamlardan biri də bu bölgənin pirləri, ziyarətgahları ilə
bağlı olan mətnlərdir. Bu materiallarda pir sahiblərinin qeyri-adi mö`cü -
zələri, ziyarətgahların insanlara şəfa verməsi və s. faktlarla bağlı mətnləri
maraqlı folklor mətnləri hesab etmək olar.

Bölgədə bu gün də çox məşhur olan Pirətavan piri, Sarı Seydan ocağı,
Xilaşəkər piri, Mirbağır ağanın ocağı, Kürqaraqaşlı kəndində Seyid nə -
nənin ocağı, Xol zonasında Ağadədənin ocağı, Pəricahan nənənin ocağı,
Qaçaqkənd kəndində Mirəziz ağanın ocağı və s. ziyarət yerləri bu əra -
zinin insanları tərəfindən müqəddəs bilinərək qorunur, ziyarət olunur,
bura da qurbanlar kəsilir, nəzirlər qoyulur. 

Neftçala rayonundakı Pirətavan piri bu bölgədə çox məşhurdur. Bu
pirin ziyarət yerinə çevrilməsi ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər yayılmışdır...
Bə`ziləri pirin adının “Piri-taun” sözündən əmələ gəlməsini, yə`ni taun
xəstəliyini sağaldan pir mə`nasında olduğunu söyləyirlər. Yaşlı insanların
söylədiyinə görə, indi pirin yerləşdiyi ərazidə vaxtilə ətrafına qırmızı kər-
pic döşənmiş bir neçə qəbir vardı.  Bu ərazidə yaşayan İsmi kişi adlı bir
ağsaqqal bu qəbirlərin müqəddəs olduğunu bildirib və o vaxtdan həmin
qəbirlər övliya məzarı kimi ziyarətgaha çevrilib. Sonralar həmin qəbir-
lərin üstündə şam yanması barədə söz-söhbət yaranıb. Xəstə adamlar ətraf
yerlərdən bu qəbirləri ziyarət etməyə başladılar. Şəfa tapanlar çox oldu.
Odur ki, pirin sorağı uzaqlara yayıldı. Əsasən taun xəstəliyinə tutulanların
bu pirə pənah gətirərək sağalması həmin ziyarətgaha olan inamı, e`tiqadı
daha da artırdı. Onu Piri-taun (taunu sağaldan pir, taun ocağı) adlan -
dırdılar. Sonralar 1891-ci ildə Heydər Almazov adlı xeyriyyəçi bu pirə
nəzir deyir, nəziri qəbul olunduğuna görə buradakı müqəddəs məzarların
üzərində türbə tikdirir. Deyilənlərə görə, pirin içərisində uyuyan adam
boyca çox uca imiş (6, 111).

Pir el arasında həm də Soltani-Pirətavan adlandırılır. Ərazidə yaşayan-
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lar bu ziyarətgaha hər niyyət üçün gəlirlər. Söyləyicilərin bir çoxunun
mə`lumatına görə, övladı olmayan ailələr buranı ziyarət edərək övlad
sahibi olmuşlar. Ziyarətgahın içərisindəki qəbirin ətrafı məhəccərdir.
Övlad arzusunda olan ziyarətçilər həmin məhəccərdən uşaq yüyrüyü
düzəldib asırlar. Balaca çöpdən guya uşaq düzəldib bələyir, üstündən xır-
daca köynək tikib həmin yalançı uşağa geydirilib yüyrüyün içərisinə
qoyulur, amma köynəyin boynu açılmır. İnanca görə,  əgər ziyarətçinin
arzusu yerinə yetəcəksə, həmin balaca köynəyin boynu açılır, əgər uşağı
olmayacaqsa, köynəyin boynu açılmır (Söyləyici Əhədova Adilə,
1930ğcu il təvəllüdlü, təqaüdçü, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi).
Başqa bir söyləyici bu ritualı bir qədər fərqli formada nəql etmişdir. Hə -
min məhəccərdən asılmış yalançı uşaq yüyrüyü əgər yellənərsə, de məli,
ziyarətçinin övladı olacaq, yüyrük yellənmədisə, ailədə övlad doğulmay-
acağına işarədir (Söyləyici Qədirova Əfruzə, 1941-ci il təvəllüdlü, orta
təhsilli, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi).

Pirətavan piri ilə bağlı bölgədən toplanan mətnlər kifayət qədərdir.
Övladını əsgərliyə yola salan valideynlər, ali məktəbə qəbul olunmaq
istəyənlər də bu pirə nəzir gətirir, burda qurban kəsərək ən azı yeddi
qapıya pay göndərirlər. Söyləyicilərin pirlərlə bağlı danışdığı mətnlərdən
də görünür ki, bölgə əhalisi müqəddəs bildiyi, inanaraq pənah apardığı
ziyarətgahlara, pirlərə, dini inanclara çox bağlıdır.

Ərazidəki insanların inandığı, müqəddəs bildiyi ocaqlardan biri də Sarı
Seydan ocağıdır. Əldə etdiyimiz mə`lumatlara görə, Sarı Seydan ocağına
əsasən sarılıq xəstəliyinə tutulanlar gəlir, burada şəfa tapırlar. El arasında
Sarı Seydan ocağının yaranma tarixi ilə bağlı belə rəvayət dolaşır ki, rus-
ların Azərbaycana hücumu zamanı İrandan buraya yerli əhaliyə kömək
məqsədilə müsəlman seyidlər gəlmişlər. Buna görə də həmin vaxtı sali-
seyidan, yə`ni seyidlər gələn il mə`nasında anlaşılmışdır və həmin dö -
yüşdə seyidlərin rəhbəri olan seyid Saləddin qəhrəmancasına şəhid ol -
muş, Xalac kəndi ərazisində dəfn edilmişdir (7, 65). Ehtimal olunur ki,
həmin məzar indiki ziyarətgahın yeridir.

Bizə belə gəlir ki, bu ocağın adının izahı ilə bağlı deyilənlər qeyri-
qənaətbəxşdir. Pirlərin, ocaqların şamanizmlə bağlı olması haqqında
elmdə xeyli fikirlər mövcuddur. Bu barədə görkəmli folklorşünas alim
Ə.Əsgərin “Zəngəzur folkloru” kitabına yazdığı ön sözdə maraqlı bir fakt
diqqətimizi çəkdi. “Ağ baba-qara baba, ağ şıx-qara şıx, ağ (sarı) seyid-
qara seyid, ağ molla-qara molla, ağ pir-qara pir kimi ocaq və şəxs adları
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ağ şaman-qara şaman kultunun yuxarıda söz açdığım hadisə (Ocaq baş çı -
ları − ərənlər özlərini qamlara (kam, xam) bənzər şəkildə aparırdılar. Şa -
manlar kimi güclərini nümayiş etdirir, düşmən pirlərlə mübarizə apa rır dı -
lar) ilə bağlı islam müstəvisində transformasiyasıdır (3, 25).

Düşünürük ki, müəllifin ağ (sarı) şaman-qara şaman qarşılaşdırması,
eyni zamanda Ağ Aşıq, Sarı Aşıq antroponimlərinin də oxşar hadisə ilə
bağlılığı” (3, 25) Sarı Seydan adındakı sarı sözünün də həmin fikrə uy -
ğunluğunu göstərir.

Salyan rayon mərkəzində yaşamış ağa Mirbağır ağanın əlində qeyri-adi
güc var imiş. Yaz aylarında Kür çayı daşıb ətrafı su basanda ağa gəlib bar-
mağını Kürə vururdu, su qayıdırdı. İşıl Altunun Türkiyə ərazisindəki Koca -
elinin türbələrilə bağlı apardığı araşdırmasında buna bənzər inanclar möv -
cuddur. “Sultan baba zəlzələdə türbəsindən çıxaraq dənizdən gələn nəhəng
dalğaları əli ilə dayandırmış və dənizin Gölcükü tamamən udmа sına mane
olmuşdur. Zəlzələ gecəsi Sultan Baba və türbənin məzarlığındakı bütün
övliyalar ayağa qalxaraq dua etmiş, birlikdə namaz qılmışlar (2, 72). 

Baş verə biləcək böyük fəlakətlərin qarşısını alacaq qədər fövqəladə
gücə malik olan övliyalardan geniş söhbət açan İ.Altun qırğız atalar sözü
“Övliya yaxınlarını qoruyar” məsəlinin də bu məqamda yerinə düşdüyünü
göstərmişdir. 

Mirbağır ağanın əlindəki kəramətləri ilə bağlı başqa bir mətndə isə
deyilir ki, yoxsulluq zamanı birinin arvadı balığa yerikləyirmiş. Bunu
eşidən Mirbağır ağa əlini Kür çayının suyuna vurub deyir, götür bu ba -
lıqları. Həmin şəxs baxır ki, burada bir neçə balıq var, götürüb, ağaya dua
edir. Deyilənlərə görə, Mirbağır ağanın ölümü də qeyri-adi, mö`cüzəli
hadisə olubdur. 1937-ci ilin repressiya qurbanlarından olan Mirbağır ağa
Sibirə sürgün edilib. Onunla bir kamerada olanların dediyinə görə, ağa
orada da ibadətini edirmiş, eyni zamanda islam dini haqqında oradakı
qeyri-müsəlmanlara danışır, dinimizi təbliğ edirmiş. Deyirlər ki, ağa ölə -
cəyi günü də bir gün əvvəldən bilib və başına qoyduğu əmmaməsini kəfən
əvəzi istifadə edilməsini tapşırıb. Ağanı dəfn edən zaman, “ilahi tərəfind-
ən yüzlərlə quş peyda olur və tabutun üstündə uçaraq ağanı seyr edir.
Hamı bu mənzərəni dəhşət içərisində müşahidə edir. Beləliklə, ağa Allah
tərəfindən onun dərgahına aparılır (7, 95). Ərazidən qeydə aldı ğımız
mətn lərdən birində isə deyilir ki, ağanın cəsədini dəfn edərkən güc lü
qasırğa qopdu, tufan oldu və cənazə yoxa çıxdı. Ona görə bu gün də böl-
gədə Mirbağır ağanı “qeyb olmuş ağa” deyərək xatırlayırlar. (Söy lə yici
Quliyeva Pakizə, 1937-ci il təvəllüdlü, Salyan rayonu Şorsulu kəndi)
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Xilaşəkər piri də sözügedən ərazinin müqəddəs pirlərindəndir. El
arasında bu pirin də yaranması, mö`cüzələri haqqında müxtəlif rəvayətlər
mövcuddur. Söyləyicilərdən biri bu pir sahibi Xilagilin 9 qardaş olduğunu
danışır. Deyilir ki, həmin qardaşlardan birinin adı Şəkər olmuşdur və o,
burada dəfn edilmişdir. Xilaşəkər pirinə əsasən ürəyi gedən, ürək xəstəliyi
olan adamlar, övladı olmayanlar və b. gedir. Niyyət edib başının şalını,
örpəyini həmin məzarın üstünə sərərək nəzir verir və ya övladı olmayan-
lar burada da yüyrük düzəldib asırlar, əgər yellənsə, demək, övlad sahibi
olacaq. Digər bir rəvayətə görə, bu məzar Xiləli Şəkər bəyin qəbridir.
Həmin Şəkər bəyin orada qışlağı varmış, mal-heyvan sürüsünü burada
saxlayarmış. Bir gün Şəkər bəy xəstələnir, dünyasını dəyişir, onu burada
dəfn edirlər. Uzun illər onun qəbri qəriblikdə kimsəsiz qalır, heç gələn-
gedən, ziyarət edən olmur. Kənddə bir qadın ruhi xəstə imiş. Nə qədər
həkimə göstərilsə də, müalicə alsa da, xeyri yox imiş, sağalmırmış.
Bunlar bacı-qardaş birgə yaşayırmış. Bir gün qardaşı gəlib görür ki, bacısı
evdə yoxdur, gecə yarısınadək hər yeri axtarır, tapa bilmir. Səhəri gün
bacısını axtaran oğlan gəlib görür ki, bacıcı həmin bu Şəkər bəyin qəbri
üstündə başını qoyub yatıb. Qızı yuxudan oyandırır, baxıb görür ki, əvvəl-
ki xəstəlikdən əsər-əlamət qalmayıb. Bundan sonra onlar həmin qəbrin
üstünü düzəltdirirlər. Ətraf  kəndlərdə də yayılır ki, burada belə bir
mö`cüzə var. Bundan sonra Şəkər bəyin qəbri ziyarətgaha çevrilir, insan-
lar buranı ziyarət edərək nicat tapırlar (Söyləyici Səlimov Bəy məm -
məd,1951 təvəllüdlü, ali təhsilli. Salyan rayonu Xalac kəndi).

Folklorşünas alim L.Süleymanova da Şəki ərazisindən buna bənzər,
yə`ni qəbir üstündə yataraq sağalma və ya vergi almaqla bağlı mətn qeydə
almışdır. Həmin mətnə görə, “vergi veriləcək qızı dağda sumaq yığarkən
iki kişi oğurlayıb aparır ki, gecəni Niyazi babanın qəbri üstündə yatırsın-
lar. Ancaq yol çox uzaq olduğundan onu yaxın ziyarətdə − Fatma nənənin
qəbri üstündə yatırırlar. Qızı oğurlayanlardan biri ona deyir ki, sənə vergi
veriləcək, mən də səninlə evlənəcəyəm (8, 72).  

Folklorşünas alim H.İsmayılov yazır: “Pir əslində təriqətin başçısına
verilən addır. Amma sufi anlayışa görə, təriqətə mənsub olan mürşidlər
özlərində aid olduqları sufi sülalənin başçısını ruhən yaşadırlar. Çünki pir
həmin sülalədən olan övliyalarda təcəlla edir. Pirə məxsus olan kəramət
itmir, nəsildən-nəslə keçərək yaşayır. Digər tərəfdən bu kəramət övliyanın
dəfn olunduğu torpağa da keçir (4, 13).

Bölgə ərazisində geniş yayılmış inama görə, seyid-peyğəmbər nəslinə

2012/I 76

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

http://www.pdffactory.com


mənsub olan insanlar müqəddəs hesab edilir. Ərazidən topladığımız çox -
saylı mətnlər yuxarıdakı fikrimizin təsdiqi baxımından səciyyəvidir. “Bizim
kətdə Mirhəsəngil, Mirheydargil, irəhmətdiy Seyidnənə, Seyidnisə,
Mirzada, Ağadədə ağır ocağdılar. Bizim uşağlar həməşə bu ocağlara gedil-
lər, ziyarat eliyillər, nəzir verillər. Bılar ağır ocağdılar. Gedirsən də, xeyrin
tapırsan da.. Seyiddər imam öladıdı dənə, adama elə yaxşı köməyliyləri
dəyir, elədiyin nəzir qəbul olır. Ancağ nə niyyət eləsün, Allahı tutursan
əlündə. Hər şey Allahın əlindədi... (Söyləyici Əhədova Adilə, 1930-cu il
təvəllüdlü, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi).

Söyləyicilər peyğəmbər nəslindən törəyən seyidlərin həm də müxtəlif
xəstəlikləri sağaltmaq gücünə malik olması ilə bağlı maraqlı mətnlər
danışır. Kətdə Mirbağır ağaan qızı variydi. Hamı ona Akqabacı diyirdi,
kət-kəsəydə kimi dəmro tutırdı, aparırdun ona, dəmronı kəssirirdün. O
gedirdi tüpirirdi ocağa, ordan-küldən götirirdi, çəkirdi o yaraan üssinə,
gidişirdi də yara, su verirdi. Onnan bi gün görirdün ki, suyi çəkildi, qurıdı,
saba görirdün ki, çəkildi. O:nan da ocağnan görirdün ki, sağaldı. O ocağ
dəmro ocağı iydi. Başqa ocağlar da var. Əvəllər adamın boğazında yara
olırdı, deşdəməz yarası diyilirdi ona. Onda da gedirdün ocağa, səni
kimyəliyirdi. Yeddi gün gərəy şit şey yiyiydün. Şit fətir, şit yiməy, şit
çörəy. O kimyə götirərdi. Nağadə doxtıra-yada gedərdüy, onın malicəsi-
yadı olmazdı, hancağ onı o ocağ yaxşı eliyərdi. O ocağ da öz kəndimizdə
Seyidnisənin ocağı iydi. O da seyid ö:ladıdı. Hancağ oğlan ö:ladına hə -
məşə seyitdiy var, qıza cumadan-cumaya tüşür. Gedirdün, kəsirdi, kim-yə
vırırdı, 3 gün gedirdün ora, bağlıyurdun, tay heç kimə gössərmirdün. Ona
diyirdilər, kimyə yarası. Kimyələnirdün. Onnan sora onın ancağ 40 gün
çiləsin saxlıyırdun. 40 gün gərəy mındar görmiyə. Onı mındara gör -
kəzdün, dəşilirdi. Ancağ gərəy onı təmiz adam göriydi. 3 gün getdün,
onnan sora 7 güni də getdün, gördün ki, yara tay yığıldı, ağzı-bırnı da yı -
ğıldı, təmizzəndi, gəlirdün pəhrizin saxlıyırdun qırx gün. Qırx gün gərəy
şit yiməylər yiməliydün, duzsuz-yadsız. Belə-belə seyitdərdə var. Dəmro
ocağı ayrıdı, kimyə ocağı ayrıdı. Kimyə yarası ... deşdəməz diyillər ona
(Söyləyici Əhədova Adilə, 1930-cu il təvəllüdlü, Neftçala rayonu
Xolqarabucaq kəndi).

Kimyə əsasən seyidlərin yaşadığı evdə, həyətdə, ocağ altından, ya
təndirin külündən, yaxud da köhnə evlərdə ocaqlıq deyilən yer olardı,
həmin ocaqlıqdakı küldən götürülür. Seyidnənənin ocağı ilə bağlı qeydə
aldığımız mətnlərdə deyilir ki, Seyidnənə ailəsi ilə birlikdə başqa kəndə
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köçüb yaşayır, ancaq ocağın kimyəsi gəlmir bura. Sonra onlar digər bir
kəndə köçürlər, ocağın kimyəsini gözləyirlər ki, görəsən kimyə gələcək,
ya yox? Avqust ayı imiş, birdən göy guruldayır, ildırım çaxır, gurum-
gurultu düşür. Seyidnənə gəlir həyat yoldaşına da deyir ki, əvvəlcə sən gir
ocağı ziyarət elə, sonra qonşuları çağır, onlar da gəlib ziyarət etsinlər. Ba -
xıb görürlər ki, evin arxa tərəfində, künc tərəfdən kimyə axır, yazılır
“Allah, Məhəmməd, ya Əli”. Bu ocaq beş kimsənə xatirinə verilir.
Mə`lum dur ki, beş kimsənə Allahın iradəsi ilə Məhəmməd peyğəmbərin
özü tərəfindən seçilmişdir. Bunlar Hz. Əli, Hz. Fatimeyi-Zəhra, imam
Həsən, imam Hüseyndir. 

Bə'zən də dünyasını dəyişmiş pir sahiblərinin, seyidlərin dəfn olun-
duğu məzarın torpağından da kimyə götürülür. Qəfil bir hadisədən qor -
xanda və ya xəstələnəndə həmin kimyə torpağını suya qarışdıraraq qorx-
muş və ya xəstələnmiş insana içirdilir. Bu barədə H.İsmayılovun da fikir-
ləri maraqlıdır. “Müqəddəslərin məzarından götürülən torpaq müqəd dəs
sa yılır və dərman kimi istifadə olunur. Xalq dilində buna kimyə (mü qəd -
dəs yerdən götürülən torpaq; hər hansı müqəddəs ocaqdan, ziyarət gah  dan
gətirilmiş torpağa və ya hər hansı bir əşyaya kimyətəbərrik deyilir) dey-
ilir. Burada xalq təbabətində kimyətəbərrik xüsusi yer tutur (4, 13). 

Tədqiqatçı X.Məmmədova da Quba rayonu ərazisindəki pirlərlə bağlı
materialları araşdırarkən kimyə-tütyə ilə bağlı mətnləri diqqətdən qaçır-
mamışdır. “Daha çox cavan oğlan-qızdər gələdi bu pirin üstünə. Soram
mü ceyir hamısına tütyə (tütyə-tutya-pir üstündən torpaq götürülür və
bulağın suyu ilə qabda qarışdırılır) içirtedi. Tütyəni başa-kürəyə, əl-
ayağlara da sürteller ki, qorxuluğ və xəstəliy varsa, cannan çıxsın” (9, 90).

Göründüyü kimi, kimyə və tütyə mahiyyətcə eyni nəsnədir, lakin
adlandırılması bölgələr üzrə fərqlidir.   

Region ərazisində pir sahibləri və onların mö'cüzələri ilə bağlı maraqlı
mətnlər mövcuddur. Onların bir qismi də pir sahiblərinin vergi verməsi ilə
bağlıdır. Əslində bu tip mətnlər digər regionlarda da geniş yayılıb. 

Folklorşünas L.Süleymanovanın Şəki rayonundan topladığı mətnlərin
bir neçəsində “vergi veriləcək adamların əzabları təsvir olunur. Belə
adamlardan birini tikə-tikə doğrayıb, kəsilmiş tikələri tabağa töküb qovu-
rurmuşlar. Mətnlərin birində isə vergi veriləcək adamın bədəninə qızmar
şiş basırlar. Başqa bir mətndə isə vergi alacaq adamı hər dəfə döyür, pis
yollara çəkir, gözünün qabağında iki uşağını yandırırlar (8, 73).

Bizim də Neftçala və Salyan ərazisindən topladığımız mətnlərdə pir
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sahiblərinin başına gələn mö'cüzəli əhvalatlardan burada da nümunə ver-
məyi məqsədəuyğun hesab etdik.

“Seyidnənənin atasının gözləri tutulur, atası deyir ki, məni apar
babamın qəbri üstünə, mənim gözlərim orda açılacaq. Seyidnənə özü
azyaşlı imiş. Atasının əlindən tutur, babasının qəbrinin üstünə ziyarətə
gedirlər. Burda atası qəbrin üstünə uzanıb yatır. Seyidnənə görür ki, Göy
aləmindən elə bil ki, Günəş doğur, buna tərəf gəlir. Günəş nuru gəlib
yaxınlaşdıqca deyir, gördüm 2 nəfər üzürübəndli adam yaxınlaşıb deyir-
lər ki, “qızım, qorxma, biz sənin atanın gözlərini sağaldacağıq, sənə də
hökm verəcəyik. Seyidnənənin ağzına tüpürüllər, atasının gözlərinə əlləri-
ni çəkib yenidən nura dönüb yuxarı çəkilib yox olurlar. Sonra
Seyidnənənin ürəyi gedir, yıxılır. Ayılandan sonra kəndə gəlirlər. Kənd
camaatı bu olanları eşidəndən, biləndən sonra onu müqəddəs sayır,
əyninin paltarından və ya şəxsi əşyalarından alıb müqəddəs bir şey kimi
özləri ilə aparır, “sənə qurbanı olduğlarımızın əli dəyib” deyirlər.

Başqa bir rəvayətə görə, bir gün Seyidnənə həyətdə oynayırmış.
Nənəsi təndirə çörək bişirirmiş. Arvad çörəyi çıxardır, aparır evə. Balaca
Seyidnənə gəlib girir isti təndirin içərisinə. Nənəsi çağırır, ay Seyidnənə,
ay Seyidnənə... Cavab verən olmur. Şübhələnirlər ki, bəlkə, uşaq Kürə
düşüb, axtarırlar. Uşaq tapılmır. Qonşu bunlara gəlirmiş, təndirin yanın-
dan keçəndə görüb ki, təndir istidir, alov çıxır. Seyidnənə alovun içində
dayanıb nəsə deyir, əli ilə alovu tutur. Qonşu arvad qışqırır, haray salır ki,
ay camaat, Seyidnənə orda alovun içindədir – təndirdə. Babası gəlir, uşağı
təndirin içərisindən çıxarır. Sonralar Seyidnənə deyirmiş ki, mənə həmin
təndirin – alovun içərisində min bir dərdin dərmanını verirdilər, camaat
haray salıb məni təndirdən tez çıxardılar. Söyləyicilərin verdiyi mə'luma-
ta görə, Seyidnənə kimin üzünə baxardı, o dəqiqə bilərmiş ki, bu adamın
hansı xəstəliyi var. Xəstə adamın ağrıyan yerinə əlini çəkər, sığallayardı,
həmin xəstəlik bununla da tamam sağalarmış. Qeyd edək ki, Seyidnənə
10 ildən artıqdır ki, dünyasını dəyişib, onun başına gələn mö'cüzələr
haqqında qızı Anabəyim xanım məlumat vermişdir.

El arasında yayılan fikirlərdən biri də budur ki, pir sahiblərinin
mö'cüzələrinə, müqəddəsliyinə şəkk edib inanmayanlar həm bu dünyada,
həm də o biri dünyada cəzalanırlar. Topladığımız mətnlər arasında bu tipli
inanclara da rast gəldik. Seyidnənənin mö'cüzələrinə inanmayan bir qa -
dını inək buynuzu ilə vurub yaralamışdı. Seyidnənənin ocağından axıb
tökülən kimyəyə şəkk edən başqa bir qadının qolları yara tökür. Hər iki

2012/I 79

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

http://www.pdffactory.com


qadın başlarına gələn əhvalatdan sonra yenidən ocağa gəlirlər, dizlərinin
üstündə sürünərək ocaq sahibindən günahlarının bağışlanmasını istəyirlər. 

Qeydə aldığımız mətnlərdən birində göstərilir ki, seyid Ağadədənin
evinə gecə oğurluğa gələn oğru döşəməyə sərilən kilimi yığmaq istəyəndə
beli, əli-qolu quruyub yanına düşüb, yerindən qalxa bilməyib. Səhər yu-
xudan qalxan ev adamları bunu görüb, məsələdən agah olublar. Oğurluq
etmək istəyən şəxs bununla da şikəst qalıb (Söyləyici Səfərov Məhərrəm
Sahib oğlu, 1941-ci il təvəllüdlü, Neftçala rayonu Xolqaraqaşlı kəndi).
Bölgədə hər kəs Ağadədənin qeyri-adi şəxs olduğunu, onun istənilən
xəstəliyə əlini çəkərək sağaltmaq gücünə malik olduğunu söyləyir.
Deyilənlərə görə, əkin sahələrində yetişmiş məhsulu dağıdan həşəratlar
varsa, oraya Ağadədəni aparıb tüpürtdürürlər. Bundan sonra həmin sahədə
ziyanverici həşəratlar məhv olur. Və yaxud kimin həyətində ilan
görünürsə, yenə də Ağadədəni aparıb tüpürtdürürlər ki, həmin həyətdən
ilanlar uzaqlaşsın.  

Bu gün Xolqarabucaq kəndində məşhur olan Pəricahan nənənin ocağı
da müqəddəs ocaqlardan biridir. Bu ərazidə yaşayan insanların söylədi-
yinə görə, Pəricahan nənənin oğlu Mirqasım da ağır seyid olub. Deyi lən -
lərə görə, əvvəllər kəndin ərazisindən keçən Akkuşa çayında gəmilər
üzürmüş. Həmin gəmilərdən birində belə bir əhvalat baş verib. Gə -
midəkilər Mirqasımın seyidliyinə, mö'cüzələrinə inanmayıblar. Mirqasım
gəminin içərisindəki yanan közü ağzına qoyub çıxarıb. Hamı baxıb ki,
doğrudan da, bu yanan közdür. Həmin Mirqasım çox gənc yaşlarında
dünyasını dəyişir. Camaat mərhumu dəfn etmək üçün qəbristanlığa
götürür. Bu zaman anası Pəricahan nənə ah-vay edərək deyir, “bala,
dayan, mən də gəlirəm”. Elə həmin gün oğlunun ardınca anasını da aparıb
dəfn ediblər. Ərazidə yaşayanların dediyinə görə, Pəricahan nənənin
qəbrinin üstündə həmişə işıq, alov görünürmüş. Deyilənlərə görə, ananın
qəbri nakam oğlu Mirqasıma görə yanırmış (Söyləyici Gözəlov Əfsərağa
Ağabəy oğlu, 1945-ci il təvəllüdlü, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi).

“Şaman əfsanələri və söyləmələri” kitabında verilmiş bir mətndə
ölmüş şamanın tabutunun yanında onun ruhu alov şəklində peyda olaraq
7 gün orada qalır (5, 118).

“Ağdaş folkloru” kitabında da pir sahiblərinin alov kimi görünmələri
ilə bağlı bir neçə mətn verilmişdir (1, 109; 112, 130).

Folklorşünas L.Süleymanovanın “Şəki folklor mühiti”adlı disser-
tasiyasında da pirlərin üstündə alov görünməsi ilə bağlı bir neçə mətnin
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mövcud olduğunu görürük. Rəvayətə görə, “hərdənbir Şeyx babanın
üstündən bir od çıxır və gəlib Pir babaya düşür. Rəvayətin verdiyi mə`lu -
mata görə, bu alov Şeyx babadır. O, qardaşını görməyə gedir (8, 79).

Neftçalanın Qaçaqkənd kəndində bu gün də yaşayan seyid Mirəziz
ağa, Xolqarabucaq kəndində seyid Ağadədə adlı müqəddəs insanlar vardır
ki, ərazinin bütün əhalisi bu insanlara övliya kimi inanır, onların ocaq -
larını tez-tez ziyarət edir, niyyət edib nəzirlər aparırlar. Adlarını göstərdi -
yi miz bu müqəddəslər el ağsaqqalı olmaqla yanaşı, həm də onlara pənah
gətirən heç kəsi qapıdan boş qaytarmaz, şəfa istəyənə şəfa verər, köməyə
ehtiyacı olanlara əl tuturlar.

Uzun illər övladı olmayan bir gəlin Mirəziz ağaya bütün qızıllarını
nəzir edir, təki övlad sahibi olsun. Bir dəfə ağa bu kəndə gəlibmiş. Bunu
eşidən gəlin ağanın ziyarətinə gəlir, övlad arzusunda olduğunu deyir.
Mirəziz ağa hamının yanında bir kömür parçası ilə divara yazır: Əli, Vəli.
Doğrudan da, bir müddətdən sonra gəlinin əkiz uşaqları olur, adlarını da
Əli və Vəli qoyurlar. Gəlin nəzir etdiyi qızılları Mirəziz ağaya verəndə
ağa etiraz edir, götürmür. Bu, Mirəziz ağanın qeyri-adi kəramət sahibi
olduğunu göstərməklə yanaşı, həm də gözü-könlü tox olduğunu sübut
edir (Söyləyici Səlimov Bəyməmməd, 1951-ci il təvəllüdlü, ali təhsilli,
Salyan rayonu Aşağı Xalac kəndi). 

Bölgədə geniş yayılmış inama görə, seyidlərin və onların törəmələrinin
qarğışına tuş olmaq insanın taleyində bədbəxtliyə düçar olmaqla, uğur-
suzluqla nəticələnə bilər. Ona görə də seyidlərə və onların törəmələrinə
hər kəs hörmət edir, onları acıqlandıracaq heç bir hərəkətə yol vermirlər.
İnanca görə, seyidin qarğışına tuş gəlmək pis əlamətdir. 

Qeydə aldığımız mətnlərdə pirlərin və ocaqların ziyarət olunması ilə
bağlı rituallar da geniş yer almışdır. Regionun əhalisi pirə və ocağa
ziyarətə gedərkən mütləq qabaqcadan yuyunmalı, qüsl etməlidir. Pirə və
ya ocağa gedərkən qadınlar uzunqollu, uzunətəkli paltar geyinməli,
başlarını örpəklə bağlamalıdır. Ziyarətə gedən insanlar saf niyyətlə, səmi-
mi qəlbdən inanaraq getməlidir. Ziyarət etdiyin pirə və ya ocağa qurban
boyun olmusansa, kəsilən heyvanın bir hissəsini ziyarət etdiyin pir sahi-
binə verməli, qalanını isə qonşuların, qohumların arasında bölüşdürməli,
ən azı 7 qapıya pay verməlisən. Ziyarət yerində qoyulan nəzir halal yolla
əldə olunmuş qazancdan olmalıdır. Ziyarət etdiyin pirdən və ya ocaqdan
götürülmüş torpaq və ya əşya müqəddəsdir, ona kimyə və ya kimyətəbər-
rik deyilir. Kimyə təmiz yerdə saxlanılır, xəstələnən və ya qəfil qorxan
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adama kimyə suyu içirdilir ki, şəfa tapsın. Seyidlərin oğul övladlarına
həmişə, hər vaxt, qız övladlarına ancaq həftənin cümə günləri seyidlik
düşür. Seyidin qarğışına tuş olmaq pis əlamətdir.

H.İsmayılovun “Muğan ərazisində yaddaşlaşan folklor” məqaləsində
göstərdiyi fikirləri bu bölgəyə də şamil etmək olar. Ona görə ki, Neftçala-
Salyan ərazisi də Muğan torpağının bir parçası olmaqla həmin fikirləri
özündə ehtiva edir. “Bu yerlər inanc tariximizin bir neçə qatını əhatə edir.
Burada ən əski türk inanclarının izlərini aşkarlamaq mümkündür. Bu
inanc lar zaman-zaman sonrakı inanc sistemlərinə transformasiya olun-
muş və müxtəlif təzahür formalarını saxlamışdır. Bölgədə islami dəyərlər
mükəmməl bir şəkildə olsa da, xalq inancları ilə qovuşmuş təriqət dəyər-
ləri də müşahidə olunmaqdadır. Haqqında bəhs etdiyimiz ocaqlar bu sil-
siləyə aiddir (4, 14).

Aparılan bu kiçik araşdırmadan mə'lum oldu ki, Neftçala-Salyan regio-
nunda pirlər, ziyarətgahlar, müqəddəs insanlar, seyidlər çoxdur. Regionun
əhalisi də həmin pirlərə, müqəddəs seyidlərə və ocaqlara çox bağlıdır.
İşin elmi nəticəsi. Neftçala-Salyan bölgəsindəki müqədəs ocaqlar,

ziyarətgahlar haqqında yaranan və el arasında yayılan mətnlərin təhlili.
Həmin mətnlərin ümumtürk folklorundakı bu tipli mətnlərlə müqayisəsi.
İşin elmi yeniliyi. Neftçala-Salyan folkloru, o cümlədən bu ərazinin

ziyarətgahları ilə bağlı yaranan folklor mətnləri ilk dəfə bu məqalədə
araşdırılır.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Ziyarətgahların yaranması ilə əlaqəli, vergili

insanların, müqəddəs seyidlərin şəfa verməsi, xəstələri sağaltmaq qa -
biliyyəti ilə bağlı, baş verə biləcək pis hadisələri qabaqcadan xəbər verə
bilmə və s. bu kimi mətnlərin folklor mətnləri sırasına aid edərək araş -
dırılması.   
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LİRİK MƏTNLƏRDƏ “SAÇ”IN MİFOPOETİK SİMVOLLİRİK MƏTNLƏRDƏ “SAÇ”IN MİFOPOETİK SİMVOL
KİMİ STRUKTUR-SEMANTIK XÜSUSİYYƏTLƏRİKİMİ STRUKTUR-SEMANTIK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

XÜLASƏ
Məqalədə “saç”ın mifopoetik simvol mövqeyində lirik məntlərdəki struktur-sem-

natik xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Xalq məişətində sınamalar da daxil olmaqla
mövsüm, mərasim rituallarında “saç”ın əski inam, mifik təsəvvürlərə bağlı məzmunu
tədqiqata cəlb edilmişdir. Mövzu ilə bağlı dünya xalqlarının məişət, adətlərindəki
“saç”ın rəmzi mahiyyətinə ayrıca diqqət yetirilmişdir.

Açar sözlər: Saç, mifopoetik, janr, ritual, arxaik, simvol, semantizm, lirika

STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE OF “HAIR” AS A CHARACSTRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE OF “HAIR” AS A CHARAC--
TER IN THE LYRIC MYTH POETIC TEXTSTER IN THE LYRIC MYTH POETIC TEXTS

SUMMARY
The article investigates the structural-semantic feature of “Hair” in the lyric texts

from the perspective of mythopoetic symbol. In a national household  ritual ceremonies,
including testing related to beliefs  and mythical ideas about the “hair” are also the object
character. “Hair” is given a special place in the customs of the people of the world.

Key words: hair, mythopoetic, genre, ritual, archaic symbol

СТРУКТУРНО – СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ «ВОЛОС»СТРУКТУРНО – СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ «ВОЛОС»
КАК МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ  СИМВОЛ  В  ЛИРИЧЕСКИХКАК МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ  СИМВОЛ  В  ЛИРИЧЕСКИХ

ТЕКСТАХТЕКСТАХ
РЕЗЮМЕ

В статье исследуется структурно – семантическая особенность «волос» в
лирических текстах с позиции мифопоэтического символа. В  народном  быту
обрядовые церемонии, в том числе и опробования связанные с  поверьями и
мифическими  представлениями о «волосах» становятся  также  объектом
исследования. Наряду с данной темой, символу «волос»  отводится   особое место
в  быту  и  в обычаях  народов  мира.
Ключевые cлова: волосы, мифопоэтика, жанр, ритуал, архаический  символ
Məsələnin qoyuluşu. Xalq lirikasının mifopoetik simvollar sistemi

ge niş olmaqla ayrı-ayrı janrlarda fərqli semantik-strukturda çıxış edir.
“Saç” mifopoetik simvolunun müxtəlif mərasim rituallarına bağlı nəğ mə -
lər də çoxşaxəliliyi özündə həm arxaik təsəvvür və inamları, eləcə də za -
manla poetik aşınmalarla dəyişən semantizmini qorumaqdadır. Mə qalə də
“saç”ın lirik mətnlərdəki tarixi-mifik, poetik struktur-semantiz mi nin janr
və mərasim ritualı istiqamətlərində öyrənilməsi məsələsi qo yul muşdur.
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İşin məqsədi. Məqalədə qarşı qoyulan başlıca məqsəd “saç” mifopoe -
tik simvolunun lirik mətnlərdəki struktur-semantik xüsusiyyətlərinə
aydınlıq gətirməkdir. Yazılı ədəbiyyat, təsəvvüf şeiri, klassik nəsrdə də
diqqət yetirilən “saç” simvolunun arxaik, ilkin rituallara bağlı əski, mifik
təsəvvürünün xalq məişəti, dünya xalqlarının folklorundakı semantizmi
ilə müqaisədə öyrənilib, araşdırılmasıdır.

Şifahi sənətin, yaradıcılığın digər növlərində olduğu kimi xalq lirikası da
çoxsaylı etnopoetik, mifoloji simvollarla zəngindir. Lirik janrın səciy yə -
vililiyinə – daha çox subyektiv hisslərdən qaynaqlanmasına bağlı ola raq
bə'zən bu simvollar öz semnatizmini açıq-aşkar işarələnmədə bil dir diyi
halda, bir çox məqamlarda ikinci mə`na qatında gizlətmiş olur. Lirik
mətnlərin poetik predmetliliyində insanın saçı bu baxımdan ikili bədii –
semantik cəhəti, struktur dəyişikliyi ilə seçilir. Tarixi-mifik yaddaş qayna -
ğın da ilkin təsəvvürlər sistemində müəyyən inanclara yol alan, bir sıra
tabuçuluq ehkamlarında qorunan insan “saç”ı müxtəlif janr spesifikliyin də
gözəllik rəmzi, eləcə də mifopoetik simvol informativliyini saxlamaqdadır. 

“Saç”ın folklor ədəbiyyatında daha çox inam, sınamalarda möhkəm-
lənən mifik məzmunu magik qəlibiylə şifahi sənətin müxtəlif janrlarına
səpələnmişdir. Pərakəndə şəkildə ayrı-ayrı janrlarda yer alan sirli “saç”
motivi, xüsusilə xalq mərasim, törənlərinin ritualında qorunmaqdadır. İnsan
saçının uzun, qısalığı, rəng çaları, səliqəsizliyi, düzümü, bəzə dil mə si və s.
məzmunu ilə müxtəlif lirik mətnlərdə fərqli şəkildə ifadələnmək dədir.

Hələ qədim zamanlardan başlayaraq insanlar fizioloji mövcudluqları,
bədən üzvlərinə mifik baxış yönəltməklə onu təbiətlə, ətraf aləmlə bir
araya gətirməyə çalışmışlar. Daşa həkk olunan ən qədim qayaüstü rəsm-
lərdə belə təsvirlər estetik baxışı deyil, ayrıca təsəvvür, mifik dünya duyu-
mu, fəlsəfi fikri ifadə etməkdədir. Məsələn, “poleolit Veneralar”ı adlan -
dırılan ilkin insan rəsmlərində qadınlar iri qarınlı, döşlü təsvir olunmaqla
onların saçları, ümumiyyətlə sifət cizgiləri gizlədilmişdir. Doğum, artımın
simvollaşdırılmasına uyğunlaşdırılan bu rəsmlər qadın gözəlliyinin
ifadəsində deyil, ilk növbədə onu kulta çevirən bəşəriyyətin yaradıcısı
olması informativliyini saxlamaqda diqqət çəkir. (13, 28) Eyni fikirdən
çıxış edən etnoqraf Şteynerə görə, qədim rəsmlər bəzək nümunəsindən
daha çox ilkin, ibtidai təsəvvür, mifik baxışın mə'lumatı kimi maraq
doğurur. (13, 41) Bu mə`nada, nəyin necə təsviri adi məişət həyatı ya şa -
yan insanların gündəlik vərdişi deyil, öz ilkin inam və təsəvvürlərinə
bağlı qorunub, ötürülən tarixi-mifik gerçəkliklərdir. Zamanla poeziyada
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qadın gözəlliyinin rəmzinə çevrilən “saç” da eyni tərzdə arxaik sakral
mə'na özülünü müəyyən poetik aşınmalarla saxlayıb yaşatmaqdadır. Qeyd
edək ki, “saç”ın sirliliyi dünya folkloru, ayrı-ayrı xalqların əfsanə və
rəvayətləri, sınama və inanclarında geniş yer tutur. Qədim Çin əfsa nə lə -
rində dünyanın yaradılışı ilə bağlı mətnlərdə üfüqdəki ulduzların baş -
lanğıcı ulu əcdad Panqunun saçlarına aid edilir. (6, 223) C.Frezerin fun-
damental araşdırmasında saçla bağlı bir sıra xalqların məişətində yer alan
tabu, qadağalara xüsusi yer verilərək Qərbi Afrika qəbilələrinin inamında
ruh himayəçisinin başla əlaqələndirildiyi göstərilir. Bu qəbilələrin
təsəvvürlərində insanın digər bədən üzvlərindən fərqli olaraq magik sir-
lərin daşınmasında güclü vasitəyə çevrilən saçların kəsilməsi ruh
himayəçisinin qəzəbinə səbəb tabu kimi qorunur. (14, 215) Ayrı-ayrı
xalqlar, qəbilələrin ilkin təsəvvür, sınamalarında yer alan “saç”la bağlı
tabular Azərbaycan məişətində də eyni inam motivini qoruyur. Qadın,
qız ların saçlarıni yuyarkən, yaxud darayarkən ayrılan tüklərin qapalı,
örtülü bir yerdə (əsasən daş altında) toplanması, gecə saçın daranmasına
qoyulan tabu və s. bu baxımdan səciyyəvidir. Görkəmli folklorşünas alim
B.Abdulla “kəsilmiş saçı tapdayanın başı ağrıyar” sınamasından çıxış
edərək qədim yunanlarda, skif və Qafqaz xalqlarında ölən üçün saçların
kəsilməsi motivinə toxunur və azərbaycanlıların e'tiqadında da “saç”a
xüsusi mifik önəm verildiyini, hətta “saç”la bağlı törənlərin mövcud-
luğunu göstərir: “...Azərbaycanda da uşağın ilk saçı onu bir yaşı tamam
olanda qırxılmış və bu, ailə çərçivəsində təntənəyə səbəb olmuşdur. Uşaq
bir yaşına qədər xəstə olduqda valideynlər onun sağalması üçün ilk saçı
ağırlığında pul nəzir vermişlər. Əlbəttə, bu məsələ əslində saç ruhunu razı
salmaq və bunula da xəstəliyi qorumaq, uzaqlaşdırmaq təsəvvürü ilə bağlı
görüşlərin əlamətlərindəndir. Saç qırxılarkən onu tapdalamamağa, ətrafa
səpilməməyə, hətta ilk saçı qoruyub saxlamağa cəhd edilmişdir.  Əks
halda saç ruhları acıqlan bilər.” (1, 16)

Azərbaycan folklorunda “saç”ın xalq mərasimlərində ritual görün-
tülənməsi və semantizmi daha geniş mə'na kəsb edir. Mə'lumdur ki,
məişətimizdə yas törənlərində ölən insan üçün ağlamaq, ağı söyləməklə
yanaşı, saç yolmaq. hörükləri kəsmək kimi ritual davranışlar da yer al -
maq dadır:

Göydə gedən sonalar, Eləmi ağı deyər,
Bir-birinə yan alar. Köynəyin ağı deyər.
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Nalə çəkər, saç yolar, Balası ölən ana,
Oğlu ölmüş analar (4, 199).    Saç yolar, ağı deyər (3, 674).

Bu mərasinlərin ən qədim ən`ənələrini qoruyub saxlayan digər bayatı
nümunəsində isə deyilir:

Ana olsa ağlardı,
Bacı sinə dağlardı,
Kəsərdi saç-birçəyin
Cənazəyə bağlardı (4, 87)

Ağı mətnindən göründüyü kimi, saçın ölən insanla dəfnə götürülməsi
tarixi-etnoloji mərasim ənənəsidir. Qarabağ bölgəsində, ayrıca Füzuli və
Ağdam ərazilərində “öz sevgilisi, yaxud qardaşını itirən qız, gəlinlər
hörüklərini kəsib başdaşlarına dolayır, başlarındakı şalı açıb qəbrin üstünə
sərərdilər. Hətta el arasında bu haqda – “daşlaşan hörüklər”lə bağlı
əfsanələr də yaşamaqdadır” (12).

Saçın yolunmasının xüsusi hərəkətlərlə icrası digər bayatı mətnində
belə ifadə edilir: 

Ötüb də ağlaşdılar. 
Saç-saça bağlaşdılar,
Burada bir qərib  ölmüş 
Allah ha ağlaşdılar (8, 131)

Ağının maraq doğuran davranışından çıxış edən gənc folklorşünas
A.Xürrəmqızı qeyd edir ki, “vaxtilə Azərbaycanda ölənin ən yaxın
qohumları (təbii ki, qadınlar) meyitin dövrəsində oturaraq hörüklərini açır
və uclarını dövrə boyu bir-birinin saçlarına bağlayardılar. Bu adətin üst
qatı  belə ehtimal etməyə əsas verir ki, çılğın hərəkətlər edən zaman saçlar
dartınır və yolunaraq qadınlara ağrı verirmiş. Özlərinə bu cür fiziki əzab
verməklə qadınlar iztirablarını unutmağa çalışırlarmış.” (8, səh.131) Ölən
üçün matəm, hüzn əlaməti olaraq saçın kəsilməsi motivinə aşıq ya -
radıcılığında da rast gəlirik. Varxiyanlı aşıq Məhəmmədin “Tellərin” adlı
gəraylısında da gözəlin saç düzümünə ironik münasibət eyni əski ritualın
göstəricisi olaraq  diqqəti cəlb edir;
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Xəbər almaq ayıb olmaz,
Nədəndi qısa tellərin?
Yoxsa aşiqin ölübdü,
Batıbdı  yasa tellərin (7, 131).

Saçların kəsilməsi, ölən insan üçün qurban verilməsi, eləcə də mər -
humla birgə məzara qoyulması adətləri bir sıra xalqların dəfnlə bağlı
mərasimlərində maraqlı görüntülərlə izlənilir. Məsələn, Qveniya qəbi lə -
lərinin qədim adətlərində insan dünyasını dəyişərkən uşaqların saçlarının
qırxılması, ölənin ağzına doldurulması, həmçinin onunla dəfni ən'ənəsi
saxlanılır. Eyni zamanda ölən şəxsin qohumları, yaxınlarının saçlarını
qırx dıraraq başlarına palçıq, köz vasitəsilə qırmızı, ağ, qara zolaqlar çək-
məsi mərasimin xüsusi ritualı kimi maraq doğurur. 

Efiopiya sakinlərinin adətlərində isə ölən adamın qız övladı saçlarını
kəsib, üzünü cırmaqla, uzaq qohum-kişilər isə saçlarını qırxıb başlarına
bitki yağı çəkməklə hüznün ağırlığını qəbul etmiş olurlar. Afrikanın
şimali-şərqində məskunlaşan Şilluq qəbiləsinin sakinləri də ölünün
dəfnindən həmən, eləcə də 1 ay sonra  qurban kəsir, hüzn əlaməti olaraq
saçlarını qırxırlar (15, 248).

Bayatı mətnlərində qədim adət-ən'ənələri izinə bağlı davranışlarla
şərtlənən saçların rituallığı bütün hallarda mifopoetik simvol kimi qəbul
olunmaqdadır. Lakin zamanla bu simvoliklik poetika “naminə” yeni bədii
çalar qazanmışdır:

Əzizim nazik sarı, Əziziyəm, sarı gəl,
Geyməyə nazik sarı, Sarı geyin, sarı gəl,
Saçların kəfən eylə Girim gecə qoynuna,
Cənazəm nazik sarı (4, 321). Saçlarınla sarı gəl (4, 65).

Verilən hər iki bayatı nümunəsində “saç” poetik məqama uyğun qovuş-
maq, vüsala çatmaq fikrinin bədii ifadəsinə xidmət edir. Ölən şəxsin
dilindən sevgiliyə müraciət olunan ağı mətnində “saç” nakamlığın ağrı sını,
ikinci aşıqanə bayatıda vüsal, istəyini ifadə edir. Əvvəlki ağı nümu nələrində
rituala uyğun müqəddəslik məqamında qurban verilən “saç”lar burada daha
çox lirizmə bağlanır. Başqa sözlə desək, mifopoetik simvolun ritual mə'na
yükü poetik aşınma nəticəsində əlavə semantizmdə reallaşır.
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Saçların xalq mərasimlərində mifopoetik görüntüsü toy törənlərində də
müxtəlif ritualların başlıca görüntüsü olaraq diqqəti çəkir.

Saçların bəzədilməsi, yeni şəklə salınması, eləcə də xına ilə rənglən-
məsi bir sıra qədim inanc və adətlərin kökünə bağlıdır. Toy adətlərində
qadınların saçlarının bəzədilməsi, xüsusilə məhz bu gün üçün seçilən
örtülərlə örtüklənməsi törənin ilkin simvolik görüntüsüdür:

Oğlan anası güllü çarğat bağlar, 
Qızın anası da daldan baxar ağlar. (11, 75).

Apardılar gəlini,
Bağladılar belini, 
Başında ipək ləçək,
Bəzədilər telini. (11, səh.76)

Gəlin gedər qabağa,
Səbrim yoxdur sabaha.
Canım olsun sadağa,
Hamamdan çıxdı hacı qızı,
Başı bağlı qırmızı (11, 64).

Qızın saçlarının qorunması, toya qədər saxlanılması qədim adətlərdə
namus və şərəf gözü ilə ölçülmüşdür. Indidə də Azərbaycanın bir çox böl-
gələrində qızların yalnız gəlin getməyə hazırlaşarkən (ayrıca “xına yaxdı”
mərasimində) saçlarının kəsilməsi, yeni şəkildə düzümlənməsi adəti yaşa-
maqdadır. Eyni ən'ənənin başqa bir variantında isə kəsilən saçın qızın
cehizlik balışı, yaxud döşəyinə qoyulması faktı izlənilir: “...Kəsilən saçı
qızın anasına verər, əvəzində şirinlik alarlar. Ana həmin saçı qızın cehiz-
lik balıncının, yaxud döşəyinin içinə qoyar. Guya saç nə qədər qoyulan
yerdədir qızın getdiyi yerdə xeyir-bərəkət olar. “Naxçıvan tərəflərdə
yeddi qız gəlir, onlardan hər biri gəlin gedəcək qızın saçından bir tel qo -
parar. Sonra həmin qoparılan telin yeddisi də dəstələnib qızın anasına ver-
ilər. Ana da onları səliqə ilə balıncın içinə qoyub ər evinə göndərər” (2,
175). Bolluq, bərəkətin arzulanması, qorunması üçün həyata keçirilən bu
ritual əslində magik göstəricidir. Saçın uzun zaman, hətta insan
ölümündən sonra belə qorunması, mövcudluğu magik fəaliyyətin seçilmə
predmetliliyində bu baxımdan təsadüfi səciyyə daşımır. 
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Toyla bağlı törənlərdə saçlara xına yaxılması da xoşbəxtlik, səadət
arzula manın görüntüsü kimi reallaşır. Günəş, bolluq, işığın, geniş mə'na-
da, gələcəyi aydınlatma anlamında xüsusi mərasimə çevrilən “xına yax -
ma” törənində də gəlin köçən qızın əl-ayaqları ilə yanaşı, saçlarına da
xına yaxılır:

Kəmər bağla belinə,
Şirni verim əlinə.
Gəl, bizim əziz gəlin,
Xına qoyum telinə.
Ay xınanı yaxın dəstinə-dəstinə,
Xəbər getsin düşməninə, dostuna (11, 63).

Saçlarin bəzədilməsi, kəsilməsi, rənglənməsi ritualını gerçəkləşdirən
bu mərasimlərdə də predmetin mifopoetik mahiyyəti bərəkət, şərəf, bol-
luq rəmz lərində genetik özülünə qovuşur.

Saçların rəng çaları, gur, seyrəkliyi, ayrıca keçəllik də müxtəlif ritualın
mifik tərəfi kimi lirik mətnlərdə müvafiq simvollaşmaya daxil olur.

Azərbaycanlı mentalitetinin ümumiləşdirilmiş təsəvvür, zövqünə görə,
uzun, qara, gur saçlar həmişə gözəllik timsalı kimi rəmzləşdirilmişdir. Ən
qədim bayatı mətnlərindən başlayaraq, aşıq şeiri gözəlləmələrinə qədər
gözəlin, gözəlliyin vəsfi saçın eyni kriterik mahiyyətində poetikləş -
dirilmişdir. Ayrıca qəhrəmanlıqla bağlı nəğmələrimizdə belə xalqın sevə-
sevə yaratdığı, şücaətini dastana çevirdiyi el igidləri “kəkilli, birçəyi dəstə-
dəstə” (Qaçaq Nəbi) kimi tərənnüm olunmuş, hətta onların sehirli, vəfalı
atları da uyğun poetik predmetlilikdə (məs: “alma gözlü, qız birçəkli
Qırat...”) vəsf olunmuşdur. Azərbaycan xalq mahnıları, aşiqanə nəğmələrdə
də (“Allam, sataram”, “Sudan gələn sürməli qız”, “Qara tellər” və s.)
saçların qəbul olunan milli təsəvvür çaları eyni rəmzi qəliblə  uyğunlaşır.

Mifoloji semnatikada da uzun, gur, qara saçlar inamlarda “gücün,
qüvvətin rəmzi, xeyirxah ruhların sığınaq yeri olaraq” təsəvvür edilmişdir
(5, 366). “...Mifolojiləşdirilmiş təbiətli varlıqlar üçün saçlılığın
səciyyəvili”yi bu baxımdan sirliliyin, tabunun başqa bir qəlibdə qayanğını
müəyyənləşdirməkdədir. Folklor mətnlərində saçın uzun, gur pred-
metliliyinin pozulması mövcud müsbət təsəvvür və mahiyyətin dəy-
işilməsi ilə xarakterizə olunur. Belə ki, demonik obraz kimi xalq inam-
larında yer alan Hal anası, eləcə də cinlərlə bağlı təsəvvürlərdə saçlar bu
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varlıqların niyyətləri, mifik məkanlarına uyğunlaşdırılaraq tam fərqli
obrazlaşdırılmada verilir. Hal anasının saçları müxtəlif regional məişət
təsəvvürlərində daha çox sarı, cinlər üçün isə dağınıq, çirkli, səliqəsizlik
tərzi uyğunlaşdırılmışdır. Bu şər ruhlu qüvvələrdən fərqli olaraq, xalq
rəvayətlərində su pəriləri balıq-adam görüntüləri ilə yanaşı, uzun, ayaq-
larına dolaşan saçlarla təsəvvür edilmişdir.

Eyni fikir müstəvisində keçəl obrazı da xalq ədəbiyyatında geniş
yayılan mövsüm törənlərinin qəhrəmanı kimi maraq doğurur. Mövsüm
mərasimlərində xüsusi tamaşa şəklində səhnələşdirilən “Kosa-kosa” oyu-
nunda qışla, yazın mübahisəsi, qarşılaşdırılmasında keçəl obrazı da çıxış
edir. Keçəlin bulud, yağışı, (A.Nəbiyev) ayrıca günəşi (V.Vəliyev)
simvolizə etməsinə bağlı rituala uyğun davranışı xüsusi mə'na kəsb edir.
Qışla yazın, Kosa və keçinin mübarizəsinə qoşulan keçəl hər iki variant-
da əslində bolluq və bərəkət arzulamanı simvollaşdırır. Bulud, yağış, əkin,
biçin, təbiətin inkişafı, cücərməsini  təmin etdiyi kimi, günəş də istilik,
enerjisi ilə inkişafın eyni təməlini tamamlayır. Keçəlin saçsızlığı digər
tərəfdən diləmə, arzulamanın motivində “günəşi çağırma mərasimi”nin
keçirilməsində ilkin, təmsil olunacaq görüntüdür. Yağan yağışı dayandır-
maq, Günəşi də'vət etmək üçün bu mərasimlərdə keçəllərin adının çəkilib
düyün vurulması, eləcə də keçəllərin  yağış altında saxlanılması və s. ri-
tuallar bu qəbildəndir. Digər tərəfdən Orta Asiya xalqlarının mərasim-
lərində xüsusilə, özbək, tacik toylarında  keçəllərin bolluq, məhsuldarlıq
rəmzi olaraq iştirakı da maraq doğurur (8, 162).

Sehirli nağıl qəhrəmanına çevrilən keçəlin demonik varlıqlarla əlaqəsi,
güc, bərəkəti təmsil etməsindən çıxış edən folklorşünas alim M.Ka zım -
oğlu tük və tüksüzlüyün semantizmində obrazın mahiyyətini daha geniş
kontekstdə ümumiləşdirir. Alimin qənaətinə görə, “keçəl surəti özündə
xeyirxah fövqəltəbii qüvvələrin, demonik varlıqların və qızıl saçlı qəhrə-
manın əlamətlərini birləşdirir. Göstərilən mənbələrin eyni obrazda qovuş-
masını mümkün edən ümumi cəhətsə mənbələrin hər üçünün o dünya ilə
bağlılığıdır” (9, 11).

Qeyd olunan ritualların hər birində keçəl obrazının mövqeyi, əslində
onun kəlliyi, saçsızlığının semnatizminə bağlıdır. Bərəkətin, bolluğun
arzulanması, yaxud ona işarə digər tərəfdən keçəlin saçsızlığına olan mər -
həmətin istənməsidir.

“Saç”ın əski inamlardan  yol alan mifik, sirli xüsusiyyəti sonrakı tarixi
dövrlərdə, yeni dini-mistik səciyyə qazanmışdır. Yazılı ədəbiyyatın, xü -
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susilə şeirin təsəvvüf qaynağında “saç” daha çox ilahi rəmzi-mə'na daşı-
yaraq xüsusi simvolik obraza çevrilmişdir. Sufi poeziyasında saç (“zülf”,
“mu”, “gisu” və. s) allahın birlik sifəti kimi terminoloji mə'na daşı maq da -
dır. Bu poeziyada uzun, gur saçlar, Allaha gedən yolun ölçüsü, qara rəngi
isə insanın bu yoldakı əzab-əziyyətləri, haqq yolunun qaranlıq, zülməti
kimi rəmzləşdirilməkdədir. Qəlb şairi Füzuli “Ey Füzuli, bir sənəm
zülfünə könlüm bağladım” həqiqətini, sevdasını car çəkəndə, yaxud usta -
dın layiqli davamçısı S.Ə.Şirvani “Qaməti-zülfdə ey dil, nə gözəl, falın
var” söyləyəndə eyni bədii məqamdan çıxış edir. Yaxud aşıq şeirində isla-
mi düşüncə qaynağında obrazlaşdırılan “saç”ın poetik yönü bu seman-
tizmdə daha fərqli poetikliklə yüklənir:

Gündüzün mehridi, gecənin mahı,
Qüdrət üçün sirri-ilahi zülfün.
Ucun tutan gedər həşri-behiştə,
Mömünlərin püştü, pənahi zülfün (10, 132).

Yazılı ədəbiyyat, ayrıca klassik nəsrdə də “saç” dini-mifoloji simvol
kimi maraqlı təzahür formalarında çıxış edir. Mövhumatçı müsəlmanların
təbirincə, vaxtlı-vaxtında saç kəsdirmək, saqqal saxlamaq şəriətə görə
vacibdir. Bu qaydalara əməl etmə hər bir müsəlmanı bədbəxtlikdən uza-
qlaşdırır, onun xeyir-bərəkətini, ruzusunu artırır. C.Məmmədquluzadə
(“Dəllək”), Ə.Haqverdiyev (“Yaşılbaş sona”) və s. klassiklərin yara dıcı -
lığında “saç” bu semantizmdə epizodik miqyaslı simvol olaraq vasitəyə
çevrilməklə din ayrı insanlar, onların etnik xüsusiyyətləri, vərdişlərinə
mü nasibəti reallaşdırır.

Xalq lirikasının qeyd olunan bütün janrlarında aparıcı obraz-pred-
metliliyində seçilən saç öz semantizmini, mərasim rituallığı, mifopoetik
simvol keyfiyyəti qaynağında yaşatmaqdadır. İnsanın ruhi, psixoloji
vəziyyətinin “idarə olunması”ndan yol alan arxaik təsəvvürdən başla-
yaraq gözəllik, magizmin də qatıldığı bu mifopoetik simvol xalq şe`rində
ən qədim rəmzi mə`na yükü və zamanla cilalanan semnatizmi ilə eyni dü -
şüncə, əski təsəvvürün sirli dünyası kimi maraq doğurur. 
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə “saç”ın mifopoetik simvol kimi lirik

mətnlərdəki struktur-semnatik xüsusiyyətləri bir sıra elmi-nəzəri müla -
hizələrdə aydınlaşdırılmışdır. 
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq “saç” mifopoetik simvolu
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xalq məişətindəki sınamaları, dünya folkloru, ayrı-ayrı xalqların inanc -
larındakı mövqeyi ilə ümumiləşdirilərək lirik janrlardakı semantizmi
öyrənilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən ali məktəblərin Filologiya fakul -

təsində folklorşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq problemləri üzrə tədrisin apa -
rılmasında müəllim və tələbələr tərəfindən istifadə oluna bilər.
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AŞIQ MİSKİNLİ VƏLİNİN MƏCAZ SƏNƏTKARLIĞIAŞIQ MİSKİNLİ VƏLİNİN MƏCAZ SƏNƏTKARLIĞI
XÜLASƏ

Azərbaycan  aşıq sənətinin görkəmli nümayəndələri Miskinli Vəlinin (1894-1995)
yaradıcılığı məcazlar sisteminin zənginliyi baxımından böyük material verir. Onun
yaradıcılığında metafora, metonimiya, bədii təyin, mübaiğə və s. kimi bədii təsvir və
ifadə vasitələrindən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Bu cəhətdən sənətkar  klassik
aşıq  şeirinin görkəmli nümayəndələri ilə bir sırada durur. Miskinli Vəli bir tərəfdən klas-
sik aşıq şeiri ənənələrini davam etdirir, digər tərəfdən də öz istedadı ilə yeni dövrün xalq
poeziyasını daha da zənginləşdirir.

Açar sözlər: Azərbaycan folkloru, aşıq şe`ri, Aşıq Miskinli Vəli, metafora, epitet,
metonimiya

ASHUG MISKINLI VALI’S METAPHOR MASTERYASHUG MISKINLI VALI’S METAPHOR MASTERY
SUMMARY

The notable spokesman of Azerbaijan ashug art, Miskinli Vali’s (1894-1995) literary
activity gives a great material in point of richness of metaphors system. Graphic descrip-
tion and expression means, such as metaphor, metonymy, epithet, hyperbole, etc. has
been widely used in his literary activity. For this reason craftsman stands in the same
position with the notable spokesmen of ashug poerty. Miskinli Vali on the one hand car-
ries on classical ashug poetry traditions, on the other hand enriches more and more folk
poetry of new era thanks to his talent.

Key words: Azerbaijan folk-lore, ashug verse, Ashug Miskinli Vali, metaphor, epi-
thet, metonymy

МАСТЕРСТВО СОЗДАНИЯ МЕТАФОР В ТВОРЧЕСТВЕ АШУКАМАСТЕРСТВО СОЗДАНИЯ МЕТАФОР В ТВОРЧЕСТВЕ АШУКА
МСКИНЛИ ВЕЛИМСКИНЛИ ВЕЛИ

РЕЗЮМЕ  
Творчество видного представителя ашукского искусства Азербайджана

Мискинли Вели (1894-1995) в контексте анализа метафорической системы стихов
дает большой материал. В стихах широко использованы такие средства
изображения и выражения, как метафора, метонимия, эпитет, контраст, сарказм,
ирония, риторический вопрос и др. В этом плане творчество народного поэта
сравнивается с творчествами классиков ашукского искусства Азербайджана.   С
одной стороны продолжая классические традиции ашукской поэзии, он, с другой,
с большим успехом обогатил ее  своим талантом и умением.
Ключевые слова: Азербайджанский фольклор, ашукские стихи, Ашук

Мискинли Вели, метафора, эпитет, метонимия
Məsələnin qoyuluşu. Miskinli Vəlinin yaradıcılığı poetik baxımdan,

mə caz lar sisteminin zənginliyi  görə olduqca dolğun material verir. Aşığın
yaradıcılığında poetik məcazların işlənmə sənətkarlığına diqqət etdi y i miz  -
də bədii məzmun və forma cəhətdən çox maraqlı mənzərə ilə üzlə şi rik.
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İşin məqsədi. Poetik məcazların Aşıq Miskinli Vəlinin yaradıcılığında
işlənmə sənətkarlığına diqqət etdiymizdə bədii məzmun və forma cəhət-
dən çox maraqlı mənzərə ilə üzləşirik.

Mə`lumdur ki, bədiiliyin əsasını məcazlar təşkil etməkdədir. Məhz
“məcazların köməyi ilə dil bədiilik qazanır. Belə bədiiləşmə prosesi  üç
əsas xüsusiyyətlə xarakterizə olunur: 

1) bədii dil kifayət qədər kiçik hissələrə parçalana bilər; 
2) bədii mətn özünün sırf informativ variantı ilə əlaqəlidir; 
3) hər bir mətn izafiliyə malikdir” (1, 237).
“Çoxmənalı sözün mənaları müəyyən semantik quruluş yaradır. Bu

quruluşa daxil olan elementlər bir-birndən müxtəlif cür asılıdır və fərqli
əlaqələrə malikdir” (2, 93). Ə.Dəmirçizadəyə görə, sözün ilkin mənası ilə
uzaq və ya yaxın əlaqəsi vardır və belə əlaqələr nəticəsində həmin sözlər
əvəzçilik vəzifəsi daşıyır. “Sözün əlavə vəzifədə dolayı yolla ifadə etdiyi
məna məcazi məna adlanır. Sözlərin məcazi məna kəsb etməsində əşya, iş,
hərəkət, keyfiyyət və s. arasında məkan, zaman, vasitə-alət, küll, cüz və
xüsusən də bənzəyiş kimi müxtəlif əlaqələrin varlığı vacib şərtdir” (3, 152).

Poetik məcazların Aşıq Miskinli Vəlinin yaradıcılığında işlənmə
sənətkarlığına diqqət etdiymizdə bədii məzmun və forma cəhətdən çox
maraqlı mənzərə ilə üzləşirik. Miskinli Vəli poeziyası məcazlar baxımın-
dan zəngindir. Burada bir məcaz kimi bədii təvsir vasitəsi olan
metaforanın mövqeyi də diqqəti çəkir. Məlumdur ki, “metaforada oxşar-
lığa, yaxud təzada görə əsas və ikinci mənaların real əlaqəsindən asılı
olmayaraq kəsişməsi baş verir. Ona görə də metafora ən müxtəlif hadis-
ələri bir-birinə yaxınlaşdırmaqla rəngarəng məna çalarları yaradır” (4,
222). “Metafora tam hadisə kimi predmetləri eyniləşdirməyə xidmət
etmir. Əksinə bir predmet üzərində onları ayırır. İfadə etdiyi yeni pred-
metin özünün əvvəlki anlamındakı özündən fərqini açır. Daha dəqiq
desək, predmetləri eyniləşdirmə nöqtəsi ikinci predmetin özünün əvvəlki
semantikasından fərqləndirmə nöqtəsidir” (5, 46). Başqa sözlə, «bir şeyi,
bir hadisəni, işi, hərəkəti öz adı deyil, ya rənginə, ya quruluşuna, ya da
başqa bir cəhətinə görə ona oxşar olan digər bir şeyi, bir hadisəni, bir işi-
hərəkəti bildirən ayrı bir sözlə ifadə etmək yolu ilə bir sözü bir məfhum-
dan onunla oxşarlığı olan  başqa bir məfhumun üzərinə köçürmək metafo-
ra adlanır” (3, 154). Miskinli Vəlinin “Qocalanda” qoşmasında  bu tipli
metaforanı müşahidə edirik:
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Vaxt gəlib keçəndə quruyur tağlar,
Gözəllik donunu soyunur dağlar,
Saralır yarpaqlar, pozulur bağlar,
Saxlamır budaqlar bar qocalanda (6, 21).

Burada “Gözəllik donunu soyunur dağlar” misrasında dağ insana
bənzədilir.

Məsələn, Aşıq Ələsgərin şeirində “Dedi nişanlıyam, özgə malıyam,
Sındı qol-qanadım yanıma düşdü” misrasındakı “sındı-qol qanadım”
ifadəsi metaforikdir. Çünki qanad quşa aiddir. Burada isə quşa aid anlayış
insana aid edildiyindən məcaz yaranmışdır. Miskinli Vəlinin “Dağlar”
gəraylısında  da təbiət insana aid keyfiyyət qazanmış və metaforik şəkildə
ifadə olunmuşdur:

Çıx yamaca bahar vaxtı,
Sinən olmuş ellər taxtı,
Nəşəsi qəlbimdən axdı,
Könül mehribanı dağlar (6, 45).

Aşığın „Nuhi-qələm“ adlı qıfılbəndində rəqəmlə (beş kimsə) metafora
yaradılır:

Əzbərimdi Allah, Məhəmməd, Əli,
Fatma Zəhra həqiqətin gözəli,
Həsənə, Hüseynə qul olan Vəli,
Meyli, məhəbbəti var beş kimsədə (6, 105).  

Aşığın “Yetir” adlı cığalı təcnisində hərflə (sin) metafora yaradılır:

Al dərsini, öyrən, sinayə söylə,
Sirrini insana sinayə söylə,
Aşıq deyir, sinayə,
Sin yazılıb sinayə,
Gələn gedir dünyadan,
Məskən salır sinayə.
Sevil, dostlarına sinayə söylə,
Düz yeri yolunu hey başa yetir (6, 75).
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Və yaxud:

Ustadımdan dərsim aldım bir sinə,
Biri əlif, biri beydi, birsi nə,
Üç ovum var, çatammadım birsinə,
Mən cılızam, yolum uzaq, yat, arıx (6, 69). 

Miskinli Vəlinin bu təcnisində hərflərin metaforik imkanlarının daha
geniş istifadə olunduğunu görürük. Bu da əlbəttə, ilk öncə aşığın
sənətkarlığının bir göstəricisi kimi diqqəti çəkir.

Miskinli Vəlinin yaradıcılığında bir məcaz kimi bədii təsvir vasitəsi
olan metonimiyadan da geniş istifadə olunmuşdur Ümumiyyətlə, bir
predmetin adının daxili və ya xarici əlaqə əsasında, başqa predmetin adı
ilə ifadə edilməsi metonimiya adlanır. “Metonimiya bənzətmə əsasında
yox, bir-birindən fərqli olan əşya və hadisələrin qarşılaşdırılması və
bunun nəticəsində əmələ gələn daxili və zahiri əlaqələr üzrə yaranır” (7,
43). Metaforadan fərqli olaraq metonimik köçürmə şəraitin ayrıca ele-
mentini adlandırmağa xidmət etmir, şəraitin ifadə üsuluna da aid ola bilir.
Adlandırmada səbəbin nəticə, hərəkətin alətlə, yaxud hərəkətin nəticə ilə
əvəz edilməsi müşahidə olunur (8, 123). Şeirlərdə şəxsləndirmə, təbiət
obyektlərini canlı varlıq kimi qəbul etmək, ağaca, dağa, çaya, ormana və
s. böyük məhəbbət və ehtiram vardır. Bu məhəbbət və ehtiram yurda,
vətənə, onun hər bir obyektinə sevginin, bağlılığın rəmzidir.

Sevgi, məhəbbətdi Vaqifın sözü,
Bəşəryyət aləmi belədir düzü.
Həvvanı çox sevir Adəmin özü,
Mərifəti, yol, ərkanı bilginən (9, 112).

Bu bənddə “Vaqifin sözü”  Molla Pənah Vaqifin şeirləri mənasında
işlənmişdir. 

Və yaxud:

Bülbülü olmusan neçə dünyanın, 
Gülşənində gündüz-gecə dünyanın.
Şair şüvarası qoca dünyanın, 
Gələr gedər Süleymanı bilginən. 
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Bu bənddə “Bülbülü olmusan neçə dünyanın” və “Gələr, gedər Sü ley -
manı bilginən” misraları metonimiyadır. Bülbül deyərkən aşıq dünyanı
nəğmələri ilə gəzib dolaşan məşhur xalq artisti Bülbülü nəzərdə tutmuş-
dur. Süleyman deyərkən isə “dünya Süleymana qalmaz” deyiminin fərqli
bir şəkli işlədilmişdir. Süleymanlar gəlir-gedir, amma dünya yenə də qalır.
Burada Süleyman həm də insan mə`nasının metonimik ifadəsidir. 

Məsələn, Aşıq Ələsgərin “Sarıköynək” qoşmasında olduğu kimi:

Cilvələnib nə qarşımda durubsan,
Anam sənə qurban, ay sarıköynək.
Mələksən, çıxmısan cənnət bağından,
Heç kim olmaz sənə tay sarıköynək (10, 164) 

Burada “sarıköynək” bir gözələ müraciətin metonimik formasıdır.  
Miskinli Vəli poeziyası bir məcaz kimi bədii təsvir vasitəsi olan bədii

təyin – epitetlərlə zəngindir. Şeirlərdə işlənən epitetlər sistemində diqqəti
cəlb edən cəhətlərdən biri budur ki, bu təyinlər təbiidir, xalq danışıq dili
ilə bağlıdır.

Epitetləri neytral və qiymətləndirici olmaqla iki qrupa bölürlər. Neytral
epitetlər şəxsin, əşyanın, hadisənin konkret əlamətini bildirir. Aşığın
poeziyasında neytral epitetlər, adətən, bir və ya iki sözlüdür. Onlar normal
sıralanma əsasında qurulur. Şe`rdə ağ, qara rəng neytral bədii təyin
funksiyasını yerinə yetirir. Bunlar qara qaşlar, ala gözlər, ağ əllər və s.
kimi ifadələrdə işlənir. Belə ifadələrdəki epitetlər əşyanın rəngini təyin
edir və neytral epitet kimi səciyyələnir:

Ay nazənin, ala gözün sürməsi,
Qaşların tərzində yay nədən oldu?
Aləmə xoş gələn nuru, şöləsi,
Gözəllik köksünə pay nədən oldu? (6, 22)

Burada “ala göz” bədii tə`yini işlənmişdir. Şeirdə eyni zamanda “ala
göz”, “ac gözlər”, “ağlar göz” , “gülər üz”, “yalan söz” və s. kimi onlarla
neytral epitetlər işlənmişdir.

Aşığın poeziyasındakı  epitetlər tə`yin olunanla birlikdə işləndikləri
ifadədəki sözləri iştirakına görə təsnif edilə bilər:

1) İki sözlü olanlar. Məsələn:
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İnsandımı sıxan, əzən insanı?
Mənəm, mənəm deyib açan meydanı,
Süpürüb udmağa külli dünyanı,
Ac gözlər etdiyi gümüna bax-bax (6, 38).

Burada “ac gözlər” epiteti işlənmişdir.
2) Üç sözlü olanlar. Məsələn: 

Mərifətli, məhəbbətli,
Könül sevən gözəlin,
Axtar ağlın, sədaqətin,
Ara bayram günləri (6, 92).

“Bayram günləri” divanisindən gətirilən bu nümunədə “könül sevən
gözəl” epiteti işlənmişdir.

3) Dörd sözlü olanlar. Məsələn:

Günəş kimi gül camalı,
Gözəl işıq salan oldu.
Ağ üzündə qara xalı,
Xətt yazılmış elan oldu (6, 58)

“Oldu” rədifli bu gəraylıda  “ağ üzündə qara xalı” epiteti işlənmişdir.
4) Çox sözlü olanlar. Məsələn:

Qönçə dahan, güli-reyhan,
Ay boyu mina gözəlim,
Təbibim ol, dərdimi bil,
Yetir dərmana, gözəlim (6, 88).

Və yaxud:

Şirin dilli, ağır elli
Yaradıb  tarı, bəxtəvər.
Nazik belli məh camallı,
Dağların qarı, bəxtəvər (6, 89).
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Çox sözlü epitetlər xalq yaradıcılığında geniş işlənir. “Dədə Qorqud
kitabı”nda bunun zəngin və rəngarəng nümunələrini görürük. Məsələn:
yaya bənzər çatma qaşlım, qoşa badam sığmayan dar ağızlım, güz alması-
na bənzər al yanaqlım  və s. (11, 35). Bu da bir gerçəklikdir ki, epitetdə
sözün sayı artdıqca onun üslubi funksiyası, estetik dəyəri, bədii tutumu
artır, ifadəlilik, ekspressivlik və emosionallıq kimi keyfiyyətləri güclənir.

Miskinli Vəlinin yaradıcılığında bir məcaz kimi bədii ifadə vasitəsi
olan mübaliğələr geniş işlənmişdir. Burada müşahidə olunan mübaliğələri
bir neçə qrupa ayırmaq olar: İnsanla bağlı olanlar;  təbiətlə bağlı olanlar.
Elə cə də mübaliğələr genişləndirilmiş bədii təyinlə  paralel  işlənməkdə -
dir. Burada işlənən mübaliğələr insanın güc və qüdrətini, səxavət və xe -
yir xahlığını, neqativ insanların isə məkr və hiylələrini, qorxuncluq və ey -
bə cərliyini daha da parlaq göstərmək məqsədinə xidmət edir, şe`rin söy -
lənmə effektini, emosional və ekspressiv çalarlarını daha da gücləndirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, şeirlərdə mübaliğələrin müxtəlif formalarına
rast gəlirik.  Bir sıra  obrazlar mifoloji xarakterlidir. Belə obrazlarda
mübaliğə mif strukturunu təşkil edən xaos-kosmos modelindəki xaosun
təsəvvürdə mümkün maksimumu deməkdir. Yəni xaos düşüncəsi neqativ
obrazların mümkün olduğu qədər şişirdilməsini şərtləndirir. Kosmos
düşüncəsi də bununla üzvi əlaqədə olduğu üçün ondan ayrılmadan öz qüt-
bünü genişləndirir. Fiziki güc və imkanlar fərqli olanda müsbət tərəfini
əqli gücü tarazlığı təmin edir. Aşıq şeirində, o cümlədən, Miskinli Vəlinin
şeirlərində əsas ziddiyət maddi və mə`nəvi, nəfs və mərifət arasında baş
verir. Aşıq özü bir sənətkar subyekti olaraq ikincilərin (mə`nəvinin, mə -
rifətin) tərəfində olur. 

Kədərlənmə sözlərimdən,
Od alarsan közlərimdən,
Yaş yerinə gözlərimdən,
Axıdıram qan, ay bülbül (6, 60).

Burada “Od alarsan közlərimdən” misrasında kədər mübaliğə ilə ifadə
olunmuş,  kədərdən od tutub yanmaq, köz olmaq kimi verilmişdir. Yə`ni
dərddən yanıb köz olan aşığın sözlərindən də od alıb yanmaq olar. Əgər
kədərlənsən, demək, kədərimə şərik olursan. Kədərimə şərik olsan, onun
közü səni yandırar. Aşığın hiperbolik şəkildə ifadə etdiyi poetik mətləb
budur.
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Miskinli Vəli poeziyasında bir məcaz kimi bədii ifadə vasitəsi olan
bədii xitablardan da istifadə olunur. Belə ki, xitabların bir qismi aşığın
söyləmə  prosesində üzə çıxır və onların bir-biri ilə əlaqələnməsi, habelə
nəqletməyə giriş üçün istifadə olunur. Xitablar cümlədə müraciət məqsə-
di ilə işlədilir, adlıq halda olur, heç bir suala cavab vermir (13, 313).

Əlbəttə, xitabın vəzifəsi müraciət bildirməkdir. Amma bütün xitablar
eyni dərəcədə mükəmməl müraciət ifadə etmir. Sadə xitablarda müraciət
edənin müraciət olunan şəxsə münasibəti ifadə olunmur. Burada yalnız
sözün kimə  ünvanlandığı bilinir. Müəyyən qrammatik şəkilçi qəbul etmiş
xitablar isə bədii cəhətdən daha zəngin olur. 

“Bədii xitablarda işlənən təkrarlar müəyyən məna çalarlıqlarının
yaranmasına səbəb olur. Təkrarlanan sadə və yaxud bir təyinedici sözü
olan xitablarda, çağırış, səsləmə mənası güclü olur” (14, 42).

Bu cəhətdən Miskinli Vəlinin yaradıcılığında işlənmiş bədii xitablar
onun şe`rlərinin emosional ovqatını artırmağa xidmət edir. Aşağıdakı
şe`rdə olduğu kimi:

Sən insansan, insanlığı,
Gəl eylə nişan, gədə.
Sakit əyləş, yaxşı danış,
Çəkin hədyandan, gədə.
Cəhd eylə sən həqiqətdən,
Layiqincə dərsin al,
Ziyan gələr, çək əlini,
Şəri-şeytandan, gədə (6, 99).

Miskinli Vəli poeziyasında  bədii ifadə vasitəsi olan təkrarların xüsusi
mövqeyi vardır. Belə ki, burada təkrarlar olduqca geniş işlənmə tezliyinə
malikdirlər. Təkrarların bu poeziyanın poetik sistemində rolu ilk öncə
onların müxtəlifliyindədir. Həm sadə leksik təkrarlar, həm də ifadələrin,
cümlələrin, formulların təkrarı mətndə əsrarəngiz poetik-üslubi gözəllik
yaradır. Məlumdur ki, sadə təkrarlar leksik üslub elementləridir.
Cümlədən böyük vahidlərin təkrarı isə sintaktik səviyyəli elementlərdir.
Belə elementlərdən poetik sintaksisin vahidləri kimi bəhs etmək lazım
gəlir. Cümlədən böyük mətndə leksik təkrarları yerləşmə yerinə görə dörd
qrupa ayırırlar:
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1) anafora – təkrar olunan sözün ardıcıl gələn cümlələrin əvvəlində
işlənməsi;

Bir işıqdı, bir qaranlıq, bir acı,
Bir şirindi, bir insana dolanır.
Bir qüdrətdi, bir mərifət, bir nəfis,
Bir xeyirə, bir ziyana dolanır (6, 101).

2) epifora – təkrar olunan sözün ardıcıl gələn cümlənin sonunda işlə -
dil  məsi;

İnsan gəzən qeyrətidi, arıdı,
Çiçək açdı şirə çəkən arıdı,
Nəydi axı, hər işini arıdı?
İllər keçdi qanı candan azaldı (6, 79).

3) anadiplosis – təkrar olunan sözün birinci cümlənin sonunda, ikinci
cümlənin isə əvvəlində işlənməsi;

Mən aşığam, yaxşıya,
Yaxşı yara yaxşıya,
Yamana yaman olur,
Yaxşı olan yaxşıya (6, 100)

4) simploka – ardıcıl gələn cümlələrin eyni sözlə başlanması və başqa
eyni bir sözlə bitməsi;

Dedim: Sən Vəlini sevirsən, halal?
Dedi: Söhbət açaq, danışaq halal,
Dedim: Dərdimi bil, söz soruş, hal al,
Dedi: Məni sevən bir ana mindi (6, 69). 

Eyni zamanda təkrarların poetik mətndə üç əsas funksiyanı yerinə ye -
tirdiyi məlumdur:

1) mətnin poetik tonunu formalaşdırır;
2) mətnin strukturunu təşkil etməklə məzmunu əlaqələnmiş şəkildə

davam etdirir;
3) ekspressiv güclənməyə xidmət edir.
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Bu qanunauyğunluq və funksiyalar özünü folklor mətnlərində doğrul-
dur.  

Belə ki, “təkrar obrazın tematik əlaməti funksiyasında çıxış edir,
obrazın kvantlanması mexanizmini gerçəkləşdirir, təkrarların daxil
olduğu mikrokontekstlər arasındakı assosiativ əlaqələr mexanizmini fəal-
laşdırır” (5, 29-30).

K.Abdullayev anaforik təkrarı əvvəldə gələn təkrar kimi müəyyən-
ləşdirir. O, belə təkrarda birincinin şərh olunması, ikinci elementin birin-
ciyə istinad etməsi məsələsinə isə toxunmur (15, 225).

Epiforanın ardıcıl mətn vahidlərində sonda gələn eyni sözün və ya sin-
taktik bütövün təkrarlanması məlumdur. O da aydındır ki, epiforik müna-
sibət yalnız mövqeyə nəzərən təyin olunur. Burada təkrarın eyniliyi və
vahidin sonu əsas olaraq qəbul edilməkdədir. Bununla yanaşı poetik
üslubda təkrarların, epiforanın işlənməsi mənzərəni bir qədər dəyişir.
Çünki qafiyədə şeirin misralarının sonundakı sözlərin həmahəngliyi, ox -
şarlığı, forma uyarlığı əsasdır (16, 29). Miskinli Vəli poeziyası də ana fo -
rik təkrarlarla zəngindir. 

Miskinli Vəlinin poeziyasında əski türk poetik sisteminin aparıcı
xüsusiyyəti olan alliterasiya çox aktiv şəkildə özünü göstərir. Sənətkar
alliterasiyalardan müxtəlif məqamlarda istifadə etməklə şe`rlərin melo-
dikasını gücləndirmişdir. Onların işlənmə məqamlarına diqqət edək.

a) Misra başında alliterasiya:
Səbirli xətadan bir təhər keçər,
Səbirsiz zəhəri tələsik içər
Səbirli yüz ölçər, bir dəfə biçər,
Dərhal düşər nahaq qana səbirsiz (61, 26)

b) Misra sonunda alliterasiya:
Qalaları, bürcü, barı dağıdır,
Karvanı, qatarı, varı dağıdır,
Səflər pozur, hökmdarı dağıdır,
Səltənətli Süleymanlar aparır (61, 30).

c) Misra içində alliterasiya:
Bağban bağ bəsləsə itər əməyi,
Bəslədiyi bağın barı olmasa (61, 29).
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Miskinli Vəli poeziyasında aktiv müşahidə olunan poetik element -
lərdən biri də assonans, yə`ni sait səslərin təkrarıdır. Şe`rlərdə assonansın
mövqeyi və işlənmə tezliyi çox yüksəkdir. Yə`ni mətnin poetik sistemində
bu hadisənin rolu qabarıq şəkildə diqqəti çəkir.

1) Yalnız qalın saitli sözlərdən ibarət cümlələrdə assonans və allit-
erasiya:

Yarım yatmamışam qoca dünyada,
Çalışıb, qazanıb qala qoymuşam (6, 74).

2) Yalnız incə saitli sözlərdən ibarət cümlələrdə assonans və allit-
erasiya:

Vəli, sər əyildi, sirri nədəydi?
Günlər keçdi, xətirinə nə dəydi? (6, 79).

3) Sintaktik-konstruktiv təkrarlar əsasında yaranmış cümlələrdə incə
və qalın saitlərin assonansı:

Bax gözələ, məh camala,
Yanağı lala yaxşıdı.
İnci dişi, qələm qaşı,
Gözləri ala yaxşıdı.
Dodağı süd qaymağı,
Dönüb zülala yaxşıdı.
Var maçı, qarğı saçı,
Tökülüb dala yaxşıdı.
Səhər durur, ziynət vurur,
O məh camala yaxşıdı (6, 87).

4) Çoxsözlü epitetlərdə assonans və alliterasiya:

Şirin dilli, ağır elli
Yaradıb tarı, bəxtəvər.
Nazik belli, məh camallı,
Dağların qarı bəxtəvər.
Oldum xəstə, sinə üstə
Bəsdiyir narı, bəxtəvər.
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Kim alar, həmdəm olar,
Bir belə yarı bəxtəvər (6, 89).

5) Təşbehlərdə incə və qalın saitlərin assonansı:

Qönçə dahan, gülü-reyhan,
Ay boyu mina gözəlim,
Təbibim ol, dərdimi bil,
Yetir dərmana, gözəlim (6, 88).

6) Qalın və incə saitli sözlərin növbələşməsi ilə yaranan ritm rənga -
rəngliyi:

Sərdə olsa pür kamalın,
Pozulmasa dəmli halın,
Çiçək açsa hər cəlalın,
Ləl gücünü bilməlisən (6, 47). 

Bu tipli növbələşmə aşıq şe`ri üçün mütləq deyil. Amma Miskinli
Vəlinin şe`rlərinin poetik rənagarəngliyi içərisində bu tipli nümunələri də
aşkarlamaq mümkündür. Onu da əlavə edək ki, «assonans» poetik-stilis-
tik keyfiyyət kimi türk mənşəli dillərin fonetikasındakı ahəng qanunu nor-
mativliyinə dayanır, yə`ni dilin özündə həmin poetik-stilistik keyfiyyəti
daimiləşdirən potensiya mövcuddur» (18, 99).
İşin elmi nəticəsi. Tədqiqatda belə bir əsas elmi nəticə əldə edilmişdir

ki, Miskinli Vəlinin yaradıcılığı məcazlarla zəngindir. Bu bir tərəfdən
ən`ənə, digər tərəfdən sənətkarın poetik iste`dadı ilə şərtlənir. Miskinli
Vəlinin məcaz yaratma texnikasının əsas poetik səciyyəsi ondan ibarətdir
ki, burada sözlərin sırası və (fonetik, leksik və qrammatik səviyyədə)
təkrarlar sistemi xalq dilindən qaynaqlanır və onun ritmik imkanlarını
gerçəkləşdirir.  
İşin elmi yeniliyi. Tədqiqatda bir sıra mühüm elmi yeniliklər əldə

olunmuşdur. Miskinli Vəli poeziyasının məcazlar baxımdan təhlilindən
əldə olunan əsas qənaət ondan ibarətdir ki, onun poetik irsi  klassik aşıq
şe`rinin ən mükəmməl nümunələri ilə eyni səviyyədə dayanır. Bir tə -
rəfdən klassik aşıq şeirini və təsəvvüf ən`ənəsindən gələn poetik sənəti
davam etdirir, digər tərəfdən də müasir dövrün reallıqlarını milli-mə`nəvi
dəyərlər çərçivəsində yenidən mə`nalandırır və yeni dövrün poetik ehti-
yatlarını daha da zənginləşdirir.

2012/I 105

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

http://www.pdffactory.com


İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Apırdığımız araşdırma həm nəzəri, həm də
praktiki cəhətdən əhəmiyyətlidir. Bu işin nəzəri əhəmiyyəti onun aşıq
yaradıcılığına dair poetik mətnlərdə məcazların araşdırılması zamanı isti-
fadə imkanları, tətbiqi əhəmiyyəti isə aşıq yaradıcılığının ali və orta mək-
təblərdə tədrisi zamanı köməkçi vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəy -
yənləşir. 
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ŞƏKİDƏ NOVRUZŞƏKİDƏ NOVRUZ
XÜLASƏ

Məqalədə Şəki ərazisində keçirilən Novruz bayramının təsviri verilmişdir. Bu böl-
gənin Novruz adətləri yeri gəldikcə başqa bölgələrimizin adətləri ilə, eləcə də digər türk
xalqlarında olan Novruz adətləri ilə müqayisə edilərək daha dolğun təsəvvür yaratmağa
cəhd edilmişdir.

Açar sözlər: Novruz, İlaxır çərşənbə, vəsfi-hal, yelləncək, “Dinməz oyunu”

NOVRUZ IN SHAKI
SUMMARY

Novruz holiday held in Shaki territory is described in the article. Habits of this region
have been compared with habits of other regions, with Novruz habits of other Turk peo-
ple and have been created the fullo impression.

Key words: Novruz, İlaxir charshanba, vasfi-hal, Dinmaz oyunu, yelləncək 

НОВРУЗ В ШЕКИ
РЕЗЮМЕ

В статье описывается проведение праздника Новруз в Шеки. Была сделана
попытка сравнить и более полюноценно отразить новрузские традиции этой
местности с традициями других местностей, а также новрузские традиции других
турецких народностей.
Ключевые слова: Новруз, Илахыр чершенбе, весфи-хал, качели, “Кара Динмез”

Məsələnin qoyuluşu. Şəki bölgəsinin İlaxır çərşənbə və Novruz adət -
lərini araşdırmaq və yeri gəldikcə digər bölgələrimizlə müqayisələr apar -
maq əsas istiqamət kimi götürülmüşdür.
İşin məqsədi. Novruz bayramı vaxtilə Azərbaycanın bütün böl-

gələrində, eləcə də Şəkidə təmtəraqla qeyd olunmuşdur. Bu adətlərin bir
qismi hal-hazırda da qorunur, bir qismi isə artıq ərazidə qeyd olunmur,
sadəcə, yaddaşlarda qalmışdır. Məqalədə vaxtilə Şəki ərazisində mövcud
olmuş Novruz adətlərinin mümkün qədər dolğun təsvir olunmasına cəhd
olunmuşdur.

Boz aydan sonra Şəkidə Novruza hazırlıq görülür. Ev-eşik, həyət-baca
təmizlənir, səməni cücərdilir, ağaclar budanır, gövdələri ağardılır, həyət
bellənir, tonqal üçün çır-çırpı hazırlanır və s.
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Rayon ərazisində İlaxır çərşənbə və bayram günü təmtəraqla qeyd
olunur. Söyləyicilərin verdiyi mə`lumatlara görə, əvvəllər, daha dəqiq
desək, 1980-ci illərin sonunadək Şəki ərazisində İlaxır çərşənbə Novruz
bayramından daha böyük coşğu ilə keçirilmişdir. Sonrakı dövrdə görünür,
televiziyanın, radionun, mətbuatın tə'siri ilə  Novruz bayramı daha təm tə -
raq la qeyd olunur. Bu dövrdə ərazidə həmçinin əvvəlki üç çərşənbənin də
qeyd olunması dövriyyəyə girdi.

İlaxır çərşənbədə səhərə yaxın, hava hələ işıqlanmamış çaya, çay yox-
dursa, bulağa – zəmzəm suyuna gedirlər. Ərazidə yayılmış inama görə, bu
vaxt çayda su köpüklənməyə başlayır və bunu ancaq əməlisaleh adamlar
görə bilirlər. Zəmzəm suyunu götürməyə gedən adamlar çaya çatanadək
hansı arxın üstündən adlayırlarsa, "ağırlığım, dərdlərim bu suda axsın"
deyirlər. Zəmzəm suyuna gedən dəstə digər dəstə ilə üzləşirsə, bir-biri ilə
danışmadan keçir. Suyu götürəcək adam təmiz olmalıdır. O, suyu
götürdükdən sonra çaya daş atır və ya bulağın başına daş qoyur. Suyu
götürərkən ürəkdə arzu tuturlar. Niyyəti hasil olanlar növbəti il su başına
xonça ilə gedirlər. Bu suyu evə çatdırdıqdan dərhal sonra evdə iki adam
dinməz oyunu oynayır. Dinməz əlinə ağac alıb çörək təknəsinə vurur.
Yanındakı deyir: "Vurma, vurma çörəyi bol olacaq". Sonra o, evdəki
adamları ağacla vurur. Yanındakı deyir: "Vurma, vurma canları sağlam
olacaq, filankəs bu il ərə gedəcək, evlənəcək, instituta girəcək və s.".
Dinməz toyuq-cücəni, mal-qaranı, həyətdəki ağacları da bu qayda ilə vu -
rur, yanındakı onlara məhsuldarlıq arzulayır və s.

Dinməz oyunundan sonra zəmzəm suyundan çay qoyur, yemək bişirir,
yuyunurlar. Mal-qaranın, toyuqların, ağacların üzərinə, tövləyə, toyuq
hininə səpirlər ki, artım olsun. Hətta bə'zi adamlar bu suyu şüşələrə doldu-
rub bütün il boyu işlədirlər. 

İlaxır çərşənbə günü toxum səpmək də vacib sayılır. Ərazidə geniş
yayılan inama görə, həmin gün səpilən toxumun məhsuldarlığı digər gün-
lərdə səpilən toxuma nisbətən artıq olur. Bu gün həmçinin yaşlı qadınlar
kürt basdırmağa çalışardılar. Deyilənlərə görə, həmin toyuğun yumur-
tasından heç biri lax çıxmaz. İlaxır çərçənbədə sulançaq (Şəkidə yel-
ləncəyi sulançaq adlandırırlar) asırlar və uşaqlar bütün günü sulanırlar.
Axşam isə tonqal yan dıraraq onun ətrafına toplaşırlar.

Ərazidə bayram günlərində nişanlı qızlara bayramlıq aparmaq adəti
hələ də öz varlığını qoruyub saxlamaqdadır. Bu günlərdə nişanlı qızlara
oğlan evi şirniyyatla dolu xonçalar, üstündə geyim əşyaları aparır. Nis bə -
tən imkanlı ailələr bayramlığa qızıl əşyalar da əlavə edirlər. 
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İlaxır çərşənbə, eləcə də Novruz bayramı günündə hamı, xüsusilə
uşaqlar təzə paltar geyinməlidir. Paltar, adətən, qırmızı rəngdə seçilir.
Həmin günlər hamının evində bayram süfrəsi açılır, süfrəyə plov, digər
yeməklər, cürbəcür şirniyyat, çərəz və səməni qoyulur. Səməninin müx-
təlif forma və növləri hazırlanarmış; yumru, dördkünc və s. Səmənini
müxtəlif dənli bitkilərdən göyərdərdilər. Şüşənin üstünə səliqə ilə cuna
sarınır, yaş edilir, tərə toxumlarını da bu cunaya əllə ya pışdırır, ikinci qat
cunanı da suladıqdan sonra toxumları yapışdırıb səliqə ilə şüşənin üstünə
sarıyır, hərdənbir şüşəni sulayardılar. Qeyd edək ki, tərədən hazırlanmış
səməni arpa və buğdadan hazırlanmış səməniyə nisbətən daha tez göyərir.

İlaxır çərşənbə qohumlar və yaxın qonşular bir-birinin evinə bayram-
laşmağa gedirlər.

Bu gün qapı pusur, papaq atırlar. Qapı pusub, papaq atmaq 1990-cı
illərədək Şəkinin aborigen əhalisi arasında olmayıb. Qarabağın işğalından
sonra Şəkidə yerləşən əhali özü ilə buraya adlarını çəkdiyimiz adətləri də
gətirdi. Uşaqlar İlaxır çərşənbəni daha təmtəraqla qeyd edirlər. Onlar pul
yığıb bir nəfərin evinə yığışır, orada yeyib-içir, sulançaqda sulanır, qaçdı-
tutdu, gizlənpaç oynayır, bənövşə yığmağa gedirlər və s. (2).

Qaynaqların verdiyi mə'lumata görə, ərazidə ilin axır çərşənbəsində
vəsfi-hal məclisləri də keçirilmişdir. R. Əfəndiyev ilin axır çərşənbəsi
keçirilən vəsfi-hal məclisini belə təsvir edir: «İlin axır çərşənbəsi günü
yetişmiş qızlar və bə'zi arvadlar toplaşıb vəsfi-hala (O, bunu «vəsmi-hal»
adlandırır) baxarlar. Bir qaba su doldurub içinə hərə bir şey salar və
üstünü yaylıq ilə örtərlər. Kəndxuda arvad vəsmi-hal bayatısı oxumağa
başlar. Hər bayatının dalınca qabdakı sudan bir şey çıxardarlar, o şey
kimin olsa, bayatı ona aiddir. Bayatının məzmunu şey sahibinin gələcəyi-
ni andırır:

Kərə yağın tortası,
Qızıl kəmər ortası.
Allah muradın versin
Gələn bazar ertəsi.

İrağdan gələnə bax,
Çövrülüb dönənə bax.
Muradı hasil olan
Çırağı yanana bax.
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Əlimdən bıçaq düşdü,
Bilmədim haçaq düşdü.
Viran ol, ey qəriblik,
Yar məndən qaçaq düşdü və s. (1)

Ərazidəki inanca görə, mart ayının iyirmisi yazı, iyirmi biri yayı, iyir-
mi ikisi payızı, iyirmi üçü isə qışı təmsil edir. Yə'ni bu günlərdə havanın
vəziyyətinə baxıb ilin fəsillərinin necə keçəcəyi haqqında fikir yürü -
dərdilər.

Səhər tezdən əvvəlcədən sözləşmiş yeniyetmə oğlanlar boyanmış yu -
murta, duz, düyü, lobya, nehrə yağı, süd, qatıq, toyuq, qoz, fındıq, alma,
qovrğa və s. ərzaqlar aparıb meşəyə, dağın dibinə toplanardılar. Yə'ni
yaşayış məskənlərindən kənarda özlərinə daşdan, palçıqdan daldanacaq
tikir, üstünü çır-çırpı ilə örtür, içini evdən gətirdikləri kilim və döşəklərlə
döşəyərdilər. Gətirdikləri ərzaqlardan burada yemək hazırlayaraq ye -
yərdilər. Sonra çilingağac, topqalaq oynayar, at sürər, haça ağaclara
çıxaraq gəzərdilər. Haça ağaclara çıxıb gəzən uşaqlar bunun üçün iki uzun
ağac seçərdilər. Amma bu ağacların aşağısında təxminən 50-60 sm
hündürlükdə haçaların olması lazım idi ki, uşaqlar həmin haçalara
ayaqlarını keçirərək, əlləri ilə də ağacın yuxarısından yapışaraq gəzə
bilsinlər. Haçaya çıxan uşaqlara daha əlvan rəngli paltar geyindirər, başı-
na keçədən hazırlanmış şiş papaq qo yardılar.

Bir yerə toplaşan uşaqlar tapmacalar söyləyərək əylənərdilər. Onlar
həmçinin bənövşə, buğu çiçəyi yığmağa gedərdilər.

Təkcə oğlanlar deyil, yeniyetmə qızlar da ərzaq götürərək evdən
kənarda bir yerə toplaşarmışlar. Ancaq qızlar oğlanlardan fərqli olaraq
çox uzaqlara getməz, evlərə yaxın baxçalarda yığışardılar. Onlar da bura-
da evdən gətirdikləri ərzaqlardan plov dəmləyər, başqa yeməklər bişirər,
cürbəcür oyunlar oynayar, vaxtlarını şən keçirməyə çalışardılar.

Novruz bayramı günlərində çəmənliklərə, çöllərə çıxmaq adəti demək
olar ki, bütün türk xalqlarında olmuşdur: “Batı Trakiya türkləri arasında
geniş yayılan, yeni il bayramı sayılan Mevris sevilən bayramlardandır.
Bənövşənin açması, qaranquşların gəlməsi ilə başlanan Mevris bayramı
çeşidli mərasimlərlə may ayının sonunadək davam edir. Əsas Mevris gü -
nü hamı ağaclı, suya yaxın bir çəmənliyə yığışır, soğanlı karmaca, dön -
dürmə kimi yeməklər bişirir, soğan qabığı ilə yumurta boyayır, yumurta
qabığında su içirlər. Abdulhaluk M.Çaya görə, yumurta qabığı ilə bulaq-
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dan su içənlər bununla boğazlarında ağrı olmayacağına inanırlar. Bay -
ramda hər kəs bir-birini isladır. Su ilə islatma yağışın bol olmasına yönə-
lik istəkdir. Evə dönərkən hər kəs yığdığı bənövşəni xəstəliyi, qocalığı, ya
da başqa səbəblər üzündən çəmənliyə gələ bilməyən, evdə qalmağa
məcbur olan yaxınlarına verirlər. Onlar da bənövşə qomunu üç dəfə qox-
ulayıb üzlərinə sürtürlər” (4, 167). Tədqiqatçı sonra Kıprıs türklərinin
Novruzda çöllərə çıxmasını qeyd edir: “Mart dokuzu adı ilə bilinən bu
bayram günü Batı trakiya türklərində olduğu kimi, Kıprıs türkləri də çöl-
lərə çıxır, özləri ilə boyanmış yumurta, yemək götürür, yaz çiçəkləri
toplayır, çeşidli oyunlarla, yarışlarla əylənirlər” (4, 168).

Ərazidə Novruz ərəfəsində doğulan oğlan uşaqlarının Novruz, Bay -
ram, qız uşaqlarının Bahar, Gülbahar, Yazbahar kimi adlarla adlandırıl-
ması ən`ənəsi var. Bu ən'ənə yalnız Şəki ərazisində deyil, digər bölgə -
lərimizdə də var. Quba, Qusar ərazisində də Novruzda doğulan uşaq ların
Novruz, Bahar adlandırılması halı ilə rastlaşırıq. Yalnız Azərbaycanda
deyil, digər türk xalqlarında da Novruz bayramı günlərində doğulan
uşaqların bayrama uyğun adlarla adlandırılması halları mövcud olmuşdur.
“Bu günlərdə özbəklər dünyaya gələn oğlanlara Novruz, qızlara isə
Novbahar, Baharay, qarakalpaklar isə oğlanlara Novruz, Novruzbay,
qızlara isə Novruzbikə kimi adlar verirlər” (4, 171). “Qazaxlar çox vaxt
bayramda doğulan uşaqlara Nevruzbay, Meyrambek kimi adlar verirlər”
(4, 173). “Qırğızlar bayramda doğulan oğlanlara Nooruzbay, Nooruz bek,
Nooruz adları verirlər” (4, 176).

Şəkidə keçirilən bayram yığıncaqlarını qara zurnasız təsəvvür etmək
mümkün deyil. Eləcə də Balakən ərazisində Novruzda tənburun müşayi -
əti ilə mahnılar oxunur.

Əvvəllər şənliyi keçirmək üçün kəndlərdə xüsusi yerlər, meydanlar
olardı. Bə'zi yerlərdə bu məqsəd üçün kəndin kənarındakı dəyirmanın
yanı seçilərmiş. Novruz bayramı günlərində bütün kənd əhalisinin bir
yerə toplaşmasına digər bölgələrimizdə də rast gəlirik. Məsələn, Marneuli
rayonunun Qızılhacılı kəndinin sakinləri kəndin kənarında bitən çinar
ağacının ətrafına toplaşardılar.

Novruz ərəfəsində Şəkidə səməni halvası bişirərdilər. Novruz bayramı
üçün səməni mart ayının 8-9-da qabla ölçülür. Axşamdan ailənin bir
üzvünün başı altına qoyulur. Səhər yenidən ölçülür, bir az artım varsa,
demək, evə düşür, qoymaq olar. Artım yoxdursa, qoymaq olmaz. Çox
bişirmək istəyirlərsə, 3-4 kq təmiz buğda götürülür, üç dəfə yuyulur,
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dördüncü suda saxlanır. Üç gün gündə üç dəfə olmaqla qarışdırılır, sü -
zülür, bir dəfə yuyulur, sonra su tökülüb qoyulur. Dördüncü gün həmin
buğdanı təmiz ağ torbaya töküb aşsüzənə qoyurlar. 3-4 gün yenidən gün -
də üç dəfə torbanın ağzı açılır və su yayılır. Sonra həmin buğda torbadan
çıxarılaraq aşsüzənlərə barmaq qalınlığında sərilir. Üstünə təmiz süfrə
salınır. 3-4 gün üstünə gündə üç dəfə olmaqla su səpilir. Kibrit kimi uza -
nır, kökü çıxır, amma yaşıl rəng almasına imkan vermək olmaz. Ya döyü -
lərək, ya ət maşınından keçirilərək şirli qablara yığılır. Üstünə çıxınca
təmiz su tökülür və övkələnərək sıxılır. Alınmış süd rəngli maye ələkdən
süzülür. Sonra qazana töküb qərəli un töküb yaxşıca qarışdırırlar. Qay -
nadılır, daşmaması və yapışmaması üçün tez-tez qarışdırılır. Dadı gələndə
götürülür, amma kal olsa, dadsız olur, ya da göy dadır. İçinə də zövqə görə
şəkər tozu tökmək olar. Bişmiş səməni qohum-qonşulara kasa ilə paylanır.
Kasanı qaytaranda içinə iki yumurta, bir parça şirni və yaxud da konfet
qoyaraq qaytarmaq lazımdır. Həmin səmənini 2-3 gün, bə'zən də bir həftə
sərin yerdə saxlamaq olar. Çox xeyirlidir.

Novruz günlərində Şəkidə çığırtmalı aş da bişirilir. Bu aşda qazmağın
üstünə yumurtanın sarısını çalmadan, bütöv halda qoyardılar. Sonra üstü -
nə qab örtüb aşı dəmə qoyardılar. Aş dəm aldıqdan sonra bərk bişmiş yu -
murta qablara çəkilmiş aşın üstünə qoyulardı. Bu ərəfədə ərazidə çığırt-
malı aşla yanaşı, həm də lobyalı aş da bişirirlərmiş.

Digər bölgələrimizdə, konkret desək, cənub rayonlarında da axır çər -
şənbədə südlü aş, bayram günü isə adi aş dəmləyərmişlər. Biləsuvar ray-
onunda axır çərşənbədə bişirilən aş qalya adlandırılır. Qalyanın qarasına
xurma, şabalıd da qatılır və bir az şirin olur.

Gədəbəy və Ordubad bölgələrində axır çərşənbədə əriştəaşı bişirirlər.
Bunun üçün bir ay əvvəldən hazırlıq görülür. Yə'ni bir ay əvvəldən yaxın
qonşular bir evə yığılır, bayramda bişiriləcək aşın əriştəsi kəsilərək
qurudulur.

Şəkinin Göynük kəndlərində İlaxır çərşənbə yağlı çörək də bişirilərdi.
Yağlı çörək yaxşı açılmış, qat-qat yayılmış xəmirdən hazırlanır. Xəmir
yumru bükülərək yayılır, üstü yağlanaraq tavada qızardılır. Onun üzərinə
ya şəkər kirşanı (döyülmüş pesok) tökür, ya da əvvəlcədən xəmirin içinə
bir az şəkər qatılır.

Şəki bölgəsində qovurğa bir qədər fərqli şəkildə hazırlanardı.
Qovurğanı qovurarkən içinə döyülmüş xırda xurnik, qoz, fındıq ləpəsi də
qatılardı. Bu da onun daha şirin və ləzzətli olmasını təmin edirdi. Həmin
qarışıq bə`zən dingdə döyülürdü.
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Bu bölgədə yumurta boyanmasının müxtəlif üsulları olardı. Daha çox
soğan və yaxud nar qabıqları qatılmış suda qaynadardılar, ya da üstünə
rəngli qə ləmlərlə müxtəlif zolaqlar çəkərdilər. Maraqlıdır ki, Şəki
ərazisində yalnız Novruz bayramında deyil, sünnətdə də yumurta boya-
maq adəti olmuşdur.

Ərazidə Novruz bayramı ilə bağlı lətifələrə də rast gəlmək müm kün -
dür. Elə buradaca onu da qeyd edək ki, yalnız Novruzla bağlı deyil, digər
mərasimlərlə bağlı lətifələr də ərazidə geniş yayılmışdır. Belə lətifələrdən
biri "Bəndəlikdən çıxıb" adlanır. Bu lətifədə deyilir ki, Novruz bayramı
günü Dodulu Nazimin evinə "Qodu-qodu" dəstəsi gəlir və pay istəyir.
Onlar pay verməyənlərin qızı olacağını söyləyirlər. Nazimin arvadı onları
yola saldıqdan sonra ərindən soruşur ki, qonşumuz çox xəsisdir, qodu
gəzdirənlərə də pay vermədi. Bəs niyə onun yeddi oğlu var? Nazimin
arvadına cavabı belə olur: "Bu xalq məsəli Allah bəndələrinə aiddir. Qon -
şumuzu Allah bəndəlikdən çoxdan çıxarıtdı" (2). Bu lətifədən mə'lum olur
ki, Şəki ərazisində Novruz bayramında da qodu gəzdiriblər. Yaşlı söyləyi-
cilərin də verdiyi mə`lumata görə, ərazidə İlaxır çərşənbədə qodu
gəzdirirmişlər və bu hal XX əsrin 70-ci illərinədək davam etmişdir. Qərbi
Azərbaycanın Sisian rayonunda da  İlaxır çərşənbədə qodu gəzdirirmişlər
(2). Rumıniyada türk-tatar topluluğunun keçirdiyi Novruzdan bəhs edən
tədqiqatçı-alim G.Yoloğlu yazıçı Nevzat Yusuf Sarıgölün “Gümüş
qapaqlı saat” hekayəsindən belə bir sitat verir: “Navrez günü yeddi-səkkiz
uşaq toplaşıb Navrez deyib gəzirlər. Böyük bir ağac budağına rəngli, al-
əlvan yaylıqlar, lentlər bağlayırlar. Uşaqlar evbəev gəzərək Navrez
söyləyirlər. Camaat onlara pul, yumurta, ceviz, şirniyyat verir, ağaca
yaylıq bağlayırlar. Adətən, Navrezi gənclər deyil, uşaqlar oxuyurlar:

Navrez gəldi görünüz,
Görümlüyün veriniz,
Cənnət olsun yeriniz
A za navrezim mübarək” (4, 177).

Bu sitatdan da göründüyü kimi türk xalqlarının Novruz adətləri arasın-
da bayram günü qapı-qapı gəzərək mahnılar oxumaq və müqabilində pay
almaq adəti olmuşdur. Şəkidə və Sisian ərazisində İlaxır çərşənbədə son
dövrlərədək qalan qodu-qodu gəzmək deməli, çox qədim adətin qalan
izləridir.

Novruz bayramı günlərində həmçinin əraziyə pəhləvan (kəndirbaz)
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gəlir. Pəhləvanın yanında köməkçisi olur. Onu ərazidə "pəhləvanın iti"
adlandırırlar. Pəhləvanın köməkçisini Zaqatala rayonunda abdal, yaxud
təlxək, Bakı ərazisində isə keçəpapaq adlandırırlar (3).

O, üz-gözünü bəzəyir, saqqal qoyur, başında tərsinə keçirilmiş papaq,
əynində köhnə paltar, zolaqlı parçadan tikilmiş yamaqlı şalvar, ayaqların-
da ucu şiş çarıq olur. Onlar açıq sahədə, yerdən təxminən 5-10 metr
hündürlükdə məftillər quraşdırırlar. Pəhləvan məftil üzərində oynadıqca,
onun "iti" yerdə cürbəcür oyunlar çıxarır. O, gah yolla gedən  maşınları
saxlayıb sürücülərdən pul alır, gah şe`r söyləyir, gah məzəli sözlər deyib
adamları güldürür, gah da meydana toplaşanlardan pul alır və kimin nə
qədər pul verdiyini hündürdən elan edir və s. Kəndirbazlar XX əsrin
təxminən 90-cı illərinədək rayon ərazisində tamaşalar vermişlər (2). Söy -
ləyicilərin verdiyi mə'lumata görə, rayon əhalisi Novruzda "Kosa-ko sa"
oyunu da oynayırmışlar. Ancaq biz bu oyunun tam mətnini qeydə ala bil -
mədik. Bu oyun "ayindən oyuna, oyundan tamaşaya" uzun bir yol keç -
mişdir. Əvvəllər sakral mahiyyət daşıyan "Kosa-kosa" sonradan sak ral -
lığını itirərək oyuna çevrilmişdir. Hal-hazırkı "Kosa-kosa" isə artıq oyun
xarakterini də itirərək tamaşaya çevrilmişdir.

Göründüyü kimi, Şəki bölgəsində İlaxır çərşənbə və Novruz bayramı
olduqca təmtəraqlı keçirilirmiş. Bu adətlərin bir qismi bölgədə hələ də öz
varlığını qoruyub saxlamaqdadır.
İşin elmi nəticəsi. Aparılmış araşdırmada şəkidə keçirilən Novruz

adətləri ətraflı təsvir olunmuş, həm Axır çərşənbədə, həm də Novruzda
oynanılan oyunlar, vəsfi-hal mərasimi, bayram günü bişirilən yeməklər və
s. öz əksini tapmışdır. Eləcə də bayramla bağlı yaranmış lətifələr haqqın-
da mə’lumat verilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu məqalə Novruz adətlərini araşdran folk-

lorşünaslar və etnoqraflar üçün dəyərli mənbə ola bilər.
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LƏNKƏRANIN QƏDİM TOY ADƏTLƏRİLƏNKƏRANIN QƏDİM TOY ADƏTLƏRİ
XÜLASƏ

Azərbaycanın bütün bölgələrinin toy mərasimləri özünəməxsusluğu ilə seçilir. Hər
bir bölgənin toy mərasimlərindəki özünəməxsusluq adət-ən’ənələrimizi daha da zəngin-
ləşdirir. Lənkəran ərazisində keçirilən toylarda adət-ən’ənələrin qədim izləri indi də qal-
maqdadır.

Açar sözlər: Lənkəran, xalq, adət-ən’ənə, toy

LENKERAN’S OLD WEDDING TRADİTİONSLENKERAN’S OLD WEDDING TRADİTİONS
SUMMARY

Wedding ceremonies have specific sides in all regions of Azerbaijan. Originality in
wedding ceremonies of the each region enriches our traditions quite. Ancient tracks of
the traditions in Lenkeran wedding have been protected up to now.

Key words: Lenkeran, people, tradition, wedding

ДРЕВНИЕ ЛЕНКОРАНСКИЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИДРЕВНИЕ ЛЕНКОРАНСКИЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ
РЕЗЮМЕ

В Азербайджане каждая местность выделяется своими свадебными
традициями. Каждая местность обогащает присущие ей свадебные традиции. На
территории Ленкорана до сих сахранились древние свадебные традиции.
Ключевые слова: Ленкорань, народ, традиции, свадьба

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə Lənkəran ərazisində keçirilən qədim
toy mərasimi təsvir edilir. Lənkəran toyu digər regionların toy adətləri ilə
müqayisə olunur. Burada Oğuz türklərinin qədim eposu sayılan «Dədə
Qorqud kitabı»nda əks olunan toy adətləri ilə bağlı nümunələr verilir.
İşin məqsədi. Məqalədə Lənkəran toyunun mərhələləri dəqiqliklə

araşdırılır. Toy mərasiminin mərhələləri zamanla sabit qalmamış, dövr dən,
dini tə’sirlərdən asılı olaraq dəyişikliklərə uğramışdır. Məqalədə mə’nə vi
dəyərlərə söykənən qədim toy adətlərimizi tədqiq etməyə çalış mışıq.

Azərbaycan xalqına xas olan adət-ən’ənələr əsrlər boyu nəsildən-nəslə
keçərək qorunub saxlanılmışdır. Xalq keçmişinin ibrətli, gərəkli ən’ənə -
lərindən faydalanaraq mə’nəvi dəyərlərini yaşatmağa çalışmışdır. Bu zən-
gin mədəni irsin, adət-ən’ənələrin qədim izləri çox uzaq keç-mişdən xə -
bər verir. «Ən’ənələr xalqın mədəniyyətini, etnoqrafiyasını, yaşayış tərzi-
ni doğru-dürüst öyrənməyə xidmət edir. Adət-ən’ənələrin qədimliyi,
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uzun ömürlüyü mənsub olduğu xalqın yüksək mədəniyyətinə sübutdur»
(10, 4). Xalqın həyatı, dünyagörüşü, dini-e’tiqadı ilə bağlı olan ən’ənələr
tarixin çətin sınaqlarından çıxmışdır. Lakin əsrlərdən bəri toplanan bu
mə’nəvi sərvətlər bir çox dəyişikliklərə mə’ruz qalmış, böyük əksəriyyəti
tədricən unudulmuşdur. Xalqın keçmiş ən’ənələrini qoruyub saxlamaq
üçün unudulmuş dəyərlərin yenidən bərpasına kütləvi şəkildə yardımçı
olmaq lazımdır. Mirəli Seyidov bu barədə yazmışdır: Azərbaycan xal -
qının əski mifik görüşlərini, inamlarını, adət-ən’ənələrini, bədii və ictimai
təfəkkürünün qidalandığı mənbələri, onların inkişaf yollarını, uğradığı
böyüklü-kiçikli dəyişiklikləri və bunların səbəblərini öyrənmək soykökdə
iştirak edən xalqların tarixini aydınlaşdırmaq deməkdir (11, 9-10).

Cənub bölgəsi zəngin təbii coğrafi mühitə malikdir. Bu zənginlik
ərazinin adət-ən’ənələrində də özünü göstərir. Bölgənin məişət mərasimləri
qədim ən’ənələr əsasında formalaşmışdır. «Məişət mərasimləri xalqın adət,
ən’ənə və e’tiqadları ilə əlaqədardır və çox müxtəlifdir. Məsələn, yas, dəfn,
doğum, toy mərasimləri və vəsf-hallar bu qəbildəndir» (4, 135). Cənub böl-
gəsinin toy mərasimlərində icra olunan adətlər öz fərqli strukturu ilə seçilir.
Mə’lumdur ki, toy mərasimləri Azərbaycanın çox qədim sayılan adət-
ən’ənələrinə daxildir. Toy elin-obanın sevinci, xoşbəxtlik, şənlik məclisi
hesab edilir. Toy mərasimləri yaşadığımız torpaqların xalqımıza mənsub
olmasını göstərməklə bərabər, eyni zamanda xalqın keçmişini, arzu-istək-
lərini yaşadaraq zamanın süzgəcindən keçirmişdir. «Hər bir el yaşadıqca,
tarixi, həyati gedişində təsadüf etdiyi hadisələri, səadətli və fəlakətli halları
qeyd etmək məcburiyyətindədir. Bu el içərisində qeyd olunmuş mərasimlər
o elin ruhunu və təbii incəliyini oxşar və ona zövq verir və bununla bərabər
o elin adət və adabını tərbiyələndirir» (3, 52). Rəngarəng toy mərasimləri
xalqımızın tarix boyu qoruyub tapındığı saysız-hesabsız adət və ayinləri
üzə çıxarır. Lənkəran toyu da Azərbaycan toyunun tərkib hissəsi olduğun-
dan özündə milli dəyərləri əks etdirməklə yanaşı, həm də özünəxas
xüsusiyyətləri ilə də diqqət çəkir.

Lənkəran toyu aşağıdakı mərhələlərdən ibarət olmuşdur: qızbəyənmə,
ağsaqqal plov (və ya sövdələşmə), şal-üzük (və ya üzükşal toyu), pal-
tarkəsdi (və ya birinci hırdabo), xınayaxdı (qız evində toy), hırdabo
(oğlan evindən qız evinə göndərilən qıza məxsus toy ləvazimatı), oğlan
toyu, üç günlük, ayağçı mərasimi.

Toy mərasiminin ilk mərhələsi qızbəyənmədən başlayır. Oğlan evi
gözaltı etdikləri qızın əsil-nəcabətinə, mənsub olduğu ocağa, ailənin el
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içində qazandığı hörmətə fikir verirdi. Beləliklə, özlərinə bərabər ailə ilə
qohum olmağa çalışırdılar. Bu fikir xalq arasında yayılmış məsəldə də öz
əksini tapmışdır: «Taylı tayını tapmasa, günü ah-vayla keçər».

Ağbirçəklərimiz qızları, əsasən, təndirxanada, heyvan sağımı zamanı,
ev şirələyərkən, hamamda, toy və yas mərasimlərində gözaltı edər,
bəyənərdilər. Bə’zi hallarda qızı görüb bəyənmək oğlanın öz istəyinə,
ixtiyarına həvalə edilərdi. «Dədə Qorqud» boylarında bu məsələ bir az da
qabarıqdır. Oğuz elinin dörd niqablı igidindən ikisi – Beyrəklə Qanturalı
özləri qız görməyə, seçib sevməyə gedirlər» (2, 89).

Mərasimin sonrakı mərhələsi oğlan evindən qız evinə ağbirçək qadın-
ların gəlişi ilə başlayır. İlk növbədə, elçilər qızın danışığına, yerişinə-
duruşuna, ağlına, qonaqlara qulluq etməsinə diqqət edirlər. «Qız qapısı,
xan qapısı», «Qız evi, naz evi» hikmətli deyimlərini əsas tutaraq qız
qapısına elçi gələnlərə bir dəfəyə razılıq verməzdilər. Bununla da qız evi
oğlan evinin sevgisini, e’tibarını, ailəyə olan hörmətini sınaq etmiş olardı.
Dəfələrlə elçilərin gəlişindən sonra qız evinin razılığı alınardı. Qızın
valideynlərinin razılığı alındıqdan sonra ağsaqqal plov (kişi elçilərinin
gəlişi) üçün vaxt tə’yin edilir. Sonra oğlan atası elçilik üçün sözü keçən,
hörmətli bir neçə ağsaqqalla birlikdə qız evinə üz tutur. Kişi elçiləri
«Dilək bizdə, dölək sizdə», «Nişan bizdə, nişangah sizdə», «Alan bizdə,
halal sizdə», «Əl bizim, ətək sizin» müdrik kəlamları ilə söhbəti mətləb
üstünə gətirirlər: «İndi siz bu sövdəyə nə deyirsiz?» Oğlan evindən gələn
ağsaqqallar razılıq aldıqdan sonra xeyir-dua verə-verə çaya qənd salıb
qarışdırır və məclisi yemək süfrəsində davam etdirirlər. Qonaqlar bir
süfrə ətrafında yığışaraq təzə düyünün plovunu yeyirlər.

«Oğuz türklərinin adət-ən’ənəsinə görə, qız evinə gəlmiş iki elçidən
biri tənbəki çubuğunu doldurar, o birisi isə çaxmaqdaşını hazırlayardı.
Sonra birinci elçi gəldiklərinin səbəbini qızın dədəsinə bildirər və doldur-
duğu çubuğu ona uzadardı. Bu vaxt ikinci elçi çaxmaqdaşı ilə od əldə edib
qızın dədəsinə çubuğu yandırmağı təklif edərdi. Qız atası nikaha razı
olduğunu bildirmək istədikdə o, çubuğu alıb yandırardı. Bə’zənsə o,
çubuğu almazdı, elçilərdən bir az gözləməyi xahiş edərdi» (2, 58).

Ağsaqqal plov üçün oğlan evi düyü, yağ, ət, cücə, qoz, tərəvəz
göndərir. Acılıq əlaməti sayılan soğan, bibər, duz göndərilmir. Lənkəran
bölgəsində elçilik ağsaqqal plov mərasimi kimi tanınır. Kişi elçiliyindən
təxminən bir ay sonra qız evində şal-üzük mərasimi keçirilir. Bu mərasim
zamanı qız üçün üzük, qırmızı rəngli ipək saçaqlı şal (və ya tirmə şal),
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kəllə qənd (qəndin başına al qırmızı yaylıq bağlanır) gətirilir. Oğlan evin-
dən bir ağbirçək gətirilmiş yaylığı gəlin qızın başına salır və ona xeyir-
dua verir: «Allah nişanına xeyir versin», «Nişanın çox mübarək»,
«Nişanın bəxtli olsun», «Allah arzu-istəyinə çatdırsın», «Yarıyıb qırmızı
duvaq olasan» və s. Sonra oğlanın bibisi (və ya xalası, yaxud oğlan
yengəsi) qızı qucaqlayıb öpür və üzüyü barmağına taxır. El adətinə görə,
nişan mərasimindən sonra, qız evdən çıxanda hökmən üzüyü barmağına
taxmalı, şalı isə başına salmalıydı. Mərasimdən sonra kəllə qənd doğ -
ranılır, bir parçasını siniyə yığıb ətrafına əlvan noğul-nabat düzülür və
üstünə saçaqlı qırmızı örtük salınaraq oğlan evinə göndərilir. Nişan
zamanı qız üçün üzük və şal örpək aparıldığına görə, bu mərasim şal-üzük
adlanır. “Bə’zi bölgələrdə elçilik nişan mərasimi səviyyəsində olur. Əksər
hallarda isə bu, «kiçik nişan» adlanır və bir neçə gün sonra (vaxt dəqiq
müəyyən edilir) «böyük nişan» olur. «Dədə Qorqud kitabı»nda isə elçilik
– «kiçik düyün», toy «ulu düyün», «ağır düyün» adlanır” (1, 90).

Lənkəran bölgəsində nişan mərasimindən sonra gəlin qızın rəfiqələri
və yaşıdları qız evinə yığışırlar (Bölgədə toyu olacaq qıza gəlin qız,
oğlana isə bəy oğlan deyilir). Bu məclisdə qızın subay rəfiqələri arasın-
dan gəlin qıza soldış seçilir (Gəlin qızın sağdışı isə qızbaşı toyundan
əvvəl başıbütöv ərli gəlinlərin arasından tə’yin olur.). Onlar üçün süfrə
açılır, qonaqlar gəlin qızın başına toplaşıb nəğmələr oxuyur, çalıb-
oynayır, şənlənirlər. Məclis zamanı gələn qonaqlara qızın yengəsi və
sağdışı qulluq edir. Bu mərasim qızbaşı və ya qızbaşı toyu adlanır.

Bir müddət sonra qız toyunun başlanğıcı, onun birinci mərhələsi
sayılan paltarkəsdi adəti yerinə yetirilir. Bu mərasimdə oğlan evindən
qadınlar qız evinə gəlin üçün paltarlıq parçalar gətirir. Həmin gün qızın
gəlinlik parçası kəsilir. Bunu qız evindən bir qız uşağı kəsməlidir
(Gəlinlik parçası qırmızı lentlə bağlanmış təzə qayçı ilə kəsilməlidir.
Parçanı bir neçə santimetr kəsərək iz qoyulur). Oğlan evindən parçanı
kəsən qıza xələt verilir. Bu məqamda hamı «Mübarək olsun» deyərək
arzu-diləklər diləyir və şirinlik üçün kəsilmiş parçanın üstünə noğul-nabat
səpələyirlər. Sonra parça dərziyə aparılır və gəlin paltarı tikilir. Gələn
qonaqlara şərbət paylanır. Eyni zamanda, paltarkəsdi günü şirin qoğal və
bişi* hazırlanır. Həmin şirniyyatın xərcini oğlan evi ödəyir. Qızlar bir
yerə toplaşıb dəstə ilə nəğmə oxuyurlar:

______________
* bişi − Lənkəran bölgəsində hazırlanan şirniyyat növü
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Qayçını ataram cingildəsin yar, hey,
Çağırın oğlan bacısın, dingildəsin yar, hey.

Gəlirsən arx ilən gəl,
Çəməni çarx ilən gəl,
Əgər məni sevirsən,
Danışma, xalq ilən gəl.

Qayçını ataram cingildəsin yar, hey,
Çağırın oğlan bacısın, dingildəsin yar, hey (7).

«Oğuz türklərində bu mərasim qız evinə gətirilən hədiyyələrin
ən’ənəvi sayına uyğun «doqquz toyu» adlanmışdır. Sonralar ona «paltar-
biçdi, parçakəsdi, qayçıkəsməz» adları vermişlər» (2, 137). Lənkəran böl-
gəsində paltarkəsdi mərasiminə birinci hırdabo da deyilir.

Xınayaxdı üçün oğlan evi qız toyunun xərcini gətirir. Qız toyu üçün
lazım olan ərzaq qabaqcadan dəqiqliklə müəyyənləşdirilir. Bu ərzaq
əsasən qoyun, düyü, yağ, kişmiş, qaysı, şabalıd və s.-dən ibarət olur. Qız
toyundan bir neçə gün əvvəl məclisi idarə etmək üçün toybəyi − sərpayə
seçilir. O, toy zamanı qonaqları rəqsə də’vət edir, çalğıçılara sifarişlər
verir, intizamı bərpa edir. Toy mərasiminin sonunda, bu şəxsə xüsusi tu -
tulmuş sərpayə xonçası verirlər. Gəlin qız xınayaxdı üçün qonaqlarla
birgə təntənəli şəkildə boğça-xonça ilə el hamamına aparılır. Hamam
xərcini oğlan evi ödəyir, hamamçıya xələt verilir. Bu qoruğ hamamı
adlanır. Adətən, ağbirçək qadınlar hamamdan çıxandan sonra yeniyetmə
qızlara «O gün olsun qoruğ hamamınıza gələk» − deyə alqış edirlər. Sonra
qız evində xınayaxdıya hazırlıq gedir. Yeməklər hazırlanır, qız evində
böyük qonaqlıq verilir. Bu mərhələdə qızlar, gəlinlər yığışıb gəlin qızın
başına, əl-ayağına xına yaxır, nəğmələr oxuyurlar:

Əllərə xına yaxarlar,
Gözlərə sürmə çəkərlər,
Çəkil get, sənə qurban,
Pəncərədən baxarlar (7).

***
Xeyir-dua verin qıza,
Sürməni sürün gözə.
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Xınanı yaxın əlinə,
Qoy xəbər getsin elinə (7).

***
Toyun mübarək olsun,
Deyin mübarək olsun.
Ağ ələ əlvan xına
Qoyun, mübarək olsun (7).

Xına sevinc, şadlıq əlaməti olduğundan şənliklərin bəzəyi hesab edilir.
Nişan xonçalarının bəzəyi olan, xoşbəxtlik, səadət nişanəsi sayılan xı na -
nın, eyni zamanda müalicəvi əhəmiyyəti də vardır. Ələ, ayağa xına çə kən -
də dəri cadarlanmır, barmaqlara çat düşmür. «Dədə Qorqud çağ la rında
xına gəlinin ovucuna büsbütün sürtülməzdi, onunla qızın əl-ayağına yal-
nız xüsusi rəmzi naxışlar çəkərdilər. Məsələn, «biçək», «pişik pəncəsi»,
«dilbər duvağı», balıqlı və quşgözü adlanan naxış növləri» (2, 107).
Naxçıvan ərazisində isə xınayaxdı mərasimi xına gecəsi adlanır. Bu
mərasim zamanı xınadan gəlinin əl barmaqlarına fındıqça (fındıq boyda
xınanın əl barmaqlarının başına qoyulması) adı ilə tanınan naxış
qoyardılar (8, 94). Hal-hazırda düşmən tapdağı altında olan Cəbrayıl
ərazisində isə qız toyu paltar biçdi mərasimi adlanır (14, 117).

Xınayaxdı mərasimində ağbirçək qadınlar bəy evinə köçürüləcək qıza
öyüd-nəsihət verirlər:

Mən aşiq, bəxtin olsun,
Qızıldan taxtın olsun.
Gözəllih bir şey deyil,
Şərt odu, bəxtin olsun (7).

***
Almanı alma, gəlin,
Al, yerə salma, gəlin,
Evlərdə çox söz olar,
Ürəyinə salma, gəlin (7).

Bölgədə bu məsələ ilə bağlı deyimlər də məşhurdur: «Biri od olanda,
biri su olar», «Öz evinin xanımı da olarsan, nökəri də».

Gəlini aparmadan üç gün öncə qız evinə hırdabo aparılır. Hırdaboya
çalğı ilə gəlirlər. Əvvəllər oğlan evindən qız evinə gətirilən qıza məxsus
toy ləvazimatı əsasən sandığın içində gətirilirdi. Gəlin üçün gətirilən
hədiyyə və şirniyyatı məcməyi və sinilərə düzür, qırmızı ipəkdən zərli-
saçaqlı parçaya, yaxud tirmə şala büküb bəzəyirdilər.
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Nişanlı qıza alınan əşyalar aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:
Qızıl əşyaları: parça sırğa, şarı sırğa, qızıl hil boyunbağı, qızıl muncuq

boyunbağı (nargilə), fındığı sırğa (Salyan sırğası), qızıl Qur’an qabı və s.
Paltarlıq parçalar: «zərparça», «yağış» parçası, «bambarx» parçası,

«gülməxmər» parçası, «meçta» parçası, «qabardin» parça (paltoluq par -
ça), «şalparça». Baş örtüklərindən tirmə şal, zəkiyə yaylığı, əsməşal, qır-
mızı rəngli şal (ipək saçaqlı) və s.

Gəlin qızlara xüsusi qadın bəzəkləri də gətirilirdi. Bunlardan boyun,
qol, barmaq, baş, libaslara bənd olunmuş bəzəklər, sinəbənd, boğazaltı,
çiçək və s. göstərmək olar.

Bu mərasimdən sonra gəlinin qohumlarından bir neçə qadın onun ce -
hiz lərini hazırlayıb bəy oğlanın evində gəlin otağını bəzəməklə məşğul
olur. Lazım olan bütün zəruri şeylərin hamısı cehiz siyahısına salınır.
Oğlan evinə gəlin köçü gedəndə dalınca su atılır, köçün qabağına duz-
çörək qoyurlar.

Gəlinin gətirdiyi cehizlər – mis qab-qacaq, lampa, qızın özünün hazır-
ladığı həsir, xalça, sandıqüstü örtüklər, süfrələr və s.-dən ibarət olmuşdur.
Adətə görə, hər bir gəlin öz qayınatası, qayınanası, baldızları və qayınları
üçün mütləq ya öz əli ilə toxuduğu, ya da xüsusi sənətkarlardan əldə
etdiyi möhür qabı, canamaz, araqçın, gülab qabı torbası, dəstirxan,
Qur’an boğçası, güzgü asmaları, həyəndaz, taxt örtükləri, mütəkkə və s.
kimi cehizlər aparmalı idi.

Lənkəran zonası üçün xarakter cəhətlərdən biri – gəlin köçən qızlara
dibçəklə birlikdə güllərin, çiçəklərin cehiz kimi bağışlanmasıdır. Belə
güllərə misal kimi Mumu gülünü, Pəllik gülünü, Gülas gülünü (Gülas
gülü Lənkəran üçün daha xarakterikdir), Ətirşahı göstərmək olar. Bə’zi
ailələr qızlarına arı pətəyi də verərdilər. Bunun rəmzi mə’nası qızın gəlin
köçəcəyi evdə nəsil artımını davam etdirməsi kimi başa düşülürdü.

Folklorşünas alim Mirhaşim Talışlı bir əsr müddətində Lənkəran
şəhərində toy adətlərindən ən çox gözəçarpan əsas cehiz fərqlərini mü -
qayisəli şəkildə belə vermişdir:

«Yüz il əvvəl (1880-90-cı illər) nənələrimizin gətirdiyi cehizlər: palaz,
kilim, Gilan həsiri, ağacdan taxt, nimdar, yorğan-döşək, toxunma mər-
fəşdə; mis qablar: məcməyi, teşt, ərsin, sərpuş, gülabfaş, mehkeş; saxsı
qablar: lüleyin, nehrə, çölmək, göduş, çıraq; taxta əşyalar: sandığ, hövsər,
tabaq, kəpgir; çamaxudan və taxçalara məxsus pərdələr.

Əlli il əvvəl (1930-40-cı illər) analarımızın gətirdiyi cehizlər: mütəkkə,
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balış, yorğan-döşək; mis qablar: samovar, cam, satıl, tayqulp, dolça; saxsı
qablar: bardağ, tabağ, ət taxtası, oxlov, yağ və balla dolu bəstilər, qənd
doğrayan taxta çəkici ilə; daş ayna, şamdanlar, şarlı neft lampaları» (6,
393-394).

Xınayaxdı zamanı axşamçağı qız evindən bəy oğlana hamam boğçası
göndərilir. Bu boğçada bəy üçün ipək fitə, baş qətfəsi, ayaq üçün süzəni
tirmə, sabun, hamam xalçası yerləşdirilir. Hamam boğçasının yanında bir
xonça da olur. Xonçaya bəy üçün kostyum, köynək, bəylik papağı, corab,
ətir, xına və s. düzülür. Bu xonça bəylik xonçası adlanır. Oğlanın sağdış-
soldışına da köynək, araqçın, cib yaylığı, ətirdən ibarət xələt qoyulur.
Bə’zi hallarda hamam sahibinə ayrıca bir xonça tutulur. Bəy oğlan sağdış-
sol dışı və yaxın dostları ilə birlikdə, çalğının müşayiəti ilə bəylik ha ma -
mına aparılır. Burada hamıya sərin şərbət paylanır. Bəy oğlana − arzular
diləyirlər: «Allah mübarək eyləsin, səhhəti-vücud, isti su rahat lığı» və s.

Lənkəran bölgəsində gəlinin gətirildiyi gün gündüz çağı, məhəllə
qadınları və qızların başlarında xonça (şirni dolu) oğlan evinə yığışırlar.
Burada xonçalar oğlan evinin adamları tərəfindən oxuya-oxuya, oynaya-
oynaya qızgilə aparılır. Axşam yenə qonaqlar oğlan evinə toplaşaraq şirni
yeyir, qız-gəlinlər nəğmə oxuyaraq məclisdəkiləri əyləndirirlər. Bu mə -
rasim şirni yedi və ya xonça toyu adlanır.

Nişanla toy arasındakı dövrdə əsasən bayram günlərində qız üçün
bayramlıq sovqatı − bayram payı aparıb onu təbrik edirlər.

Novruz bayramı günü gəlin qıza Novruz xonçaları gəlir. Burada bay-
ramqabağı adətən Lənkəran bölgəsinə xas bayram çörəkləri bişirilir.
Xonçada əsasən bayram çörəkləri: qənd çörəyi, partdama (və ya badam
çörəyi), zeyran, bişi, bamiyə, əyirdək, şirinqoğal, badamburma, külçə (və
ya süd çörəyi), kətə, şəkərbura, paxlava olur. Bundan əlavə, adətə uyğun
olaraq Novruz bayramında qız evinə bəzəkli sinidə ziyad balığının ağzı-
na qızıl üzük qoyularaq gətirilir. Qızıl üzüyə qırmızı lent bağlanır. Hər bir
nişanlı qıza xonçalarla birgə paltarlıq parça, ipək yaylıq, ətir aparılır. Axır
çərşənbə axşamı oğlan evindən cavanlar bəy oğlanla bərabər qız evinə
qurşaq atdıya çıxırlar. Qurşağa şirinçörəklər, noğul, nəbat, qorğa, boyan-
mış yumurta və s. qoyulur. Bu evdə adaxlısı olduğuna görə, qızın əl tik-
mələrindən də (araqçın, pul kisəsi, tütün kisəsi və s.) əlavə edib sahibinə
qaytarırlar.

May ayının axırlarında yetişmiş təzə meyvə və tərəvəz mövsümü
zamanı qız evinə xonça tutub aparılır. Buna nobəryanalıq xonçası deyilir.
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Oğlan tərəfindən ağbirçək qadınlar nişanlı qıza xeyir-dua verirlər: «Nov -
barın mübarək olsun», «Təzə günə, təzə novbara çıxasan». 

Qurban bayramı oğlan evindən qız evinə bayramlıq xonçalar və qur-
banlıq qoç gətirilir. Qoçun boynuna qırmızı lent bağlayır, başına və
ayaqlarına xına yaxırlar. Qurbanlıq qız evində kəsilərək paylanır. Adət
üzrə, qız evinə heyvanı gətirən şəxsə xələt verilir.

Qız evində toyla bağlı mərasimlər yerinə yetirildikdən sonra gəlinin
qohumları oğlan toyuna də’vət olunur və beləliklə, toyun sonrakı mər -
hələləri (oğlan toyuna aid ən’ənələr) davam etdirilir.

Adətə görə, gəlin oğlan evinə şər qarışandan əvvəl yola düşməlidir.
Axşam tərəfi bəy oğlanın qardaşları, sağdış-soldışı və bir neçə ağsaqqal
gəlin qızın arxasınca yollanırlar. Oğlan adamları qız qapısına yetişəndə
bəyin bacıları halay vurub nəğmə oxumağa başlayırlar:

Gəldi oğlan adamı, yar, hey-hey,
Ağam, sındır badamı, yar, hey-hey.

Ağ ipəy, əlvan ipəy, uçar gedər yar, hey-hey,
Bu evin qızı köçər gedər yar, hey-hey (7).

Oğlan evi gəlini aparmağa gələndə qızın anasına süd haqqı verilir. Süd
haqqının məbləği yüksək miqdarda olmalıdır. İki tərəfin ağsaqqalları
ümumi razılığa gələrək münasib məbləğ üzərində dayanırlar. Zaman
keçdikcə bu məbləğin miqdarı azaldılaraq aradan qaldırılmışdır. «Bu
ödənc Azərbaycanın rayonlarında müxtəlif cür adlanırdı. Ona «süd pulu»,
«qız pulu», «xərc», «yol pulu», «rah pulu», «bahaşir» (tatlarda, ləzgilərdə
və dağ cuhudlarında), dədəvi alçaq (xınalıqlarda) deyilirdi» (5, 214). Şəki
ərazisində isə süd puluna atalıx deyilir (13, 98).

Toy günü gəlin qızı bəzək otağında ipək pərdə, yaxud zərli örpək ar-
xasında oturdub gəlini bəzəyirlər. Oğlan evi adamları gəlini ər evinə
aparan zaman qız evindən bir nəfər qapını (gəlinin taxtda oturduğu bəzək
otağının qapısı) bağlayaraq xələt istəyir. Qapını tutanlara xələt verdikdən
sonra oğlan adamları bəzək otağına daxil olub duvaq (anası tərəfindən
gəlin qızın başına salınan qırmızı ipək zərli baş örtüyü) altında taxtda
əyləşmiş gəlin qızın başına yığışırlar. Adət-ən’ənəyə görə, gəlini aparan-
lar onu görməməlidirlər. Bu vaxt bəyin böyük qardaşı gəlinin belini qır-
mızı ipək xara, kəlağayı və ya qurşaq ilə bağlayır. Gəlinin belini bağlaya-
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bağlaya o, ucadan Bizim gəlin sağ olsun, İlki qoy oğlan olsun, sonbeşiyi
qız olsun deyir. Ətrafdakılar isə gəlinə «Muradına çatasan» və bu kimi
arzu-diləklər diləyir. Sonra bəyin qardaşı gəlinə damazlıq bir heyvan və’d
edir. Lənkəran zonasında buna soybağı və ya gülşəftəli* deyilir.
Belbağlama soyun davam etməsi və toxunulmazlıq, başıbütövlük timsalı
hesab edilir. «Erkən çağlarda bu, üzərində soyun, tayfanın nişan əlaməti –
«damğası» həkk edilmiş qızıl və ya gümüş bir qurşaq olmuşdur (2, 23).

Gəlin ata evindən nəslin ağsaqqallarının xeyir-duasını alaraq çıxardılır:
«Yaxşı gününüz olsun», «Allah axırızı aydınnığa çıxarsın», «Ya rı yan nar -
dan olasuz», «Min bir budaq olasuz». Sonra çırağı üç dəfə gəlinin başına
dolandırıb onu oğlan evinə yola salırlar. Quba ərazisində isə gəlin evdən
çıxardılan zaman ata evinin ruzi-bərəkətinin tükənməməsi üçün gəlinin
əlini unlayıb evin qapılarına sürtərdilər (9, 134).

Gəlini aparmağa gələn oğlan evinin adamları belə söylərdilər:

Sandığ üsdə gücü var,
Gücünün min ucu var.
Gəlini biz apardıq,
Bizdə bəylər gücü var (7).

«Oğuz türklərində qız ata mindirilib yeni ocağına, evinə aparılan
zaman onu doğulub boya-başa çatdığı dədəsi evinin – «alaçığın ətrafına
üç, bə’zən isə yeddi dəfə dolandırır, sonra darvaza altından keçirirdilər»
(2, 193).

Əvvəllər gəlini bəy evinə faytonla və ya at üstündə, yaxud öküz və ya
kəl arabası ilə gətirirdilər. Gəlinlə birgə oğlan evinə qız evindən xonçalar-
da bişi aparılır. Bu gəlini görməyə gələn adamlara paylanır.

Ən böyük toy mərasimi oğlan evində, gəlinin gətirildiyi axşam baş -
lanır. Oğlan evinin ağbirçək qadınları ər evinə, bəy otağına gətirilmiş gə -
lin qızın başına yığışaraq «Xoş gəldin, qədəmin mübarək», − deyə ona
xeyir-dua verirlər. Sonra gəlinin qayınatası ona xələt boyun olur. Xələt
əsasən kilim, həsir və yaxud qızıl əşyadan ibarət olur. Neftçala ərazisində
bu duzayağı adlanır (12, 109). 

Gəlinin ayağının altına aydınlıq rəmzi sayılan suyla dolu piyalə qoyu-
lur. Gəlin içəri keçəndə piyaləni ayağı ilə vurub yıxır. İna ma görə, bunula

______________
* gülşəftəli – Lənkəran bölgəsində istifadə edilən baş örtüyü
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gəlin düşdüyü ocağa uğur gətirir. Sonra gəlinin başının üstündə çörək
bölünərək bala batırılır və gəlini görməyə gələn qonaqlara paylanır. Xalq
e’tiqadına görə, bununla gəlinin əli bərəkətli, aya ğı ruzili olur, düşdüyü
ocağa bolluq gətirir.

Oğlanın bacıları gəlinin qabağında oynayır, nəğmələr oxuyurlar:

Ay Lənkəran yeddi küçə,
Qardaş, bu ceyranı hardan almısan?
Ay yeddi gün, yeddi gecə
Qardaş, bu ceyranı hardan almısan?
Axtara-axtara evə salmısan (7).  

Lənkəranın xeyir-şər məclislərinə ən’ənəvi xörəkləri bişirmək üçün
xüsusi xörəkbişirənlər də’vət olunurdu. Burada Lənkəran süfrələrini
bəzəyən bölgəyə xas ləziz yeməklər hazırlanırdı: toyqatığı (ətdən hazir-
lanan yemək növü), cücə kababı (ləvəngili), fisincan, turşu kabab, plovaltı
çingir (qaşqaldağ), şirin qovurma, tərək-şirinplov, çölmək plovu.
Lənkəran zonasında plov çölməklərdə bişirilirdi. Ağbirçək qadınların
fikrincə, çölməkdə bişirilən plov daha ləzzətli olurdu.

Oğlan toyu üçün həyətdə toyxana, yə’ni mağar qurulur. Toya də’vət
olunanlar ayrıca bir otaqda yeyib-içir, sonra toyxanaya keçib aşıq və
çalğıçılara qulaq asırlar. Bəy oğlanı sağdış və soldışın müşayiəti ilə toy-
xanaya gətirirlər, onları xüsusi bəzədilmiş taxtda əyləşdirirlər. Sonra bə -
yin dostları onu oynamağa də’vət edirlər:

Ay yollara gül döşəyin,
Yol verin, təzə bəy gəlir.
Gül-çiçəkdən don geyinib,
Yol verin, təzə bəy gəlir.

Toy elə, gəlim toyuna, ay soldış,
Anan qurbandı boyuna, ay sağdış (7).

«Lənkəran zonasının özündə təşəkkül tapmış bir çox oyun havaları
vardır. Onlardan: Pəhləvan havası, At oyunu, Dikdəstə, Gəlin havası, Şir-
mayi, Xonça gələndə, Xınayaxdı, Bəyoğlan, Sonalı, Mücəssəmə və bir
neçə rəqslər vardır» (6, 472).

Oğlan toyu üç gün davam edirdi. Oğlan toyundan üç gün sonra oğlan
evində üç günlük mərasimi başlanırdı. Həmin gün qohum və qonşulardan
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ibarət qadınlar məclisi keçirilir. Bütün qadınlar gəlinlə birgə el hamamına
yollanır. Hamamdan qayıdandan sonra gəlin bəzənib düzənir, süfrə açılır.
Məclisə çağırılmış qonaqlar təzə gəlin üçün xonça tutub gətirirlər. Bu
zaman gəlin güləbdanla gələn qonaqlara gülab paylayır, bütün gələn qon-
aqlar gəlinə «Allah xeyir versin, Allah fərəc versin» deyirlər. Oğlan evi
tərəfindən gəlinin boynuna xələt atılır. Həmin gündən e’tibarən təzə gəlin
üzə çıxmış sayılır.

Toydan sonra təzə gəlin qırx gün ərzində özünü gözləməli, hava qara-
landan sonra eşiyə, çölə tək çıxmamalı və pis nəzərdən qorunmağa çalış-
malıdır. Bu müddət ərzində o, xeyir-şər məclislərinə getməməlidir. Əks
təqdirdə gəlin çilləyə düşə bilər. Qırx gündən sonra təzə gəlinin qayı-
nanası onu axar su kənarına aparıb çilləsini kəsir, qolundan tutub su
üzərindən üç dəfə atladır. Bu zaman təzə gəlin «Dərd-azarımı verdim
məni istəmiyənlərə», − deməlidir. Buna gəlinin qırxı və ya çillə deyilir.

Toydan təxminən iki ay keçdikdən sonra qız evi bəy və gəlini oğlan
evinin adamları ilə birlikdə qonaq çağırır. Bu ayağçı mərasimi adlanır. Bu
mərasim zamanı qız evində böyük süfrə açılır və qıza hədiyyələr
bağışlanır. Hədiyyə – bir dəst paltarlıq və ailə yadigarı olaraq nəsildən-
nəslə ötürülən qızıl əşyadan ibarət olur.

Biz mümkün qədər çalışmışıq ki, XX əsrin 50-60-cı illərinə qədərki
Lənkəran toyunu təsvir edək. Hazırda bölgədə keçirilən toylarda bu
adətlərin çox az bir hissəsi qorunub saxlanılmışdır.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu bölgənin toy adətlərinin öyrənilməsi

həmin zəngin adət-ən’ənələri yenidən göz qarşısında canlandıraraq yad-
daşlarda yaşamasına kömək olacaqdır.
İşin elmi nəticəsi. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bütün əyalətlərindəki

toy mərasimlərinin özünəməxsusluğunu nəzərə almasaq, demək olar ki,
bu mərasimlər eyni amala xidmət edir. Toy mərasimlərinin adət-
ən’ənələri yeni yaradılmış ailənin sağlam təməlini təşkil etməklə bərabər,
ailənin uzunömurlu olmasını tə’min edir. Bütün bunlar sağlam düşüncəli
cəmiyyətin yaranmasına gətirib çıxarır.

İnformatorlar:
İsmayılova Rəqibə Cəlil qızı, 70 yaş, təqaüdçü, Bakı şəhərində yaşayır.
Salmanova Ofelya Məhərrəm qızı, 1955-ci il, ali təhsilli, təqaüdçü,

Bakı şəhərində yaşayır.
İsmayılova Bilqeyis Məhərrəm qızı, 1953-cü il, ali təhsilli, təqaüdçü,

Bakı şəhərində yaşayır.
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Mirsafura Mirsəmid qızı, 60 yaş, təqaüdçü, Lənkəran şəhəri Stamur -
dov kəndi.

Əsədullayeva Rəhimə Cəlil qızı, 60 yaş, ali təhsilli, təqaüdçü, Lənkə -
ran şəhəri Marsu kəndi.
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NEFTÇALA-SALYAN FOLKLORU

Folklorun regionlar üzrə toplanması, nəşr olunması çox mühüm və təq -
di rə layiq işdir. Ancaq belə olan halda biz öz kimliyimizi, nəslə-kökə bağ -
lı lığı, mə’nəvi dəyərlərə söykənən adət və ən’ənələrimizi, mərasimlərim-
izi qoruya bilərik.

Yaşlı, dünyagörmüş qocaların yaddaşındakı, ağbirçək nənələrin
sinəsindəki söz xəzinəsini bu gün toplayıb yazıya almasaq, sonra gec ola
bilər. Bu səbəbdən biz də vaxtaşırı Neftçala və Salyan rayonlarında olduq,
2002-ci ildən başlayaraq imkan düşdükcə bu bölgəyə gedib (xüsusən də
yay aylarında) həvəskar toplayıcı kimi material toplamağa başladıq.
Sonradan bu işə daha ciddi və məs`uliyyətlə yanaşdıq. Buna səbəb bir
tərəfdən doğma regionun təəssübkeşliyini çəkmək, yaşlıların yaddaşın-
dakı folklor xəzinəsini itib-batmaqdan qorumaq idisə, digər tərəfdən dis-
sertasiya mövzumuzun “Neftçala-Salyan folklor mühiti” olmasıdır. Əs -
lində ötən illər ərzində bu bölgənin folkloruna olan laqeydlik bizdə belə
bir mövzuya müraciət etmək zərurətini yaratdı.

Materialları topladıqca maraqlı faktlarla qarşılaşdıq. Məsələn, ancaq
bu bölgəyə məxsus olan yeni nağıl qəhrəmanları, fərqli nağıl süjetləri,
süjetlərin kontaminasiyası; bayatılarla yanaşı xoryatların da aktiv söylə -
nil məsi, heç bir nəşrdə rast gəlmədiyimiz yeni lirik nümunələr – bayatılar,
mahnılar, toy mahnıları, bayramlarla bağlı mahnılar; yeni mifoloji obraz -
lar, bölgənin özünəməxsusluğunu əks etdirən mif mətnləri, vergili adam -
larla və övliyalarla bağlı mətnlər, inanclar, rəvayətlər, rituallar və s.
Mətnlərin bir çoxunu söyləyicilər özləri adlandırıb, bə’ziləri isə mövzuya
uyğun olaraq bizim tərəfimizdən adlandırılmışdır. Həmin folklor mətn -
lərindən kiçik bir hissəni dərginin bu sayında təqdim edirik.

Burada təqdim etdiyimiz folklor materiallarını Neftçalanın Xolqara bu -
caq, Dördlər kəndlərindən, Salyanın Aşağı Xələc, Yenikənd kəndlərindən
qeydə almışıq. Mətnləri diktafona yazıb, söyləyicinin dialekt və şivə
xüsu siy yətlərini qoruyaraq danışıq tərzinə və sintaksisinə əl vurmadan,
ol duğu kimi veməyi daha məqsədəuyğun hesab etdik. Söyləyicilərimizin
bir çoxu təhsilsizdir, yaşları səksəni haqlayan bu sadə zəhmət adamlarının
danış dıqları folklor mətnlərini ya dünyasını çoxdan dəyişmiş ata-ana -
larından, nənə-babalarından eşitdiyini, ya da keçmiş toylarda aşıqların
söylədiyindən yadda saxladıqlarını vurğulayırdılar.
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Bu arada Salyanın Yenikənd – Aşağı Xələc kəndlərindəki söyləyicilər-
lə görüşmək üçün bizə göstərdiyi köməyə görə Yenikənd orta məktəbinin
müəllimi Səlimov Bəyməmmədə təşəkkürümüzü bildiririk.

Qeyd etmək lazımdır ki, Neftçala və Salyan ərazisindən toplanan
materiallar ümumtürk folklor ümmanından bir damladır. Hər bölgədən,
hər kənddən, hər eldən-obadan bir damla toplamaqla «dama-dama göl
olacağı»na, Azərbaycanın hər bir bölgəsinin folklor antologiyasının işıq
üzü görəcəyinə, o cümlədən Neftçala və Salyan folkloru kitabının da
yaxın gələcəkdə nəşr olunacağına əminik.

Aynurə SADIQQIZI
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BAYATILAR
Bilbilim, lal olubdi,
Xəssəm xiyal olubdi.
Hər səər oxıyan bilbilim.
Bu gün lal olubdi.

Səbrim, getmə, qəralım, getmə.
Sən ol cənnət bilbili,
Mənnən aralı getmə.

Ürəyim alıbdı vərəm,
Açığ dögil ki, görəm.
Nə sənnən dərman gəldi,
Nə əcəl gəlmir öləm.

Ağzım aça bilmirəm,
Yuxum seçə bilmirəm.
Hicran güjdi, mən yalğuz,
Qoyub qaça bilmirəm.

Dərdüün dərmanı ollam,
Gülüün xarmanı ollam.
Boyun kimi boy görsəm,
Onun qurbanı ollam.

Qardaş mənim Maşadım,
Yoluna gül döşədim.
Ölsə, bacı ölsün (sözdü e, irağ süzdən),
Bəs mən nə uzun yaşadım?

Ooçiyam, olamaram,
Oo görsəm, qolamaram.
Mənim ürəgim çox yaradı,
Yaralı qolamaram.

Ooçi çıxdı o gözzən,
Oun qoymadı gözzən.
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Əli qurumuş ooçi
Səni vırdı nə tezzən?!

Bağa girmərəm sənsiz,
Gülin dərmərəm sənsiz.
Dağda ahu mələsə,
Bil ki, o mənəm sənsiz.

Gedərəm, ölkə, sənnən,
Qorxıram yol kəsənnən.
Başımı götirib qaçaram
Dağlara sökəsəm də.

Qardaşım birdi mənim,
Gözümə nurdu mənim.
Heç kəsə qardaş dimərəm,
Talehim kürdü mənim.

Qar daşı,
Qarrı dağdan qar daşı.
Bacılar onda bayram eylər,
Haçan görsə qardaşı.

Oxladun çayda məni, 
Qoydun ax-vayda məni.
Yazığun gəlsin,
Dəmbədəm yoxla məni.

Mən aşığ bürün dağa,
Ooçi sallam bürün dağa.
Ya mələrəm, taparam,
Ya salaram bir ün dağa.

Gedərəm gedən olsa,
Halın ərz edən olsa.
Yazaram bi qannı kağız,
Yanua gedən olsa.
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Maşad olsun,
Çək sürmə, qaşa dolsun.
Səni mənnən ayrı salan,
Nə gülsün, nə şad olsun.

Dağlar başı ala qar,
Tökdi tala-tala qar.
Götir ərkin, çək nazın,
Ələ tüşməz belə yar.

Qaçını atdım o taxçıya,
O taxçadan bı taxçıya.
Gəlir oğlan bacısı
Oynıya, oynıya.

Qardaş, gəl getmə bizzən,
Qar yağar olar dizzən.
Gədiylər girvə bağlar,
Səni yad elər bizzən.

Haray mənim ellərim,
Əldə getdi tellərim.
Hürküşdü sonalarım,
Boş qalıbdı göllərim.

Aşığ haradan gəldi,
Peykam yaradan gəldi.
Göydə duman yox iydi,
Bı sel haradan gəldi?

Qaşım qaradı sənnən,
Gözüm qaradı sənnən.
Cavabu verə bilmirəm,
Üzüm qaradı sənnən.

Durum mən kimə gedim,
Kimim var, kimə gedim?
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Sən həkimnən gəlincən
Dərmana kimə gedim?

Ay oğlan, haralısan?
Göylüsən, qaralısan.
Gözzərünnən tanıyıram,
Bizim dağ maralısan.

Qaşua bərəkalla,
Gözüə bərəkalla.
Özün toyda-dügündə,
Məni qoydun bu gündə,
Səbrüə bərəkalla.

Yarım yad oldı mənim,
Ömrüm bad oldı mənim.
Yarı harda gördüm,
Betdam ad oldı mənim.

Gəlmişəm, görəm səni,
Açmışam, hörəm səni.
Qapun yox, pəncərün yox,
Bə hardan görəm səni?

Maral, yolun irağdı,
Otda, yolun irağdı.
Marala bir pay verün,
Gün batıb, yol irağdı.

Maral durdığı yerdə,
Boynın burdığı yerdə.
Ooçi bi maral vırdı
Elə durdığı yerdə.

Qaşa bizim sürmədən,
Gözə bizim sürmədən.
Ooçi bir o vırdı,
O da bizim sürmədən.
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Yanağları aldı bının,
Boynı dolu şaldı bının.
Verün bizim gəlini,
Anası laldı bının.

Qaşuun qarasına,
Gözüün qarasına.
Canımı qurban verrəm,
Ürəgüün yarasına.

Ay bala, hayıf sənin canunnan,
Qaşua bərəkanna,
Gözüə bərəkanna.
Bala, boyun kimi boy görsün,
Səbrüə bərəkanna.

Oxşama, nazlama
Dağlar maralı,
Gözi qaralı,
Balama qurban
Dünyanın malı.

Atdar, ay atdar,
Atdar göy otdar.
Balama qurban
Təmməl arvatdar.

Xankişiyeva Fatma Balababa qızı, 1924-cü il təvəllüdlü, təhsilsiz,
təqaüdçü, Salyan rayonu Yenikənd kəndi

***
Lallay çalım adua,
Allah yetsin dadua.
Allah dadua yetəndə
Məni də sal yadua.
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Bala, bala, bal dadı,
Balam adam alladı.
Şirini şirin olır,
Acısı da bal dadı.

Quşum uçub tüləydən,
Qolum sınıb biləydən.
Bizimki belə gəlib
Çarxı dönmiş fələydən.

Fələgi dindireydim,
Dindirib güldireydim.
Bizə yazı yazanda
Qələmin sındıreydim.

Yol üssə daş qoymışam,
Daş üssə baş qoymışam.
Gözümnən axan qandı,
Adını yaş qoymışam.

Hüseynim, qalx ayağa,
Mən didim, qalx ayağa.
Bizə fələg eliyib,
Heç kim salmıyıb ayağa.

Apar bazara məni,
Saldun azara məni.
Aç belünnən qurşağu,
Salla mazara məni.

Səfərova Fəzilə, 1939-cu il təvəllüdlü, təqaüdçü, Salyan rayonu
Yenikənd kəndi
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NAĞILLAR
Şah Abbasın anasının nağılı

Şah Abbasın anası olır qoca bi dənə, hardasa 120-150 yaşı keçmiş bi
qadın olur. Bı gündəlik körpə uşaq kimi nə verillərmiş, yiməy verillərmiş,
çörəy verillərmiş, helə arvad sızıllıyırmış. Axrı Şah Abbas da kefli,
kefkom bi adam olıb də, ağzunda şah diyirsən, yiyib-içib nəsə keflənib,
gəlib diyib ki, ana, nə issiyirsən, diyib ki, heç nə, başdıyıb gə də ağla-
mağa. Diyib ki, sən helə bı dərəcədə ağlıyırsan, səə helə ərə verəcəm.
Diyib, necə yani ərə verəcəysən? Diyib, hə, ərə verəcəm.

Görib, yox, anasının xoşı gəldi. Anasının xoşı gələnnən sora diyib
ancağ, şərtimiz şərtdi ha, gəl şərti bırda kəsəy, xırmanda yabalaşmıyağ.
Ancağ bı gecə səni bırda yüriydə yox, bı axşam səni, hardasa yanvar-
fevral ayları, qar yağan vaxdlar imiş, bı gecə səni banda saxlıyacam (evin
damında – toplayıcı). Arvad yazığ day söündiyinnən bilmir neynəsin. Şah
Abbas gördi ki, doğurdan, anasının bu sözdən xoşu gəldi. Diyib ancağ
şərtimiz var də, səni qoyacam bana. Diyib, bana qoyırsan, həyətə qoyır-
san, hara qoyırsan qoyğınan.

Şah Abbas anasın götrib qalxızzırıb bana, qoyıblar bını bana. Souğ
olıb, az şey eliyib, üşüyüb diyib:

Bı gecə qar qucarsan,
Saba gecə yar qucarsan,
Titrəmə, canım, titrəmə.
Onnan sora səər açılıb, göriblər arvad çıxdı də səhərə, ölmədi, ancağ

ölməyinə də bi şey qalmıyıb tay. Ancağ şərt şərtdi də. Şah Abbas diyib
bilirsüz nə var, hal-qəziyyə belənçiy, anamın sızıllamağı, ufullamağı, ay
camahat, ərə gedməy imiş. Kim mını alırsa, mən onı ərə verirəm də. Şah
Abbasın əmri yernə yetrilib. Bi qoca kişi tapıblar, arvadı veriblər həmin
bağban kişiyə. Belə-belə rəvayətdər olıb. Bağbana gedənnən sora day
arvadın səsi kəsilib də. Diməli, gör nə qədə insannar uzun yaşıyırmış ki,
ikinci həyat da qurmağ issiyirmişdər.

Səlimova Mənzərə Alşan qızı, 1956-cı il təvəllüdlü, orta təhsilli,
Salyan rayonu Aşağı Xələc kəndi
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Çoxdanışan arvadla ilanın nağılı
Bir kişinin çox danışan arvadı varıymış. Day bı kişi arvadın əlinnən

tamam bezib ha… Kişi diyib ki, bi dəli şeytan diyir, bı kətdən, bı eldən-
obadan köç başqa yerə, bəlkə, bı arvad az danışa. Elənçiy gəlir, evi-eşigi,
malı-heyvanı dəgərin-dəgməzinə satıb, ofşim, 5-6 dənə mal-heyvan
götiriblər, indi bı eldən çıxıb başqa yerə gedillər. Az gedillər, çox gedillər,
indi bı havanın istisi, indi özdəri sussıyıbdı, mal-heyvanı da suarmağ isdi-
yillər. Harda suarağ, nağayrağ?! Gedib bi dənə dərin quyuya rəst gəlillər.
Dərin quyunun başına çatanda, hə, kişi diyir ki, arvada, tüşim mən
vedriynən suyı verim mal-heyvanı suarun, özüüz içün, axırda belimə
kəndir bağlıyıb çəkib çıxardarsuz də. Arvat diyib ki, ə, kişi, məəm sənə
gücüm çatmaz quyudan çıxartmağa. Qoy mən düşim, sən məni çıxarda
bilərsən. Diyib, hə, neynək, düşüm də. Tüşüb. Oqqədənə danışan iymiş bı,
belə heç dil bi yerə qoymırmış. Arvad düşib, kişi malı-heyvanı – hamsın
suarıb, axırda özü içib. Onnan sora başdıyıb ciyəni qaldıranda kəndiri yarı
yolda kəsib, arvad qalıb quyunun dibində. Bı tüşib yola, başdıyıb çıxıb
gedib. İndi qalıb axı. Diməynən, orda zəhərri ilan var iymiş quyının
içində. Arvad oğadə danışıb, oğadə danışıb, bı ilanın tamam zəhləsin
tökib. Bezib bı ilan bının əlinnən. Yolnan biri gedirmiş. İlan görüb ki, indi
tappatup gəlir, yəqin indi adamdı də. Diyib, arvad hər kəssən, məni bı
quyudan çıxart, dünya malınnan nə disün, verərəm, sən belə korrığ
məsələsi çəkməzsən. Gəlir yaxına, baxıb görür ki, danışan ilandı. Məni bı
çoxdanışan arvadın əlinnən qutar, ilan diyib. Diyib, ayə, sənə e`tibar
yoxdı. Səni çıxadaram, qayıdıb özimi çalarsan. Onnan sora mən də burda
ölərəm. İlan yalvarıb, başua dönim, qadou alım, sən məni bırdan çıxart.
Sənə gör nağadə var-dövlət qismət eliyəcəm. İlanı diyib adə, çıxadacam
indi, cəhənnəməkən vıracağ-vıracağ, nağayracağ, çıxadım. İlanı kəndir
tapıb atıb, ofşim ilanı çıxardıb. Diyib ki, ilan mına diyib. Diyib, filan
yerdə bi patşah var, onın gözinin ağı-qarası, yeğanə bi qızı var. Gözəl,
göçəy qızı var. Mən gedəcəm, o qıza sarınacam. Kim gəlsə, açılmıyacam.
Gələrsən, səni görənnən sora mən açılacam. Onda nəqqədə disün, padşah
sənə qızıl verəcəy. Özi də diyərsən, mənə bi şey ver, mən açaram. İlan
elənçiy eliyir. Tüşir gedir qabağda, o şahın qızına sarınır, nəqqədə adam –
həkim, cərrah axtarıb tapıblar, bı ilan bının belinnən açılmıyıb. Hə… İlan
şahın qızının belinnən açılmıyıb. Onnan sora bı indi bilib də şahın sarayı
hardadı. Gedib görüb, ada, nəqədə izdiham yığılıb, adam, camahat indi
yığılıb. Qəsdən sorışıb. Diyib, elə nə yığıncağdı e bı izdiham?! Camahat
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bıra neyçin yığılıb? Bırda hüzür tüşüb, toydı, nədi? Diyib, yox e, şahın
gözinin ağı-qarası bi dənə qızı var, ilan gəlib, o çoxdanışan arvadın əlin-
nən qaçan ilan, açılmır mının belinnən.

Nəqqədə adam gəlib, həkim gəlib, heş cürə açılmır.
Tay bi-iki gündi də, ilan dimişdi də. Bı da gəlib, diyib ki, mən onı

açaram. Gəlib yaxına şah, diyib ki, nətəər,aça bilərsən? Diyib, hə, mən
açaram. Diyib, ada, xəzinədən nəqqədə qızıl issiyirsən götür, hancağ bı
ilanı bı qızın belinnən açginan. Aç. Gedib bı qapını açıb, diyib ki, hamı
çəkilsin kənara, ilan gəlib vırar sizi, hamı çəkilsin kənara. İlan görib ki,
həmən adamdı, bını quyıdan çıxadan adamdı. Açılıb ilan yavaş-yavaş
çıxıb gedib. Ancağ ilan gedəndə mına diyib ki, başqa bi yerdə də bir şahın
qızı olacağ, gözinin ağı-qarası, gedib onın belinə sarınacam, ancağ gəlmə
ha… Gəlsün, açılmıyacam, özi də səni vıraram. İkinci dəfə gəlmə. Tapşı -
rığ verib ilan, çıxıb gedib. Şah mına oğada qızıl-filan, bəsməkan verib. Bı
kasıblığdan tamamilə çıxıb. Sora sorağ-sorağ. Diyiblər, ada, ilanı, başqa
bi vilayətdə şah var, onın qızının belinnən heç kəs aça bilmir. Bı tüşib
yola, diyib, gedib mən açacam. İlan ancağ tapşırığ verib bına axı,
gəlməginən. Gedib, gedib, heç kəs aça bilmir də. Şaha diyib  ki, belənçiy,
mən açaram. Açaram, diyib, aç. Gedib, ilan mını görən kimi, qapını açan
kimi fısıllıyıb diyib, bə sənə dimədim, gəlmə, səni çalaram. Diyib, adə,
mən özimə gora gəlməmişəm e… ilana diyib. Mən özimə göra
gəlməmişəm. Mən gəlmişəm ki, o çox danışan arvad var ha… onı quyı-
dan çıxardıblar, bı sahat çataçatdı, gələcəy səən yanua. – Nə?! Arvad
gəlib? İlan bəyağ açılıb qaçıb gedib. Bırda da kişi pıl qazanır çoxdanışan
arvadın əliynən.

Əsədov Məmmədqulu Dadaş oğlu, 1932-ci il təvəllüdlü, ali təhsilli,
təqaüdçü, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi
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Məlikməmmədin nağılı
Varıymış, yoxiymiş, bi dənə patşah variydi. Bı patşahın aman zuman-

nan üç dənə oğlı olır. Bi müddət oğlannarı böyiyib cahıllaşannan sora
patşah oğlannarına diyir ki, ay bala, gəlün sizi evləndirim. Diyir, ata, nə
diyrəm?! Nətər evləndirəssən? Diyir, ox verəcəm, çıxacağsan kəndin
kənarına, atacağsan oxı, kimin öyinin üssinə tüşsə, onı alacam səniyçin.
Diyir, yaxşı. Patşah bööy oğlına verir oxı, gedir kəndin kənarınnan durır,
atır kəndin üssinə oxı. Ox gəlir tüşir vəzirin öyinin üssinə. Vəzirin qızın
alır oğlına. İkinci oxı bir müddət keçənnən sora ikinci oxı verir ortancıl
oğlana. Ortancıl oğlan oxı atır, gəlir tüşir kətdə qazı varmış, qazının
öyinin üssinə. O qazının da qızın alır bına. Üçünci oğlana diyir ki, bala,
indi no:bə sənindi, diyir, baş üsdə. Gedir, oxı alır atır, oxı atır, gedir ox fır-
ranır, gedir tüşir qəbrəstannığda bi dənə qəbrin üssinə. Qəbrin üssinə.
Gedillər, alıllar gətrillər, diyillər ki, yox, düz olmadı, gedillər, oxı alıb
gətirillər, verillər oğlana. Oğlan başdıyır gə də oxı atır. Gə də ox gedir
həmin qəbrin üssə tüşir. İkincini atır, elə tüşir. Üçinci alıllar, atır, gə gedir
tüşir həmin qəbrin üssinə.

Oğlan diyir ki, bilirsüz nə var, bının da adı Məliyməmməd olır, oğlanın
adı Məliyməmməd olır, bı nağılı Məliyməmməd hesabınnan danışıram
səəçin. 

– Ata, nə verirsənsə, ver mənə, mən gedəcəm, o qəbirin üssində dura-
cam.

– Diyir, ay bala, sən qəbristannığda tək uşağ, orda?!
Diyir, yox e ata, bi dənə mənə çadır ver, bi dənə mənə ulağ ver, avadan-

nığımı ora aparmağa. Mən orda qalacam. Bı qardaşdarına toy eliyir, bılar
yığışıb otırıllar yerində. Bı gedir otırır qalır qəbrəstannığda. Gedir oxnan
o:lıyır quşdan, ceyrannan, nədən. Əlinə nə tüşirsə gətirir, yatır, yeməyi
qoyır ora, yatır, səhər durır əyağa görir ki, yeməy pişib hazırdı. Çay issi
çay, yeməy hazır, çörəy hazır, yiyir. Bir-iki gün belənçiy yiyir. Bir günnəri
atası diyir ki, atasına da gedillər xəbər verilllər ki, oğlun, meymunnan
yaşıyır. Meymunnan yaşıyır. Diyir, ola bilməz. Çağırır vəziri ay, vəzir, bi
tədbir tökginən, mən bı oğlımı yola gətirim. Diyir, elə bi şey döyir ki…
Gəl sən belə eliyəg. Gəlinnərün üçün də dəvət eləginən toya, öyimizə
qonağ gətirəy. O da meymunı gətimiyəcəy ki… Diyir, yaxşı.

Vaxt verir ki, həftənin beşinci güni, ya altıncı gün, belə bir gün gəlin-
nərimi, oğlannarımı qonağ gətirəcüy. Diyir, yaxşı. Bı müddətnən gəlillər
bi dənə adam göndərir oğlına ki, həftənin beşinci güni, altıncı güni, mənə
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qonağsuz, qardaşdarunnan bir yerdə. Diyir, yaxşı. Bı gedənnən sonra
meymun diyir ki, bına, Məliyməmməd, bilirsən nə var? Diyir ki, nədi?
Meymun diyir mına ki, Məliyməmməd, ged su qoymışam, yuyun, saba -
nan qonağ gedəcüy. Meymun diməyinən bı gedə yuyunur. Diyir, Məliy -
məmməd, sən çıx çölə, mən yuunum. Diyir, yaxşı. Gedir, çıxır çölə, bal-
aca fırranır bıyannan. Bı meymun cilidin soyınır. Cilidin soyınır, olır bi
dənə pak qız. Yuunır, yuunanda Məliyməmməd yadın – çadırın belə köl -
məsinnən, boş yerinnən baxır görir ki, adə, bı nədi bı, dünya gözəlidi. Be -
lə bir qız yer üzində ola bilməz. Mının ürəyi qəşş eliyir, oğlan qızı görən-
nən sora qəşş eliyir. Qız geyinir palın-paltarın, hazırranır, çıxır çölə ki,
Məliyməmməd nec oldı bəs? Görir ki, bı yıxılıb bırda helə. Durır əyağa,
başın götirir qoyır dizinin üssinə qız, bir azdan sonra ayılır, Məliy məm -
məd ayılır, gəlir gətirir içəri. Deyir, Məliyməmməd, mənim əhvalatımnan
sən bilməy issəsün, mən pərilər patşahının qızıyam. Məəm atam məni
başqa bi oğlana verirdi, mən ona gedmədigimə görə, ordan qəhr elədim,
qaşdım. Hə, gəlmişəm, indi gəlib girmişəm bı qəbrə, bırda yaşıyıram.
Mən Meymun cildində deyiləm. Mən quş cildindiyəm. Müxtə səri, səhər
elə olır ki, atasının göndərdiyi zad gəlir. Bılar minillər iksi də, gedillər
atasının qəbulına. Səhəri olır, patşah adam göndərir, araba göndərir, maşın
göndərir ki, gəlsin qonağlıya. Gedillər qonağlığa. O gəlin nəri də gətirir, bı
gəlin də gəlir. Gəlir görillər ki, bı gəlin kimi Yer üzində belə bir gözəl
olmıyıb. Ona görə başdıyıllar bılar, atası, qardaşdarı çağırıllar, kişilər bir
yanda otırdığına görə, qadınnar bir yanda, mını çağırıllar. Diyib, sən onın
cildin ver bizə, yandırağ. Onnan sora o zad eliyəcəy. Gedir Məliyməm -
məd gətirir cilidi, götirir bırdan, aparır içəri yandırır. Yandıranda cilidin
iyinnən qız xəbər tutır. Qız özi bi dənə vird oxıyır, olır bi dənə göyərçin.
Uçır göydə, diyir, çağırır Məliyməmməd, Məliyməmməd. Diyir, bəli.
Diyir, Məliyməmməd, mən getdim, əlüvə dəmir hasa, əyağua dəmir çarığ
geyinəsən, gənə də məni tapbassan. Tapbassan, göyərçin uçıb gedməydə
olsın, sənə hardan danışım, Məliy məmmətdən. Məliyməmməd gəlir evi -
nə, öz evinə, otırır bir müddət otırannan sora diyir, yox, day mən qala bil -
mərəm, tüşir yola. Bir neçə gün gedənnən sora gedir bi dənə meşənin
kənarında görir ki, üş dənə div savaşıllar. Gəlir çatır divlərin yanına. Diyir
ki, nə olıb, nöş savaşırsuz? Diyir ki, bizim atamız ölib, atamızdan üç qə -
ləm şey qalıb. Biri xalçadı, minərsən, haranı issiyərsən, ora gedərsən, biri
papağdı, başua qoyarsan, heç kim səni görməz. Biri də sırfadı, açıl, sır-
fam, açıl diyərsən, nə issəsün yeməg onın üssində hazır, yiyərsən. Diyir,
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yaxşı. Divlərə diyir ki, üş dənə ox atacam – birin sağa, birin sola, birin
arxaya. Birinci kim gəlsə, xalça onın, ikinci kim gəlsə, papağ onın, üçin-
ci kim gəlsə, sırfa onın. Diyir, yaxşı. Oxı atır, divlər yügirillər oxı gətir-
məgə. Məliyməmməd minir xalça nı, papağı da, sırfanı da götirir, qalxır
göyə gedməyçin. Diyir, göynən yerin arasında görim bı divlər gəlib
nağayracağlar. Nəhliyə-nəhliyə ikinci div – ortancıl div gəlir qabağa gəlir
görir ki, nə şeylər var, ə bəni-insan var. Yıxılır, otırır, yatır. Aradan bir az
keçənnən sora bööy div gəlir, diyir, ey çəpər-haramzada, şeyləri gizzət-
misən, insanı da yimisən, özin də yıxılmısan bıra. Bööy divnən ortancıl
div savaşır. Ortancıl divi vırır öldirir bööy div. Bir azdan sora kiçiy div
gəlir, diyir ki, ey çəpər-ha ram zada, şeyləri gizzətmisən, qardaşımı
öldirmisən, insanı da yimisən? Bı da vırır, bööy divi öldirir. Onnan sora
yerdə qalır kiçiy div. Məliy məm məd yuxardan diyir ki, ey haramzada,
mən bırdayam.

Mənə heç bir şey olmıyıb, mən bırdayam. Mən bırdayam diyənnən
sora bı çıxır gedir. Diyir ki, mən issiyirəm ki, pərilər patşahının vilayə-
tinin qabağın issiyirəm. Gedib pərilər patşahının vilayətinin qabağında
tüşir, bi dənə kənarda qoca qarı varmış, qarının evinə. Diyir, qarı nənə,
dünyada nə issəsün verərəm sənə, hər bir yiməyün-içməyün, hər bir şeyün
məndə, məni saxlağınan. Qarı bir neçə gün saxlıyannan sora bı sırrın açır
qarıya, diyir ki, mən pərilər patşahının qızın görməy issiyirəm. Diyir,
qadan alım, o qırx mərtəbə otağdadı, hər birinin qapısı açardı, aça-aça
girib qırxıncı otağda onı asıblar göydən – otağda. Mən onı sənə görkəz -
səm, məəm əlimi kəsəllər, dilimnən disəm, dilimi kəsəllər. Heç bi şeyin
diyə  bilmərəm. Diyir, sən gəlginən gedginən, o qapını mənə görkəd, on -
nan sora ged, Məliyməmməd papağı qoyır başına, qarının dalıycan gedir.
Qarı da diyir, mən hansı qapıya əyağımı qoşa vırsam, bu qapı odı. Qarı
yavaş-yavaş gedir, o həmin qapıda əyağın belə qoşa vırır, souşur. Məliy -
məmməd bilir ki, həmən qapı bıdı. Günorta vaxtı diməy, anası bının yimə-
gin aparırmış həməşəliy. Məliyməmməd girir evə, bı qapının birin açır,
birin örtir, birin açır, birin örtir, Məliyməmməd də bının dalıyca girir içəri.
Gedir çatır, görir ki, qız asılıb göydən – saçınnan, yuxarıdan. Anası saçın-
nan açır, qoyır yerə. Yiməyi gətirir qoyır, yiməyi yiyəndə Məliyməmməd
də gəlir otırır yiyir yiməyin bir ucınnan. Bir gün keçir, ikinci güni
Məliyməmməd papağı götirir başınnan, arvad çörəyi, yiməyi verib gedən-
nən sora, papağı götirir başınnan. Qız baxıb görir ki, bıy, Məliyməmməd
bırdadı ki… Anasına diyir ki, ana… Anası gələn vaxtınnan bi yarım sahat,
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bir sahat qabağ qızı asır göydən – saçınnan. Yiməyi verənnən sora arvad
bağlıyır ora, çıxır gedir axı. O gedənnən sora açır, otırıllar söhbət eliyil-
lər. Ana, bilirsən nə var? Diyir, nədi bala? Diyir, ana, yiməyimizi artır, iki
nəfərüy. Diyir, ay bala, sən nə danışırsan? Diyir, ana, issiyirəm sənə sır-
rımı diyəm. Ancağ bilmirəm, necə deyim. Diyir, di. Diyir, mən getdigim
Məliyməmməd oğlan bırdadı. Onın nətər atamnan icazasın ala bilərsən?
Diyir, qızım, sən o Məliyməmmədi mənə görkəz, yaxşı olsa, icazasın
alaram. Məliyməmmədə diyir, Məliyməmməd, gəl irəli. Qız açır, otırır
sırfaan qırağında, Məliyməmməd də gəlir otırır qırağında. Arvadnan
görişir, arvad görir ki, doğırdan-doğrıya da qıza layığ oğlandı. Arvad bu
günnən belə yalannan qızı asmağ kimi eliyir. Bi üş-dört gün yiməyi
artırır-eliyir, qalır bi dənə icazanı kişidən almağ. Arvad bir müddət yaxşı
geyinir, yaxşı yiməy pişirir, yaxşı qonağlığ eliyir. Kişiyə diyir ki, bilirsən
nə var? Diyir nədi? Diyir, sən o gecə-gündiz ki, at öldirib, adam gəzzirib-
sən ki, Məliyməmmədi tapam ha… Sən Məliyməmmədi səə versəm mən,
nə verərsən mənə? Bəyağları mına bir şillə, adə, sən nə danışırsan?! Mən
Məliyməmmətdən ötəri yüzzərnən adamlar yola salmışam, Məliy məm -
mədi tapa bilmirəm, sən diyirsən, mənən verim. Mıxtəsəri, razılaşıllar,
diyir ki, mən Məliyməmmədi verəcəm sənə, ancağ mən razılaşsun. Diyir,
yaxşı ki oldı, sən Məliyməmmədi verərsən, mənə, mən Məliy məmmədə
bi dənə söz diyəcəm. Onı məniyçin gətirsə, qızımı verəcəm ona, həmi oğıl
adına saxlıyacam, həmi qızımı verəcəm ona, həmi də padı şah lığı verəcəm
ona. Diyir, yaxşı. Bir neçə günnən sora Məliyməmmədə diyir ki, kişidən
icaza varmış, hə, gəl. Gətirir, kişinin yanına Məliy məm mədi, baxır görir
ki, kişi də, elə həqiqi də qızıma layağ oğlandı. Diyir, adun sənin
Məliyməmmətdi. Diyir, bəli, adım Məliyməmmətdi. Diyir, səni bi dənə
tilsimə göndərəcəm, sən o tilsimi gətirsün mənə, mən bı qızımı da,
papağımı da, padışahlığı da, bırda oğıl əvəzinə saxlıyacam səni, padşah -
lığı da sənə verəcəm, qızı da verəcəm sənə. Məliyməmməd diyir, di,
gedəcəm. Diyir, məniyçin gedəcəysən, Sinavərnən Gülin nağılın gətirə -
cəy sən məniyçin. Sinavərnən Gülin nağılın gətirəcəysən məniyçin.

Pərilər patşahı mına diyir ki, oğlana diyir ki, Məliyməmmədə, mənə
Gülnən Sinavərin nağılın gətirəssən. Patışahlığımı da verəcəm sənə,
qızımı da verəcəm sənə, oğul əvəzinə götirəcəm səni, saxlıyacam. Diyir,
baş üsdə. Məliyməmməd səhərsi güni çıxır kətdən, gəlir qarının yanına.

Avadannığı qarının yanındıydı axı, bi dənə papağıdı başında. Gəlir
qarının yanına, qarının yanınnan xalçanı da götirir, sırfanı da götirir,
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papağı qoyır başına, diyir, mən issiyirəm ki, Gülnən Sinavarın vilayətin.
Məliyməmməd qalxır gəlir Gülnən Sinavarın bağı varmış, tüşir bağın

içərsində, ayın-oyunu saxlıyır, papağı qoyır bi dənə başına, gəlir Gülnən
Sinavərin yanına. Gəlir görir ki, Gülnən Sinavər – biri oğlandı, biri qızdı.
Gəlir içəri girir, diyir ki, mən gəlmişəm sənin yanua, qulluğua, Məliy -
məmməd diyir. Diyir ki, Gül qızın adıdı, Sinavər oğlanın adıdı. Sinavər
oğlandı, Gül də qızdı. Diyir, sən gəlginən bı yoldan əl çək, çıx get. Cavan
oğlansan, sənə məəm hayıflığım gəlir. Mənim qəbuluma gələnnər salamat
gedmiyib. Diyir, sən gəlginən bı yoldan əl çəkginən çıx ged.

Cavan oğlansan, məəm sənə hayıflığım gəlir. Mənim qəbuluma gələn-
nər salamat gedmir. Məliyməmmədi Sinavər götirir aparır, bir neçə
otağların gəzzirir. Gəlir, diyir, bı insanın başıdı, bı otağların qədəridi.
Mənim nağılım çölə çıxmır. Bı çağa qədər heç kim çıxada bilmiyib, bi
dənə həqiqi də Pərilər padşahı bı nağılı bilirmiş. Bı nağılı bilir. Diyir,
yaxşı. Diyir, yox e, məə danışacağsan, onnan so:ra. Diyir ki, gedək
içəriyə. Gəlillər içəriyə. Gəlillər içərdə otırıllar, başdıyır yiməg-zad gətirir
qurur ki, yisin. Yiyənnən sora… zad eliyir. Diyir, yimirük. Diyir, nöşün?
Diyir, əvvəl nağılın danış, so:bətin danış, onnan so:ra yiyək. Diyir, yaxşı.
Diyir: Mən əmioğlı, əmiqızıyuğ – Sinavarnan Gül. Bir-birimiznən əmi -
oğlı, əmiqızıyuğ. Mən otırmışdım evdə, yatağımda. Sinavar danışır ha
bını Gülçin, Gülin adınnan. Mən otırmışdım otağımda, yatdım, əmim qızı
gəldi yanıma gördim əmim qızının bədəni soyığdı. Bədəni soyığdı, dim-
mədim, yatdım. Səhərsi gecəsi gənə də yatduğ, ayıldım, gördim
əmimqızının soyığdı bədəni. Üçünci gecəsi yatdım, durdım, gecənin bir
vaxtında gə də ayıldım gördim ki, əmim qızının bədəni souğdı. Dördinci
gecəsi durdım əyağa, gördim əmim qızı yoxdı. Əmim qızı yoxdı, çıxıb
gedib. Durdım əyağa, mindim atı, əmim qızının atı ayrıdı, mənim atım
ayrıdı. Əmim qızı atı minib gedib, mən də mindim öz atımı, getdim onın
dalıyca. Bir müddət gedənnən sora çatduğ meşənin kənarında bir yerdə
bir işığ gəlirdi. Orda bı atı bağladı. Əmim qızının dalıyçın qaraltı gedirəm.
Atı bağladı, getdi girdi içəri – somyıya. Diməynən, bılar da nə haladı?
Qırx lotıların – banditlərin zadıdı. Əmim qızı getdi ora. Mən də tüşdim
atdan, atı bağladım. Mənim öz atım diyanan dögir, olar da atdarın hamsın
bir-bir bağlıyıblar ağaca, sırıynan. Mən öz atımın zadın aşdım, bıraxdım
atdarın içərsinə. Qılıncımı siyirdim, durdım mağaraan qapısında. At ordan
tərpəndikçin bir-bir bılara didi ki, sən çıx baxqınan. Sən çıx bax diyəndə
didi, bə, əmün oğlun nöş öldirib gətirmədün başın? Didi, əmim oğlıdı axı,
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mən öldirə bilmirəm, necə eliyim? Didi, o bıcağda ağac var, ağacı
götirirsən, qırx lotının başçısı diyir ha qıza – Gülə. Götirirsən, aparırsan
vırırsan əmün oğlına. Əmün oğlına vırırsan, diynən, issiyirəm ki, daş
olsın. Vırırsan ağacı ona, olacağ daş, qalacağ orda. Oğlan – Sinavar bıla -
rın hamısın yadında saxlıyır. Atı açıb bıraxannan sora at atnan
qabağlaşdığına görə, qırx lotının başçısı bına diyir ki, dur əyağa çıx, gör
ata nə oldu? Bı o yana çölə çıxan kimi, qarandığdı axı çöl, boynın vırır
qılıcnan arxadan, çəkir qoyır bı yana. Hay ikincini, üçincini, dördincini,
otız dokkız dənə qoçıların hamsı çıxır çölə, vırır başın. Qırxıncıda saxlıya
bilmir özin, axrıncı bi dənə lotı ozi qalıb, qırx lotının başçısı, bi dənə qız
qalıb − əmisi qızı. Saxlıya bilmir özin, qan tutıb bının gözin, atır içəri
özin. İçəri atannan so:ra qılıncı qoyır qırx lotının başına. Onı da öldirir,
ağacı götirir vırır əmisi qızına, əmisi qızın eliyir daş. Əmisi qızın − daşı
da götirir, gəlir minir atı, öz atın, gəlir öyinə. Onnan sora əmisi qızın gəti -
rir qoyır öyə, vırır eliyir, misalçın, meymun, başqa bi şeylər… Hə, diyir,
məəm əmim qızı başıma belə oyun gətirdi. Bı da məəm nağılım bura
qədər. İndi başdiyağ sırfamızı yiyəg. Yiyəy diyəndə diməynən, bı Sinavar,
yiməyin birində zəhər qoymışmış. Tez diyir biyəz su gətiginən, su içim,
onnan sora gedəy. O, suya gedəndə qabı götirir. Qabı çöörür, dəəşdirir,
zəhəri kim yidi? – Sinavar yidi.

Məliyməmməd durır əyağa, papağı qoyır başına, gəlir gizzətdiyi
xalçanı, sırfanı götirir, bi dənə qırmanc vırır xalçıya ki, mən issiyirəm ki,
pərilər patşahının vilayətinin qabağın. Gəlir tüşir patşahın qapısında.
Patşaha çağırır, diyir ki, nağılı örgəndün? Diyir ki, bəli. Diyir, danış. Mən
danışdığım kimi, sözzərin hamısın danışır. O günnən sora başdıyır
Məliyməmmədə qırx gün, qırx gecə toy eliyir. Hər qapıda şadlığ qismət
eləsin, biz də onın içində. Qızın verir Məliyməmmədə, Məliyməmmədi
orda qoyır patışah öz əvəzinə. Allah canuzu salamat eləsin. Diyər ki, bə’zi
sözzərdə var ki, göydən yerə üç alma tüşdi. Biri sənin, biri nağıl
danışanın, biri mənim. Sağ olın, var olın.

Bəşirov Sabir Şahsuvar oğlı, 1932-ci il təvəllüdlü, təhsilsiz,
təqaüdçü, Salyan rayonu Yenikənd kəndi
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Birə dərmanı satan oğlanın nağılı
Keçmiş zamannarda bir kasıb oğlan olır. Dədədən, babadan qalma bir

daxmaları olır bıların. Oğlan bi qarını ac, bi qarını tox bırda yaşıyır. İndi
bının cəmi-cümlətanı 20 qəpiy cibində pılı qalıb. Bını aparıb çörəyə ver -
sə, təmiz umıdı üzilir. Nağayrım, çox fikirrəşir, az fikirrəşir, gedir bazara.
Gedir bazardan bi dənə səkçə alır su saxlamağçın. Səkçələr axı suyı sərin
saxlıyır. Diyir, ayə, söyinə-söyinə, diyir gedərəm bazara, səksəni suynan
doldıraram, gedərəm bazara, sataram gündəliy filan qədər pıl qazanaram.
Belənçiy fikirrəşə-fikirrəşə day söyinir bı, day ac qalmıyacam. Yolda gəlir
əyağı ilişir daşa, yıxılır, bı səkçə də sınır. Başına döyə-döyə, döyə-döyə
di yir, ə, iyirmi qəpiy pılım var iydi, bını da bı səkçə sındı, mən nağayra-
cam, acınnan öləcəm. Çox fikirrəşir, az fikirrəşir, yadına nə düşirsə, bir -
dən bı səkçənin sınığların hamısın yığışdırır yerdən. Ham sın yığır, gəlir
evə. Dədə-babadan qalma keçmiş o həvəydəsdələr olır e, duz-muz əzməy -
çün. Bıların həvəydəsdəsi var iymiş. Gətirib bı səkcəni, sınığları biyəz də
xırdalıyır, döyir, xırdalıyır, başdıyır həvəydəssədə döyir, bını salır paraşok
halına. Paraşok halına salannan sora gətirir kağızzarı, balaca qaşığnan bi
qaşığ, bi qaşığ, bi qaşığ, pükir kağızzara. Pükir kağıza, bağlıyır, pükir,
bağlıyır, bi heç olmasa, 100-150 dənə. Hə… gedir tüşir tanınmaz kətdərə,
başdıyır bu başdan o başa. Hay birə dərmanı alan, birə dərmanı alan. Birə
də o vaxtdar çox olardı. O yügirir ora, o qaçır ora, birə dərmanı, nə? Ham -
sı alınır, axırda bi qaşığ qalmışmış. Arvad öydə diyir ki, a kişi, birəmiz
dolıdı, yügir bi dənə sən də al gəti.

Tez kişi qaça-qaça gedir, bu birənin dərmanın alır gətirir. Hə, arvad
açır baxır, görir qıpqırmızı xına kimi. – Ə kişi, yaxşı, bu birə dərmanın
almısan, bi sorışmısan bını nətər istifadə eliyəcüy? E belə dərmanı satıb,
heç kəs sorışmıyıb ha.. Diyir, yox.

– Qaç.
Tez yügir-yort, qaranəfəs o qədər qaçır gedir bı oğlanı daldan tutır.

Diyir, ə kişi, sən bunı – bı qədə birə dərmanı satmısan camahata ha, bını
di görəy nətər istifadə eliyəcüy də? Diyir, əh, onı bilmirsən? Hasad
məsələ di, lap hasanddı a…

Diyir, nətər? Diyir, öydə arvad var? Diyib, hə. Uşağ da var? Diyib, hə.
– Bax birəni qatacağsuz qorağa, qoacağsuz, birəni tutacağsuz. Gözin

aralı yacağsuz, hərəsinin gözinə bi damcı, bi damcı tökəcəysüz, bıraxa-
cağsuz. Bıraxacağsuz, onnan sora birüüz olmıyacağ. Kişi söünə-söünə
gəlib, arvad, öyrəndim. Diyir, nətər? Diyir, hə, danışdığım kimi, belənçiy.
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Diyir, ə, kül sənin kişi başua, helə birəni tutanam, əlimdə belə eliyərəm,
ölər dənə.

Əsədov Məmmədqulu Dadaş oğlu, 1932-ci il təvəllüdlü, ali təhsilli,
təqaüdçü, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi

LƏTİFƏLƏR

Candərdi
Bir oğlan varıymış, evlənib. Yoldaşı, qaynənəsi də bılarnan qalırmış, bi

də anası – üç nəfər. Belə olır ki, ajdıx olır, nə olır, bırdan köçəsi olıllar.
Köçəndə gedib bi dənə dərin çaydan keçməy issiyillər. Dərin çaydan
keçməy issiyillər, çay da ki, şırıltıynan axır, qadınnar bırdan çırmanıb, üç
qadın, bir kişi, nətəhər keşsinnər. Oğlan yoldaşın qucağına alır, qaynə -
nəsin alır dalına, anasın da alır dişinə, indi bı çaydan keçillər. O tayda da
biri durmuşdu. Diyir, ə, o qucağındakı kimdi?

Diyir, canandı, canan.
– Diyir, bə dalındakı kimdi?
– Diyir, cananın anasıdı.
– Diyir, bə tişündəki kimdi?
– Diyir, tay candərdidi, candərdi. Silkəliyir anasın, bıraxır çaya, çıxır

gedir.
Əsədov Məmmədqulu Dadaş oğlu, 1932-ci il təvəllüdlü, ali təhsilli,

təqaüdçü, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi
Keçinin qəhrəmanlığı

Günnərin bir günü olır. Bi adam yol gedirmiş, görüb ki, bi dənə cənazə
gətirillər, tay adamlar cənazənin arxasında dolıdı. Görür ki, qəbrəstannığa
gedir də tay bılar, görür ki, ancağ cənazədən 10 metrə qabağda bi dənə
keçini yaxşı bəziyiblər, yaxşı belə sinəsi ordenni-yaddıdı. Kişi sorışır ki,
bı keçini aparannan, diyir bını bildüy də, camahat qəbrəstannığa meyit
aparır. Bə keçi nədi, qabaxda gedir? Tutıbsan əlündə, bərri-bəzəyli?! Di -
yir ki, səs salma, o cənazədəki məəm qaynənəmdi, onı da bi keçi öl dirib.
Ona gora bəzəmişüy ki, day heç kəs tutılmıyacağ də… Qəhrə man nığ eliy-
ib. Bı kişi diyir ki, yolnan ötən diyir ki, bı keçini mənə bir gün niyə verün
də, nolar, başuva dönim, qurban olım sənə. Yalvarır bı keçiçiyə. Diyir ki,
adə, bo boyda camahat var ha…hamsı keçinin nö:bə sindədi e…

Cəfərov Kamal Cəfər oğlu, 1956-cı il təvəllüdlü, orta təhsilli, Neftçala
rayonu Dördlər kəndi

2012/I 146

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

http://www.pdffactory.com


Molla Nəsrəddin lətifələri
Qış iydi, Mola Nəsrəddin otırmışdı ocağın bi qırağında, arvad otır-

mışdı bi qırağında. Kasıbçılığ iydi, varrarı-dö:lətdəri yoxiydi, ancağ güc-
nən başdarın saxlıyıllardı. Qoşı da diməynən gəlib bılara qulağ asırmış
çöldən. Molla Nəsrəddin başın qaldırıb yuxarı, əllərin qaldırıb yuxarı,
diyir, ay Allah, məniyçin on dənə qızıl yetir, bı kasıblığdan çıxağ. Day
doqquz dənə olsun, issəmirəm ha… On dənə olsun. On dənə qızıl
issiyirəm. Qoşı da eşitdi bını, didi, sən öləsən, bı mollanı mən yoxlıya-
cam. Gedir öydən doqquz dənə, on dənə yox, doqquz dənə qızıl götirir,
gəlir qırağdan əyağaltı qoyır, hündür əyağaltı, cıxır ordan qızılın birin atır.
Molla Nəsrəddin görir, oho, Allah səsimi eşidib, birin də atır, diyir, ya
Allah, səni tanımıyana nəhlət. Götirir, onnan sora birin də atır, 3-cisin, 4-
cisin, beşin, altısın, belə-belə doqquzun atır. Molla Nəsrəddin diyir, arvad
kefimizdi, doqquz dənə helə bəsimizdi. Doqquz dənəni yetirən soralığcan
birin də yetirər. Bını xərijdiyəy qutarağ. Qoşı gördi, diyirdi doqquz dənə
olsa, issəmirəm, indi diyir, bəsimizdi. Neynəy, gəlir oyannan fırranır,
qapını açır, girir içəri, salamməleykim, əleykəssəlam. Hə, gəl otır, gəl otır.
Nədi, nolub? Diyir, bıra bax, sən Allaha yalvarırdın ki, ay Allah, məçin on
dənə qızıl yetir, doqquz dənə olsa issəmirəm. Mən də səni sınamağçın get-
dim doqquz dənə qızıl gətirdim, bi dənə, bi dənə pıxarıdan atdım, bizim
pıxarı yoxdı, hə, elənçiy. Sən də götirmisən. İndi mən doqquz dənə atdım
ki, səni yoxlıyım görim, bı nağayracağ?! İndi sən diyirsən ki, hə…
Doqquz dənə yetirən bi dənə də yetirər, indi məəm qızıllarımı ver. Diyir,
bıra bax, axmağ-axmağ danışmağınan. Yekə adamsan, mən Allahıma yal-
varmışam, Allahım məniyçin qızıl yetirib, sən kimsən?! Sən öz başunnan
gedib mənim pıxarımnan qızıl atansan? Diyir, səni sınamağ üçün mən
mını elədim də… Qayıtdı didi ki, adə, yekə adamsan, mənim qızıllarımı
ver. Diyir, yox, Allahıma yalvardım, Allahım veribdi. Diyir, onda gedəy
qazıya şikayətə. Məkəməni olar aparır də. Diyir, hə, gedirəm. Durub
əyağa hazırraşıb gedməy issiyəndə molla diyib ki, mənim əynimin təzə
əbası yoxdı. Mənə bi dənə təzə əba lazımdı ki, geyim əynimə gedim.
Ko:nə əbıynan gedəcəm bırdan qazının yanına?! Gedir bi dənə təzə əba
gətirir, diyir, yaxşı, gələ gey. Bəli, aşağa tüşəndə, bıy, mənim
əyaqqabılarım ko:nədi ki. Təzə əyaqqabı lazımdı geyəm əyağıma. Bınan
gedəmmərəm. Bəli, bi cüt də təzə əyaqqabı. Onnan sora yola tüşməy
issiyəndə molla diyir ki, bıra bax, mən pifada gedə bilmərəm. Mənə, heç
olmasa, bi dənə ulağ lazımdı ki, eşşəydən-ulağdan minəm gedəm. Gedir
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eşşəyin də gətirir verir bına. Tüşüllər yola, gedillər indi qazıya, qazının
yanına. Girillər içəri. Hə, diyün şikayətüzü. Əvvəl qızıl verən danışır.
Diyir ki, qazı, bi adam öyində otırmışdı. Danışdı ki, ay Allah məçin on
dənə qızıl yetir, doqquz dənə olsa, issəmirəm. Mən də bını yoxlamağçın
getdim öydən doqquz dənə qızıl gətirdim ki, görim götirəcəy, götir-
miyəcəy?! Gətirdim, atdım, indi mənə qızılı vermir. Diyir, Allahıma yal-
varmışam, bı qızılı verib mənə. İndi gətirib vermir. Diyib, bıra bax, qazı,
indi biyəz sorışsun, molla diyir bi səər, qazı, indii sorışsun, diyəcəy əy-
nimdəki əba da mənimdi. Diyir, bə mənim döyür?! Diyir, gördün?! İndi
biyəz də sorışsun, diyəcəy, əyağındakı əyaqqabı da mənimdi. Diyir, bə
mənüm döyür?! Bax, görirsən diyir, qazı, indi biyəz də sorışsun, diyəcəy
helə eşşəy də mənimdi. Diyir, hə, mənimdi. Qazı baxır, görir, nəyi diyir,
diyir mənimdi. Diyir, yeri gedginən kişinin əyaqqabısına, eşşəyinə, qızılı-
na yiyəlig eliyir. Yeri, yeri, çıx get.

Qızıl qalır mollaya. Əyaqqabı, eşşəy də – hamsı da qalır mollaya.

Əsədov Məmmədqulu Dadaş oğlu, 1932-ci il təvəllüdlü, ali təhsilli,
təqaüdçü, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi

Yorğan davası
Qırağda bayırda, çöldə dava iydi – mollanın öyinə yaxın yerdə.

Sənləsən, vırışma gedir ki, nəm nətəhər, qırğındı. Molla da yatmışdı
yorğanın altında. Yorğanın altında day alt paltarında yatıb də… Molla
pencərədən baxıb görir, ayə, qırğındı, bir-birrərin vır-çatdasındı, öldirillər
bir-birrərin. Molla da paltarın geyməyə macal tapbır, bürinir yorğana,
gedir davıya. Gedir davıya, bı davanın içərsində, misalçın, o yana-bı
yana, mının yorğanın alıb qaçıb gedillər. Qayıdır, dizziy-köynəynən
qayıdır öyə. Arvad diyir ki, molla, nə davasıydı?! Diyir ki, dava yorğan
davasıydı, getdi. Dava yorğan davasıydı.

Əsədov Məmmədqulu Dadaş oğlu, 1932-ci il təvəllüdlü, ali təhsilli,
təqaüdçü, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi

Bəhlul Danəndə
Günnərin bir güni iydi. Bəhlul Danəndə tüşir kədbəkəd, elbəel, evbəev.

Diyib, mən qadınnarın hiyləsin yazacam. Nəqqədə qadınnarda hiylə var,
hamsın yazacam. Yaza-yaza, yaza-yaza, oqqədə yazır, yazır, yazır, axırda
gəlib bi evə çıxır. Qadın mını görən kimi tanıyır də… Bəhlul Danəndədi
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bu. – Diyir, ə, Bəhlul, nədi? – Diyir ki, mən tüşmişəm kədbəkəd, mən
qadınnarın nəqədə hiyləsi var, o hiyləni yazmalıyam.

– Diyir, ə, Bəhlül, sən qadınnarın hiyləsin yazıb qutara bilməzsən. Gəl
bı yoldan çəkin. Diyir, yox, yaza-yaza gəlmişəm, nəqədə yazmışam, yaza-
cam mən, elə şey yoxdı.

Diyib, yazacağsan, onda gəl. Gətirir evə, əvvəlcən çaydan-çörəydən
qoyır mının qabağına, yi. Onnan sora diyərəm, yazarsan. Bu zaman qadın
baxır görir ki, bı yannan əri gəlir. Əri gəlir, qayıdır, Bəhlülə gəlir ki, vay,
inanırsan ki, ərim çox qısqajdı, səni gəlib bırda görsə, qapının dalında
balta var, səni də öldirəcəy, məni də öldirəcəy. Diyib ki, onda mən
nağayrım? Nağayrım?

– Diyib ki, orda boş sandığ var, gir o sandığın içərsinə, kişi gəlib çörəy
yiyənnən gedənnən sora gəlib çıxardaram gedərəm də… Bəhlülü salıb
sandığa, ağzın bağlıyır, cəfdəliyir. Əri gəlir çıxır, arvad, nə var, nə yox?!

Diyib, hər şey – yiməy, içməy – hər şey var, hancağ bi şey var, Bəhlül
gəlmişdi, mənə sataşmağ issiyirdi, salmışam sandığın içərsinə, ağzın da
bağlamışam. Ağzın da bağlamışam indi…

– Nə, balta ver bıra, bı sahat öldirəcəm. Durır əyağa…
Diyir, ə kişi, səbirri ol, Bəhlül hardadı ki, sandığın içindədi də, hara

qaçacağ o?! Sırfa salım, çörəgü-zadı rahat yi. Duraruğ əyağa çörəg yiyən-
nən sora, sandığın bi qulpınnan sən, bi qulpınnan mən yapışaruğ,
apararuğ həyətə ağacın altına, öldirərüy, doğrıyaruğ, bassıraruğ quyuya,
qutardı gedər də, camahatın canı qutarar mının əlinnən.

Bəhlül day, hesab elə, ölib o dünyaya gedib bı vəziyətə. Nə qələt
elədim, nə səhv elədim mən bı işə düşdim. Peşman olır.

Çörəyin yiyir-içir, çörəyin yiyənnən sora, bılar da cücə kəsiblər. Cücən
ətin yiyəndə çəkişi olıb, arvadnan kişi çəkişmişmiş. Bılar heç birsi bir-
birin uta bilmirmiş. Durır əyağa, arvad bi tərəfdən, kişi bi tərəfdən qulpın-
nan yapışanda o biri tərəfdən arvad diyir ki, a kişi, bıyan ağırdı, diyəsən,
baş tərəfi bırdadı. Bıra ağırdı, gəl bırdan yapış, mən gedim o biri başın-
nan yapışım. Kişi gəlib sandığın bı qulpın əlinə verəndə diyir, apardım.
Diyir, apardım diyən kimi sandığı atır yerə.

Diyir, ə kişi, Bəhlül ağıllı bir adam, Bəhlülün bırda nə işi var, Bəhlülü,
diyir, sən nə hesab eləmisən? Bəhlülün bizdə nə işi var? Mən prosta səni
utmağçın bını sənə diyirdim.

Hə, kişi çıxır gedir işə. İşə gedənnən sora sandığın cəftələsin açır, çıx-
adır Bəhlülü.
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Diyir, baxır görir Bəhlül nə gündədi? Bəhlül hesab elə ölib, üst-baş
cılxa qan-tər içində. Bəhlül ölib də. Bəhlülü çıxardır. Qayıdır arvad diyir
ki, Bəhlül, nətərdi? Yenə yazmağ issiyirsən qadınnarın hiyləsin?! Diyir,
yox, day qələt eləmişəm, mən bı işdən, bı yoldan çəkindim.

Əsədov Məmmədqulu Dadaş oğlu, 1932-ci il təvəllüdlü, ali təhsilli,
təqaüdçü, Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi

RƏVAYƏT
Lal gəlin, kar gəlin

Keçmişdə valideynin sözünnən evladdar heç vaxdı çıxmırmış də. Bi
ananın da qızı variymiş. Gəlin köçəndə gedər həətdən bi də daş gətirər,
qoyar qızın cibnə, diyər ki, bala, nə vaxdı bı daş dillənsə, sən də dil-
lənərsən. Sən gəlin köçirsən, nə dilün-yadun var, qoy qalsın bırda, get-
diyün yerdə heç vaxd danışma, dinməginən. Bı da avamgünalığ vaxdı olıb
də, avamçılığ vaxdı olıb də, avamçılığ olıb, elə başa düşər ki, day mən
savsim danışmıyım. Bı gəlin köçib, gedib, toy-düyün olıb, danışmıyıbdi.
Diyiblər ki, yəqin bı helə laliymiş bizim aldığımız qız. Hər işi, gücü, hər
bir səliqə-səhmanı yerində, bi də danışmır. Vaxt gətrib yetrib qaynata,
qaynənə, oğlanın atası, anası diyib ki, day elə sən lalnan həyat sür-
miyəcəysən ki, ged bi başqasın da gətir. Qabağ – qədimdə 2 arvad, 3
arvad almağ da mod iymiş dənə. Bı oğlan təzədən minər ata, gedim
kimisə ya götrim qaçım, ya da alım gətrim də. Bı evdə qalan gəlin də
diməli, aş pişirirmiş, doğa pişirirmiş həətdə, qazanda, ocağda. Yaxın iy -
mişdər, bi kəçciymişdər, elə bir qızın anası da eşidir ki, balam, məəm
yeznəm təzədən qız gətirməyə gedir, bı nə olan şeydi?

Bı da durmaz, gələr bılara. Oğlan da qız gətiməyə gedib axı, üssünnən
bir az keçər-keçməz bı oğlan görər atın belində bi dənə qız gətrir də. Atın
üssündəki qız diyər:

Lal gəlin, kar gəlin,
Aşun daşdı, soursana –
Təzə gələn gəlin diyər.
Aşı fırrıyan gəlin də diyib ki:
Nə lal gəlin dörəm,
Nə kar gəlin dörəm.
Ay təzə gəlin,
Atdan düşüb soursana.
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Baxıb göriblər ki, qaynata, qaynənə, «ada, gəlin danışırmış ki…»
Qayıdıb diyib ki, qızın anası, bı gəlin köçəndə mən bının cibinə daş

atdım ki, bı daş nə vax dillənsə, sən də onda dillənginən. İndi o daş dil-
lənmədi, indi gördi day iş-işdən keçib, üssünə günü gəlib, tay dilləndi.
Məəm qızım lal döriydi, valideyin söznə baxan qızıydi.

Səlimova Mənzərə Alşan qızı, 1956-cı il təvəllüdlü, orta təhsilli,
Salyan rayonu Aşağı Xələc kəndi
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Qardaş türk folkloru
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Arxa tərəfinə ay işığı vurmayan
Qapqara ağaclar yetişmiş
Güney tərəfinə günəş vurmayan
Böyük zirvəli daşlar yaranıb Altın dağın ətəyində
Arpanın çox yaxşı yetişdiyi,
Ağ çiçəyin solmadığı
Altı hissəli ağ çölün kənarında
Yaz, qış donmayan
Coşqun qara dənizli
Uzun Qıdat igidli
Az-maz heyvan bəsləyib.
Az-maz xalqı idarə edib.
Altın Topçu xatunlu
Ağ Bökö bahadur yaşadı.
Qocalmışdı.
Sərt sümüyü qatılaşmışdı.
Ölsə, Ağ Bökö bahadurun
Nə’şini qaldıracaq dostu yox.
Yaşasa, Ağ Bökö bahadurun
Sözünü dinləyəcək uşağı yox.
Kədərli bir ömür sürdü
Altın Topçu xatunu
Gəncliyində
Bir oğlan doğmuşdu.
O uşaq yetkinlik çağındaykən
Ərlik Biy (onu) oğurladı.
Ağ Bökö bahadurun
Ərlik Biylə döyüşməyə
Gücü çatmadı
Çarəsiz qaldı
Amma ərin yurdu boş qalmadı
Altın Topçu xatunu
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Dişi altın kimi, saralanda
Başı dovşan kimi ağaranda
Bir oğlan doğdu.
Bunu görən Ağ Bökö bahadur
Qulaq batıran nə’rə çəkdi,
Ora-bura (gəzişərək) fit çaldı.
«Qoca çağımda oğul sahibi oldum,
Xalqım, hamınız toplanın!
Duyulmayan gözəl bir ad düşünün,
Mənim oğluma ad qoyun!»
Xalqına səslənərək
Atına minib ova çıxdı.
Samurun qarasını ovlayaraq
«Oğluma qundaq düzəldim
Bir kök maral ovlayaraq.
Oğlumu yağla bəsləyim» – dedi.
Ağ Bökönün bu bağırtısı
Yeraltı ölkədəki Ərliyə çatdı.
Yer üstündə əks-səda verdi.
Yetmiş xaqan tərəfindən duyuldu.

***
Ondan sonra Ağ Bökö bahadur
Altayında heyvan, quş ovlayıb,
Samurun qarasını seçib ovladı.
Bir kök maral seçib öldürdü.
Bir aydan çox ov ovladı,
Evinə geri döndü
Ovunu yükləyib qara dağı keçərək
Sağ tərəfindəki qara meşədən
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börü çıxıb gəldi.
Ağ Bökö bahaduru
Asanlıqla çəkib atından yıxdı.
Ağ yerə yıxdı
İki əliylə basıb
Sinəsinə çökdü.

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

http://www.pdffactory.com


2012/I 154

Ağ Bökö bahadur
Ayağa qalxım dedi, qalxa bilmədi
Bağırım dedi, bağıra bilmədi.
Ölü kimi sərildi.
Zorla dedi:
«Ər vücudum qocalıb
Ölüm vaxtım gələndə
Altayın heyvanı da məni yıxdı
Öldürəcəksənsə, tez öldür
Öldürməyəcəksənsə, əziyyət vermə!..»
Ağ Börü ağzını açdı
Azı dişlərini göstərdi
Ağ Böködən soruşdu:
«Ölməyib, dünyada qalmaq istəsən,
Canın üçün nəyini verərsən?»
«Ağ malımdan mal verim,
Xalqımdan bölüb verim»
Ağ Bökö bahadur dedi.
Ağ Börü sinəsindən basaraq:
«Elə şeylərə ehtiyacım yox» – dedi.
Altın Topçu arvadımı al» – deyə
Ağ Bökö bir daha bağırdı.
«Qoca arvadına ehtiyacım yox» – dedi
Ondan sonra daha bərk basdı.
Burnundan qan fısqırdı.
Qız qaldı ölsün.
«Tək oğlunu verirsənmi?» – deyə
Ağ Börü soruşdu
Qocanı bir az sıxışdırdı
«Məqsədin almaqdısa, al,
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İlk uşaqlarımı da böyüdə bilmədim!»
Ağ Bökö beləcə danışdı.
Ağ Börü onu dəstəklədi.
Meşədən aşağı qaçdı.
Ağ Bökö yavaşca ayağa qalxdı,
İnləyib ağlayaraq atına mindi.
Evinə doğru yola çıxdı.
Çox zaman keçmədən
Gəlib yerinə-yurduna çatdı.
Altın Topçu arvadı çıxıb onu qarşıladı,
Gəlib atının yəhərindən tutdu.
«Heyvan, quş ovlamağa gedib,
Gözünün yaşını göl kimi töküb,
Burnunun suyunu buz kimi axıdıb.
Sənə nə oldu, ərim?» – deyə
Altın Topçu soruşdu.
Ağ Bökö atından endi,
Ağ börüylə rastlaşmasını anlatdı:
«Tək övladımı verdim,
Uzun Xıdat igidim duysun.
Xalqımın hamısı duysun.
Ağ Börüylə savaşmağa
Bizim gücümüz yetməz!» – dedi.
Onu eşidən igidləri,
Bütün xalqı bir ağızdan danışdı:
«Ağ Börüylə savaşar,
Yenə də əlinə düşmərik» – dedilər.
Ağ Börünün gələcəyi yola
Altmış qulunlu qısraq qoyuldu.
«Ac gələn qurddursa,
Qulunlu qısraqları yeyər» – deyə
Uzun Xıdat igidi söylədi.
Onların yanına
Qəhraman əsgərlər düzüldü.
Onun yanına
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Qara Xıdat igid durdu.
Onun yanına
İki cins köpəyini alaraq
Ağ Bökö özü durdu.
Bağışlanmış bu uşağı
Yeddi qat daş saraya
Anasıyla birlikdə yerləşdirdi.
Çox zaman keçmədi.
Altmış qulac quyruqlu
Altı böyük azı dişli
Ağ Börü göründü.
Altmış qulunlu qısraqlara
Gözünün ucuyla baxmadan keçdi.
Qəhraman əsgərə çatanda
Onlar qurda atəş açıdılar
Atdıqları oxların hamısı
Daşa dəymiş kimi qırıldı
Buza dəymiş kimi sındı.
Ağ Börü onları
Altmış qulac quyruğuyla
Ora-bura sıçradı.
Onlar kəsilən ox kimi
Üst-üstə yıxıldılar.
Oradan keçib gələndə
Ona qarşı Uzun Xıdat igid yeridi.
Uzun qarğısını qaldırıb
Ağ Börünün sinəsinə sancdı.
Sivri uclu qara qarğısı
Tam ortadan qırıldı.
Ağ Börünün altın tükü
Zədələnmədi belə.
Buna əsəbləşən Uzun Xıdat
Ağ Börüyə qarşı gəldi.
İki qulağından tutmağı düşündü.
Ağ Börü ona sillə vurdu.
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Uzun Xıdat üç yerə qatlanıb
Başaşağı yuvarlandı.
Ağ Bökönün iki cins köpəyi
Hürərək qarşı çıxdı.
Ağ Börü o ikisini
Quyruğuna dolayıb yıxdı
Ağ Bökö bahaduru
Ağ Börü ovcunun içiylə
Yavaşca vurdu.
Ağ saqqalı dağılaraq
Ağ Bökö bahadur yıxıldı.
Ağ Börünün qarşısına çıxan
Alp igid qalmadı.
Ağ Börü gələrək
Yeddi qat sarayı
Quyruğuyla vurub açdı.
Bağışlanmış bu uşağı
Dişinə alaraq apardı.
Durduğu yerdə izi dərinləşdi.
Getdiyi yerdə izi görünmədi.

Ağ Börü kiçik uşağı
Altmış dağ aşırıb gəldi.
Bir çox vadi keçirib gəldi.
Qara dağ sarayına
Beşiyi ilə gətirib asdı.
Yenidən çıxıb
Südlü iki maral alıb gətirdi.
«Uşağı əmizdirin» – deyə
O, iki marala əmr etdi.
İki maralla bəsləndirilən uşaq
İki gündə «anam» – dedi.
Altı gündə «atam» – dedi.
Yuvarlaq beşikdən enərək
Tökmə dəmirdən oturağa basıb əzdi.
Ağ Börü atası gəlib
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İki qulağından möhkəm tutdu.
Onu görən Ağ Börü
Sevinib qəh-qəhə çəkdi.
O an dördnalla gedib
İki qızıl tülkü tutub
Gətirib nazlı uşağa verdi.
Müxtəlif yeməli şeylərdən də
Ağ Börü alıb gətirdi.
«Altayınıza geri dönün» – deyə
İki maralı sərbəst buraxdı.
Ondan sonra təkrar ov edib
Dolaşıb gəzdi.
Altayın üstünə Ağ Börü
Göz gəzdirərək dolaşdı.
Evində uşağını yoxladı.
Ərlik Biy çıxmasın deyə
Hər tərəfi yoxladı.
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börü beləcə gəzib dolaşdı.
Yenidən saraya gəldi
Ovun ən kökünü tutub gətirdi.
Saraya girəndə gördü ki,
İki qızıl tülkü
İri gözlərini açıb.
Gözəl tüklərini toz-torpaq basıb.
Oğlanın oyununa dözə bilməyib
Ölü kimi yatırlar
Ağ Börü iki tülkünü
Maral ətiylə doyana qədər bəslədi
Onları Altaya yola saldı.
Onların yerinə gedərək
İki qurd tutub gətirdi.
«Nazlı oğlumla oynayın» – dedi.
Özü yenə ov ovlamağa çıxdı.
Altayı yüksəkdən yaxşıca araşdırdı.
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Heyvanın kökünü tutdu.
Bir az sonra
Qayıdıb yenidən evinə gəldi.
İndi baxıb gördü ki
İki qurdu tanınmaz hala salıb.
Nazlı uşaq, əziyyət verib,
Qanlı gözləri parlaqlığını itirib,
Qabırğaları çıxıb,
Qurşaqlarında yemək yoxdu.
Ölüyə bənzəyirlər
Ağ Börü onları görəndə
Yaxşıca yedizdirdi.
«Altaya qayıdın» – dedi
Evindən çıxarıb yola saldı.
Ondan sonra gedərək
İki ayı tutub gətirdi.
«Nazlı oğlumla oynayın» – dedi
Özü isə Altaya getdi.
Ətrafa yaxşıca göz gəzdirdi.
Ərlik Biy gəlməsin deyə,
Yeraltına enən dəliyin ağzını bağladı.
Üç Qurbustan gəlməsin deyə,
Göyün üzünü də araşdırdı.
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börü beləcə dolaşarkən
Qara dağ sarayından
İki ayının böyürtüsü
Göydə əks-səda verdi.
Yerdə əks-səda verdi.
«Bu yenə nə etdi?» – deyə gələndə
İki qara ayı
Altın olub saralmış,
Ağac olub qurumuş,
Gözləri süzülmüş,
Səsləri boğulmuş,
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Ayağa qalxa bilmirlər.
Bağışlanmış uşağa baxdı ki,
Bahadur çağına yetmiş.
Qara gecə kimi qaşlı,
Yastı qaya yanaqlı,
Böyük qazan kimi gözlü,
Belindəki sümükləri bütöv,
Baldırının əti sağlam qayın kimi,
Bahadur pəhlivan olmuş.
Onu görən Ağ Börü
Qəh-qəhə çəkib güldü.
Böyümüş uşağa dedi:
«Nazla böyütdüyüm oğlum idin,
Ər çağına yetişdin.
İztirabla böyütdüyüm övladım idin,
Həqiqi bahadur olmusan.
İndi söyləyəcəklərimi yaxşı dinlə. 
Önümdə, arxamda dur”
Qurban olduğum sevimli oğul
Ağ Börü atasına
Cavabını belə verdi:
«Atam olub məni böyütdünüz,
Söylədiklərinizi niyə dinləməyim ki?
Alp, bahadur oldum
İstəyinizi niyə yerinə yetirməyim ki?»
Onu eşidən Ağ Börü
Dördnalla Altaya getdi.
Çox zaman ötmədən
Altın, gümüş silahlı
Ağ Boro atı gətirdi.
Onların səsini duyduqda
Gənc bahadur çölə çıxdı.
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börü atası dedi:
«Ölsək, canımız bir.
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Yaşasaq, qanımız bir.
Sənin mindiyin atınsa,
Qiymətli at Ağ Borodur
Sənin öz adın isə
Ağ Tayçı bahadurdur.
Geyimlərini geyinib bax».
Ağ Tayçı gənc bahadur
Altmış, yetmiş düyməli
Qara ipəkdən şalvar geyindi.
Ay naxışlı, günəş naxışlı
İpək işləməli köynək geyindi.
İki ayağına görə
Doqquz qat tunc dabanlı
Altın ayaqqabını geyindi.
Pəhlivanlar tutsa, yırtılmaz
Qəhvərəngli üstlüyü geyindi.
Alplar tutsa, yırtılmaz
Altın paltonu üstünə geyindi.
Bir çox savaş silahını
Çarpaz yükləndi.
O, beləcə yaraqlandıqdan sonra
Ağ Börü atası
Bir keçinin dərisinə qoyulmuş
İçkini gətirib taxdı.
Ağ Boro ata minən
Ağ Tayçı oğluna söylədi:
– İndi yola çıxıb getsən,
Hər cür insana rastlarsan.
«Necə bahadursan?» – deyə sorsalar,
Söyləyəcəklərin belə olsun:
«Məni yetişdirən atam
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börüdür.
Mindiyim atım Ağ Boro,
Öz adım Ağ Tayçıdır.
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Yola çıxmağının səbəbi
Atam quda olacaq
Teneri Xaqanın gənc qızı varmış,
Onu gətirməyə gedirəm, de.
Onlar səndən yenidən soruşar:
«Sənin üzün gözəlmiş.
Belə yaraşıqlı bahadurun
Ölümü necə olar?»
Onlara belə cavab ver:
«Yalnız insanın ölümü
Şiddətli soyuqdan olar, hər halda
Mindiyim atımın üstünə
Yapışıb donub qalaram».
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Börü atası
Ağ Boro ata minən
Ağ Tayçı oğluna
Sarı buğdadan qarğu veri
Sonra dedi:
«Oradan irəli getsən
Atın çıxa bilmədiyi ağac görünər.
O ağaca çatanda
Barmağından qan çıxart.
Sarı qarğunu qana batır.
Ay tərəfə duraraq
Möhkəm bağır.
Günəş tərəfə duraraq
Ora-bura fit çal.
O zaman şiddətli soyuq düşər.
Xışıltılı ağac açılar.
Sən ora girib yatarsan.
Ağ Boro atın öz qeydinə qalar,
Nə edəcəyinə çarə tapar.
Keçinin dərisindəki içkini. 
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Oraya girəndə iç
Ondan sonra hara gedəcəyini
Özün düşün:
Bu sözləri eşidib.
Yerinə yetirmədən geri dönməmək şərtilə
Ağ Tayçı yola çıxdı
İrəliləyib gözdən itdi.

***
Qanadlı yaradılmış Ağ Boro
Rüzgar kimi uçub getdi.
Yazıq Ağ Tayçı
Kojon1 söyləyib, qopuz çalaraq getdi
Beləcə gedərək
Ağ otlağa vardı.
Gözlə görünən yerə baxanda
Bir-birinə bənzər yüz Ağ Sarı atlı
Yüz gəlin gəldilər.
Ağ Tayçıya çatıb,
Atdan enmədən soruşdulır:
«Gözün atəşli yaradılmış
Ağıllı yaradılmışsan,
Hardan gələn bahadursan?»
«Məni böyüdən atam
Altmış qulac quyruqlu
Ağ Borudur.
Mindiyim atım Ağ Boro
Adımsa Ağ Tayçı!» – deyə
Bir-birinə bənzəyən yüz gəlinə
Ağ Tayçı cavab verdi
«Sənin dodaqların şirinmiş,
Sənin üzün gözəl imiş
Sənin kimi güclü bir bahadurun
Ölümü harda olur?»  deyə
O gəlinlər təkrar soruşdu
Sonra cavab gözlədilər.
Yalnız insanın ölümü.
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Şiddətli soyuqdan olur hər halda
Mindiyim atımın üstünə
Yapışıb qalaram hər halda –
Ağ Tayçı cavabını
Gəlinlərə belə verdi
Atın yuyənin çəkib
Oradan sürətlə uzaqlaşdı
Bir qədər getdikdən sonra
Göy çölə gəldi
Gözünün görə bildiyi yerə baxdı ki,
Bir-birinə bənzər yüz al donlu atlı
Birbirinə bənzər yüz ipək paltarlı
Yüz igid gəlir.
Çox zaman keçmədən
Ağ Tayçıya yetib gəldilər
At üstündən salamlaşdılar
Ağ Boro ata minən
Bahadur Ağ Tayçı
Yüz gəlinə söylədiklərini
Yüz igidə də söylədi.
Bir vaxtlar varıb
«Ten1eri Xaqanın tək qızını
Ağ Börü babama istəmişdim.
İndi onu gətirməyə
gedirəm» - deyə
bahadur Ağ Tayçı
yüz igidə çox söz söyləyib
oradan sürətlə uzaqlaşdı.
Ağ toz sovruldu.
Ağ duman yayıldı.
Beləliklə, bir müddət getdikdən sonra
Görə bildiyi yerə baxıb gördü ki,
Çevik atın ətrafına fırlana bilmədiyi
Xışıltılı qara kavak irəlidə durur.
Oraya doğru irəliləyib,
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ALTAY DASTANI «AĞ TAYÇI»

Altay dastanları ilə bağlı tədqiqatçıların müxtəlif fikirləri var. Məsələn,
S.E.Malov Altay dastanlarının əvvəlki şəklini itirərək kiçildiyini,
N.K.Dimitriyev də bu dastanları kiçik parçalardan ibarət böyük bir dastan
olduğunu qəbul edir1.

Bu mübahisə, eyni zamanda dastanların təşəkkül tapdığı dövrlə bağlı
fikirlərdə də öz əksini tapır. B.V.Vladimirtsov, N.K.Dimitriyev, L.P.Po ta -
pov, N.A.Baskakov və başqaları Altay dastanlarının arxaik izlər daşı dı -
ğını qəbul etməklə yanaşı, bu dastanların XV-XVIII əsrlərlə təşəkkül
tapdığını iddia edir2. N.A.Baskakovun fikrincə, bu dastanlar Altay türk-
lərinin milli azadlıq təfəkkürünün inkişaf etdiyi bir dövrdə yaranmışdır3.
Ona görə də bu dastanlarda döyüş ruhu yüksəkdir.

S.V.Kisilyov, V.M.Jirmunski və s. tədqiqatçılar isə Altay dastanlarının
VI-VIII əsrlərdə təşəkkül tapdığını iddia edirlər4. Altay dastanlarındakı
əfsanəvi qəhrəmanları, onların qeyri-adi güclərini və şücaətlərini nəzərə
alaraq V.M.Jirmunski bu dastanların təşəkkül tapdığı dövrlərdə qəhrə-
manlıq nağılları olduğunu hesab edir. Onun fikrincə, bunlar XI-XIII əsr-
lərdə formalaşmış və dastan statusunu almışdır5. Grebnyov isə dastanlar-
da yer alan bütpərəst ünsürləri nəzərə alaraq, onların təşəkkülünü XVI-
XVIII əsrlərə aid olduğunu iddia edir6. Əbdülqadir İnan isə dastanlarda
baş vermiş hadisələrin tarix e’tibarı ilə VII əsrdə yaşayan göy türklərin
zamanından daha qədim dövrlərə gedib çıxdığını düşünür və qeyd edir ki,
«bu dastanlar çox qədim keçmişin xəritəsidir»7.

Bu gün müraciət etdiyimiz «Ağ Tayçı» dastanı mifoloji ünsürlərlə
zəngindir. Həcm baxımından çox uzun olmayan bu dastanın təşəkkül tari -
xi S.S.Surasakova görə, IX-X əsrlərdir.

______________
1. И.В.Духов. Алтайский народный героический эпос. Маадай Кара. Москва,

1973, стр. 27
2. С.С.Суразаков. Aлтайский фольклор и литература. Горно алтаийск, 1975, стр.

140
3. Н.А.Баскаков. Алтайский фольклор и литература. Москва, 1948, стр. 4
4. С.С. Сураков. Алтайский фольклор. Горно Алтайск. 1975, стр. 141
5. В.М. Жирмунски. Сказание об Алпамыше и Богатырская сказка, стр. 51
6. А.П.Окладников. Якутский эпос (Олонхо) и его связи с Югам, стр. 275
7. Abdulkadir İnan. Makaleler, İncelemeler, c. I, Ankara, 1991, s. 233
«Ağ Tayçı» dastanı 1940-cı ildə N.U.Ulaqaşevdən P.V.Kuçiyak tərə -

findən toplanmışdır. Bu dastan ilk dəfə 1941-ci ildə Altay türkcəsi ilə nəşr
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edilmişdir. Elə həmin il bu dastan Novosibirskdə rus dilində A.Kap te lovun
redaktorluğu ilə səkkiz Altay dastanının toplandığı «Altay Bru çay» ad lı
kitabda nəşr olunmuşdur. Bu dastanı A.Kaptelov E.Bre znitski ilə birlik  də
rus dilinə tərcümə etmişdir. 1985-ci ildə «Alıp Manas» adıyla «Altay
Baatırlar» seriyasından seçmələrin yer aldığı kitabda nəşr edilmişdir.

Bizim müraciət etdiyimiz Ağ Tayçı isə İbrahim Diləyin hazırladığı
«Altay dastanları»nın1 I cildində yer alan variantdır. Burada dastan Altay
türkcəsi və Türkiyə türkcəsi ilə qarşılıqlı verilmişdir.

Qumru ŞƏHRİYAR     

_____________
1. Altay dastanları (hazırlayanı: İbrahim Dilek.), c. I, Ankara, 2002
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AĞ TAYÇIAĞ TAYÇI
Rə`ylər
Tahir ORUCOV
AMEA Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
e-mail:

SƏMİMİYYƏT İŞIĞINDASƏMİMİYYƏT İŞIĞINDA
(Mənzərə Sadıqova. “YaşaM”. Bakı: Elm və təhsil, 2011)

Tanınmış telejurnalist və yazıçı-publisist  Mənzərə
Sadıqovanın  bu yaxınlarda çapdan çıxmış “YaşaM” kita -
bını oxuyub qurtardıqdan sonra  nədənsə görkəmli rus
yazıçısı A.P.Çexovun məşhur rus ədibi İ.S.Tur ge nev haq -
qında söylədiyi fikirlərini xatırladım. Belə ki, A.P.Çexov
çoxcəhətli yaradıcılığa malik olan  İ.S.Turge nevin  əsər-
lərini yüksək qiymət lən  dirərək yazırdı ki, əgər Turgenev
heç nə yazmayıb  təkcə hekayə, po vest və ro manlar yaz -
saydı, o, rus ədəbiyyatının ən nəhəng yazı çılarından biri

kimi yadda qalacaqdı. Yox, əgər Turgenev ancaq psixoloji  dramlar  və
komediyalar  yazmış olsaydı,  onun  adı  ədəbiyyat tarixində  gözəl dra-
maturq  kimi xatırlanardı. Bütün bunlara rəğmən- yəni Turgenev  hekayə,
po vest, roman, dram  və  komediyalar  yazmayıb,  yalnız  publisistik  mə -
qa lə lər,  xatirələr  və  mənsur şeirlər yazsaydı  belə,  o, rus ədəbiyyatında
tanınmış publisist kimi yaşayacaqdı.

A.P. Çexovun bu fikirlərini bir az başqa şəkildə Mənzərə Sadıqova və
onun yazdığı “YaşaM” kitabı  haqqında da söyləmək olar. Fikrimizcə,
M.Sadıqova  428 səhifəlik  bu  kitabına  təkcə  publisist  yazılarını daxil
etsəydi, o, zamanın nəbzini tutan və onunla ayaqlaşa bilən  bir publisist
ki mi oxucuların  yaddaşında  qalacaqdı. Yox,  əgər  bu  kitaba müəllifin
an caq mənsur şeirləri,  miniatürləri  salınsaydı, onda  M.Sadıqova ədə biy -
ya tımızda çox həssas, insani hissləri əsl psixoloq  kimi təsvir edən incə -
qəlbli  bir yazar  kimi tanınacaqdı. Bunlar olmasaydı  belə,  müəllifin tele-
jurnalist kimi fəaliyyət göstərdiyi zaman qələmə aldığı  və  indi də öz
əhəmiyyətini itirməyən digər aktual yazıları kitabda işıq üzü görsəydi, o
zaman Mənzərə Sadıqova vətənpərvər, iste`dadlı  bir telejurnalist kimi
yad daş larda  yaşayard

Kitaba müəllifin  təxminən  30 il ərzində  yazmış olduğu   publisistik,
bədii və elmi   yazılarından  seçmə nümunələr daxil edilmişdir. Bu yazılar
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müxtəlif janrlarda yazılsalar da, onların hamısını ümumi bir cəhət bir-
ləşdirir: Yazıların hamısında ürəyi xalqı, vətəni üçün daim döyünən,  ge -
niş həyat təcrübəsinə  və dərin müşahidə qabiliyyyətinə  malik olan  əsl
bir vətəndaşın, iste`dadlı bir yazarın qəlbinin dərinliklərindən süzülüb gə -
lən bir səmimiyyət işığı görünür. O  səmimiyyət işığı ki, müəllifin bü tün
janrlardakı yazılarında açıq-aydın duyulur və oxucunu öz ağuşuna alaraq
kitabın sonunadək onu tərk etmir...

Kitab  AMEA-nın müxbir üzvü,  filologiya elmləri doktoru, professor, 
Milli Məclisin deputatı  Nizami Cəfərovun  “Kövrək  sətirlər “ adlı  ön

sözündən, “Düşüncələr", “Mənsur şe`rlər. Miniatürlər”, “Publisistika”,
“Ədə bi qeydlər”, “Yurddaşlarımız” və “Məni belə tanıyırlar” adlı  altı  fə -
sildən ibarətdir.

“Dövrün gerçəklikləri”  və ”Qənaətlərim”  bölmələrindən  ibarət  olan
“Düşüncələr” fəsli qədim  Azərbaycan torpağı olan İrəvan şəhərində dün-
yaya göz açan, Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin məzu -
nu olan, müxtəlif mətbuat orqanlarında, radio və televiziyada jurnalist
kimi fəaliyyət göstərən Mənzərə Sadıqovanın uzun illər ərzində gördüyü,
rastlaşdığı müxtəlif həyat hadisələrinə baxışları  və bunlardan çıxardığı
nəticələr, qənaətlər öz əksini tapmışdır. Bu qənaətlər əsasən obyektiv,
güclü məntiqə əsaslanan ümumiləşdirmələr olub, oxucunu  istər-istəməz
sürətlə şütüyən  Zaman və  yaşadığımız elm-texnika  əsrində  hər an yeni -
lə şən Həyat haqqında dərindən düşünməyə və müəllifin gəl diyi qənaət -
lərlə razılaşmağa sövq edir: “Bə`zən əhvalımızı da gün ərzin də qəbul
etdiyimiz informasiyalar müəyyənləşdirir. Sözümüzün-söhbətimizin baş
mövzusuna çevrilir. İnternetdən, televiziya və radiodan, qəzet və jurnal-
lardan, reklamlardan aldığımz mə`lumatlar dünyagörüşümüzü genişlən -
dir məklə bərabər həm şüurumuza, həm psixikamıza təsir göstərir. Xarak -
terimizi, davranışımızı formalaşdırır. Özümüz də hiss etmədən şüuru-
muzun alt qatına toplanan məlumatlar bizi yönləndirir. Çox zaman heç
fərqinə varmırıq ki, adi məişətdə, gündəlik həyatımızda qərarların qəbul
edilməsində şüuraltına ötürdüyümüz (istər düşünülmüş, istər qeyri-iradi)
informasiyalar nə qədər həlledici rol oynayır.” (“İnformasiya və insan”)

Və  ya: “Danılmaz  faktdır  ki,  əlahəzrət  informasiyanın  qatı  dumana
bürüdüyü  XXI əsrdə insan  özünün yaratdığı ən müasir texnologiyaların
kölgəsində qalır. İKT- informasiya kommunikasiya texnologiyaları hə-
yatımıza və məişətimizə daha dərindən nüfuz etdikcə insan amili tədricən
arxa plana keçir. İnformasiya  cəmiyyətində insanın sosial maraqları  müt -
ləq qorunmalıdır.
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...Gələcəkdə necə olacaq və bu proses dünyanı hara aparacaq-,bəlli de -
yil. Bəlli olan budur ki, şəxsiyyətlə informasiya arasındakı qarşılıqlı mü -
nasibətdə tədricən ikinci önə keçir və  insan  “İnformasiya tərəfindən
idarə olunmaqmı, informasiyanı idarə etməkmi?”-sualı qarşısında qalır. ”
(“Əlahəzrət İnformasiyanın  möhürü”)

“YaşaM” kitabındakı yazılar Mənzərə Sadıqovanın  həssas  bir jurnal-
ist,  yazar, nəhayət,  qeyrətli bir  “qız qardaş”  kimi yaşadığımız bu həy-
atın reallıqları haqqında duyğu və düşüncələri, rastlaşdığı  gerçəkliklər,
tanıdığı, müsahib olduğu insanlar barəsində ümumiləşdirmələri,  eləcə də
gördüyü  yaşam həqiqətlərinin mənzərələridir. Müəllifin müxtəlif janrlar-
da yazdığı bu yazılarında özünün şirin təhkiyəsi, sadə, anlaşıqlı dili,
çeşidli üslubu, incə, psixoloji  fəhmi, fəlsəfi təfəkkürü və  cəmiyyətdə baş
verən hər bir hadisəyə çox həssas yanaşması ilə yadda qalır, sevilir.

Mə`lum həqiqətdir ki, bə`zən böyük  sənətkar, tanınmış yazıçı və ya
şair yaxşı vətəndaş ola bilmir. Pis vətəndaşın  isə sözün bütün anlam-
larında və mənalarında “Yaxşı İnsan”  olması  mümkün  deyil.  Ən  azın-
dan ona  görə ki, əsl vətəndaşda insani keyfiyyətlər – ləyaqət, mə`nəvi
saflıq,  Vətənə, xalqa  məhəbbət  hissləri  qabarıq görünməli, bu anlayışlar
onun üçün həyat  amalına çevrilməlidir.Əks  halda  bu insanın   cəmiyyət-
dəki hadisələrə, hər hansı sosial-siyasi naqisliklərə, baş verən əyintilərə,
ümumiyyətlə,  ictimai münasibətlərə  baxışları   ya  birtərəfli, subyektiv
olacaq, ya da heç olmayacaq. Çünki insan-cəmiyyət münasibətlərindəki
gizli riyakarlığı, saxtakarlığı heç bir zahiri parıltı ilə pərdələmək, gizlət-
mək mümkün deyil. Riyakarlıqla, ikiüzlülüklə, yaltaqlıqla vəzifə pil-
lələrinə qalxan, özünü “Əsl vətəndaş”, “Millət, xalq  fədaisi” kimi göstə -
rən, hər şeyi öz “Alver” məntiqi ilə ölçən və beləliklə də xalqın, millətin
yox, əslində özünün, ailəsinin guya toxunulmaz olduğunu  təmin etdiyini
düşünən adam əslində  yanılır. Çünki belələri çox vaxt müəyyən həssas
mə qam larda özləri də  bilməyərəkdən cılız daxili aləmlərini açır və
bununla da bir növ öz çirkin “mən”lərinin qurbanına  çevrilirlər.

Bu qənaətə “YaşaM” kitabının əvvəlində sanki  bir proloq kimi ve-
rilən “Alqı-satqı” yazısını oxuyandan  sonra  gəlmək olur. Düşünürsən ki,
ki ta bın sonrakı səhifələrində  və bölmələrində də elə bu ruh, bu amal, bu
ideya hakim olacaq. “Alqı-satqı” yazısı elə bil ki, sonra bəhs ediləcək
möv zulara sanki bir mayak rolunu oynayır: ”...Münasbətlər  sistemində
maliyyələşməyə aludəçiliyin miqyası böyüdükcə dəyərlər dəyişir. Yaxşı
yaşamaq istəyinin  əsarətində olan adam rifahı naminə mə`nəviyyatına
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xəyanət mövqeyində dayanır. Cəmiyyətdə bayağılaşma, bəsitləşmə ten-
densiyası güclənir. Yüksək idealların, mə`nəvi dəyərlərin boşalan yerinə
zir-zibil dolur” (“Alqı-satqı”).

Cəmiyyətin bu cür  ovqatla  köklənməsində, mə`nəviyyatın belə erozi -
ya ya uğramasında, təbliğatın   birtərəfli aparılmasında   Mənzərə Sadıqo -
va ziyalıların, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin  nümayən -
dələrinin – jurnalislərin  böyük rol oynadığını xüsusi olaraq  vur ğulayır:
“Dövrün  salnaməsini yazan jurnalistlər  də  eynən içində yaşa dıq ları mü -
hi tə bənzəyirlər. Obyektiv və qərəzsiz  informasiya yazmaq  ha mıya mü -
yəs sər olmur. Çünki  jurnalistlik  fəaliyyətində  sağlam  olmayan  ma raq -
lar la qarşılaşma tezliyi daha sıxdır. Müasir dünyada xü susi rolu olan dör -
düncü hakimiyyətdən siyasətçi də, ictimai xadim də, sənətkar da, şou men
də, iqtidar və müxalifət də  maksimum bəhrələnməyə ça lışır. Təb li ğat
işində kütləvi informasiya vasitələrinin  rolu əvəzsizdir” (“Alqı-satqı”).

Bu fəsildəki digər yazıda- “Tərəqqi və psixologiya”  yazısında  müəl-
lifin insana münasibəti, onun üzərinə  bu robotlar, kompyüterlər,  infor -
ma siya texnolgiyaları əsrində çox böyük məsuliyyət düşməsini  və gələ -
cəkdə bunun daha da önəm daşıyacağını ön plana çəkməsi təqdirəlay-
iqdir: ” Operativ qərar qəbul etmək, dərhal  reaksiya vermək bacarığı tez-
liklə şox şeyi həll edəcək. Hətta insanın yaşam tərzinə və mə`nəvi aləminə
yad olan bir çox şeylərə uyğunlaşa bilməsi(eyni zamanda öz mənini qoru-
ması), yaxud nələrdənsə vaxtında imtina etməsi onun gələcək həyatını
yönləndirəcək” (“Tərəqqi və psixologiya”).

Heç kəsə sirr deyil ki, bə`zən məşhur bir sənətkarın, yazıçının və ya
şairin özünü şəxsən tanımadığın halda, onun əsərlərini oxuyur  və  bura-
da  qoyulan  bəşəri ideallara, işıqlı  gələcəyə, parlaq amallara görə  həmin
ədibi sevirsən. Düşünürsən ki, belə gözəl ideyaları təbiğ edən, oxuculara
əsl insani hisslər və keyfiyyətlər aşılayan  bu yazarın özü də yaratdığı
obrazlar kimi  böyükdür, səmimidir. Ancaq haradasa, hansı  tədbirdəsə və
ya  mərasimdəsə onunla rastlaşanda həmin şəxsin  xoşa gəlməyən  bir xa-
rek terini görəndə ona qarşı fikirlərin büsbütün dəyişir. Mənzərə Sadıqova
“Qələmin ağır məsuliyyəti” və “Tərs mütənasiblik” adlı yazılarında bu
məsələyə münasibət bildirərək belə yazır: “Bə`zən əsərlərinin vurğunu
olduğun ədiblə təsadüfi tanışlıq bütün təəssüratlarını alt-üst edir. Yara dı -
cılığında təlqin etdiyi uca məqamların müqabilində yazarın özünün nə
qədər cılız adam olduğu meydana çıxır. Sarsılırsan. Belə məqamda özünü
aldadılmış kimi hiss edənlər də olur.Təbliğ etdiyi ideallarla şəxsiyyəti,
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yaşam tərzi çox fərqlənən sənətkar insanın cəmiyyətə e`tibarını azal dır”
(“Qələmin ağır məs`uliyyəti”). Müəllif  bunun səbəbini tapmağa çalı şır:
“...Yazar  əsərlərində yüksək materiyadan bəhs edə bilir, milli mentalitetə
və bəşəri dəyərlərə üstünlük verir, humanizm və həqiqət carçısına çev -
rilir? Özündə olmayan keyfiyyətləri poeziyasında, nəsrində, publisistika -
sında təbliğ edən sənətkara həyat hikmətlərini yazdıran hansı qüvvədir?
Qələmin qüdrəti, iste`dadın gücü, yoxsa ilham pərisi? Bəlkə də bir insan
kimi şəxsiyyətindəki naqisliyi kompensasiya etmək ehtiyacı?!”  ( “Tərs
mütənasiblik”). Və deyəsən,  elə özü də bu sualların cavabını tapır: ”Hə -
yat göstərir ki, yaxşı əsərin müəllifinin də yaxşı adam olması mütləq
deyil. Sənətkar da adi adamdır. Qeyri-adi məxluq deyildir. Güclü və zəif
tərəfləri var. Medalın iki üzü kimi. Güclü tərəfi sənətkarın yaradıcılığın-
da öz əksini tapır. Zəif tərəfi məişətdə, gündəlik  həyatda,  adi  insani  mü -
nasi bətlərdə  təzahür  edir” ( “Tərs mütənasiblik”).

“Vətənpərvər mühacir” yazısı maraqlı bir mövzuya-müəyyən həyat və
məişət çətinliklərinə dözməyərək qürbət ellərə üz tutan bir çox riyakar
mühacirlərin yaşam tərzinə həsr edilib. Onların riyakarlığını, vətəndən get -
məsini qürbət  eldə tamam başqa cür təqdim etməsini müəllif oxucuya be -
lə təqdim edir:“ Əslində qürbətə üz tutmaqdan məqsədi şəxsi problemləri-
ni həll etmək idi. Pul qazanmaq, sərvət sahibi olmaq, ağ günə çıxmaq
istəyirdi. Doğma yurdda gətirməyən bəxtini yad diyarda sınamağa qərarlıy-
dı. Ailəsinin iqtisadi durumunu Vətənin siyasi imicinə zərbə vurmaq ba ha -
sına yaxşılaşdıracaqdı “Vətənpərvər” mühacir. Amma bunun fər-qində dey-
ildi. Vətənə arxa çevirdiyini dərk etmirdi” (“Vətənpərvər” mü ha cir”)

“Vətənpərvər” mühacir”dən fərqli olaraq  bu və ya digər obyektiv
səbəblər ucbatından xarici ölkələrə-xüsusilə Rusiyaya səpələnmiş mily-
onlarla soydaşlarımız da var. Onların  oradakı  həyat tərzi, üzləşdikləri
çətinliklər və problemlər hələ də ədəbiyyatımızda işlənməyən, müraciət
edilməyən mövzular sırasında qalmaqdadır. Müasir Azərbaycan nəsrində
bu mövzuda yazılmış bədii, o cümlədən publisistik  əsərlər, demək olar ki,
yox dərəcəsindədir. Xarici ölkələrə iş, qazanc, “xoşbəxt həyat”  arxasınca
getmiş həmvətənlərimizin, eləcə də xarici ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş
insanların  kədərli, yeknəsəq  talelərindən, onların ağır, kədərli həyat tər -
zindən, məişətindən bəhs etmək, onların yaşadıqlarını qələmə almaq
yazardan dərin müşahidə qabiliyyəti tələb edir.  Mənzərə Sadıqova
“Qürbət”  yazısı ilə Azərbaycan cəmiyyətini, eləcə də oxucuları düşün dü -
rən, onları  narahat edən  “qürbətçilik”  məsələsinin bədii həllini məharət -
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lə bacara bilmişdir. Onun yazısının qəhrəmanı bir hərbçinin həyat yol -
daşıdır. Bu qəhrəman hərbçi ilə ailə qurandan bəri qürbətin, onun acısının
nə olduğunu bilmişdi. Vətənindən, əzizlərindən ayrı düşməyin müvəqqəti
olduğunu düşünən bu insan SSRİ dağılandan sonra uzun müddət qürbət-
də qalmaq məcburiyyətində qalmışdı. Ona görə də  o, qürbətdə, doğma
insanlardan  uzaqda  darıxır, kədərlənir. Müəllif  həssas duyumu ilə bunu
açıq-aşkar görür və onu belə təsvir edir: ”Qürbətdə yaşayanın gözlərində
dərin kədər qatı vardı. Çöhrəsi gülsə də, gözləri heç vaxt gülmürdü. Sanki
içindəki sevinc duyğusunu zindana salıb qapısını bərk-bərk kilid lə-miş-
dilər. Açarı da ağıla gəlməz yerdə gizlətmişlər. Gözləri elə qəmli idi ki...

...Qürbət doğmalaşdıqca vətən əlçatmaz, ünyetməz məkana çevrilmiş-
di. Doğmaların həsrəti qəlbinə çökmüşdü. Paradoksa bax ki, qürbətdə
yaşayanın övladları üçün vətən elə bu qürbətin özüydü. Onu intizarda
boğan, ruhunu əzən qürbət”. (“Qürbət”)

“Düşüncələr” fəslinin “Qənaətlərim” bölməsini,  fikrimizcə, kiçicik
ixtisarla “Aforizmlər”, “Hikmətli sözlər”, “Müdrik kəlamlar” və ya
“Qanadlı ifadələr”  də adlandırmaq olardı. Çünki bu bölmədəki yazılarda
Mənzərə Sadıqova sanki 50 yaşlı  bir insan deyil, daha “yaşlı”, daha təc rü -
bəli və daha müdrik görünür. Məlumdur ki, aforizmlər, hikmətli sözlər,
müdrik kəlamlar  və  qanadlı ifadələr ümumiləşmiş, bitkin və mənalı ifa -
də lər olub, hər hansı bir fikri yığcam, dəqiq ifadə edən,  dildə müstəqil
yaşaya bilən ibrətamiz kəlamlardır. Məna dərinliyi, ifadə gözəlliyi, obraz -
lılıq bu kəlamların,  bu deyimlərin  başlıca və  əsas xüsusiyyətlərindəndir.
Ancaq geniş həyat müşahidələri, fitri iste`dadı, ümumiləşdirmə qa bi liyyəti
olan  yazarlar belə kəlamları, ifadələri yaza bilirlər. Zama nın da Dante,
Nizami, V.Şekspir, F.Şiller, V.Hüqo, R.Taqor,  Bayron, H.Cavid, S.Vurğun
və onlarla başqaları da öz əsərlərində belə hikmətli sözləri ya ra dıblar.
Mənzərə Sadıqova da məhz belə xoşbəxt taleli yazarlardandır. Çünki onun
“Qənaətlərim” bölməsindəki yazılarının hər birini bir-iki cümlə ilə  ifadə
etmək olar və onlar bu cür  hikmətli kəlamlara çevrilərlər:

1. Əsl sənət  zamanla qovğa etməyə qadir qüvvədir. O, əsrlərin hüdud-
larını aşa bilir, milli və coğrafi sərhədlər tanımır. (“Sənətimi, sənətkar
şəx siyyətimi?”)

2. Müasir cəmiyyətdə hörməti ali duyğular deyil, daha çox qorxu hissi
şərtləndirir. (“Mühitin möhürü”)

3. İnsanın üzünə deyilənlər üstqurumdur, münasibət  isə bazis. Əgər
üstqurumla bazis bir-birini tamamlamırsa, deməli deyilənlər riyadır.
(“Mü nasibət”)
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4. Xoşbəxtlər göründükləri qədər xoşbəxt, bədbəxtlər göründükləri
qədər bədbəxt deyillər.(“Xoşbəxtlik və bədbəxtlik”)

5. İstədiyin  həyatı qura bilməmisənsə, nail ola bildiyin həyatı yaşamaq
zorundasan. (“Yaşamağa məhkumluq”)

6. İnsan  hamıya qalib gələ bilər... Özündən savayı. (“Mən və özüm”)
7. Tənbəllik və ətalət canını aldısa özündən başqa heç kimi gü nah -

landırmağa haqqın yoxdur. (“Zaman”)
8. Əgər yaşamaq yalnız nəfəs alıb yeməkdən, yatmaqdan və işlə mək dən

ibarət olsaydı, o halda digər canlılarla insanlar arasında böyük fərq
olmazdı. İnsanın yaşamağında yaratmaq missiyası da var. (“Fevralın 28-i”)

9. Hər şey zamanında gözəldir... Gənclik illərini yellərə sovuran şəxs
ahıllaşanda nə qədər müdrikləşsə də, xeyri yoxdur. (“Zamanın səxavəti”)

10. Qocalmağa tələsmə. Gəncliyə aludə olma... Bu gününlə yaşa!
(“Nəsihət”)

11. İnsan başqalarının mənafeyi ilə yanaşı, öz hüquq və azadlıqlarını
da qorumağı bacaranda şəxsiyyət olur. (“Ömür”)

12. Əsl hünər ölümündən sonrakı həyatda yaşamaq haqqını qazan-
maqdır.(“Ölüm”)

13. Həyatda hər şeyi güc həll edir-gözəlliyin, ağlın, elmin, silahın,
pulun gücü. (“Güc”)

14. Əsl itki sənə olan məhəbbəti, xeyirxah münasibəti, e`tibarı itir-
məkdir.(“İtki”)

15. Həyat da güzgü kimidir. Sən ona nikbin yanaşanda, o da sənə
gülümsəyir. Sən həyatdan küsəndə, o da səndən üz döndərir.(“Güzgü”)

16. Yad əllərə verilən uşağın çığırtısı anasına məhəbbətindən deyil,
özünümüdafiə instinktidir. (“Özünümüdafiə instinkti”)

Gətirdiyimiz bu nümunələrdə mötərizədəki yazı adlarının yerinə
“Mən zərə Sadıqova”  imzası yazılsaydı, onları oxuyan hər kəs  bunları
məhz  aforizmlər”, hikmətli sözlər, müdrik kəlamlar, qanadlı ifadələr   və
ya nəsihətlər  kimi qəbul edərdi.  “Düşüncələr” fəslinin “Qənaətlərim”
bölməsindəki bu yazılara bizim də bir qənaətimiz var. Qəti  inanırıq ki,
Mənzərə Sadıqovanın yuxarıda verilən bu  kəlamlarından,  fəlsəfi  düşün -
cələrindən ən azı bir neçəsi həssas, diqqətli oxucunun yaddaşında qala-
caq,  uzun  müddət  onun  hafizəsindən  silinməyəcək...

“YaşaM” kitabının ikinci fəsli  “Mənsur şeirlər. Miniatürlər” adlanır. Bu
fəslə Mənzərə Sadıqovanın   bədii yaradıcılığından seçmələr- müəlli fin lirik
duyğuları daxil edilmişdir.  Mə`lum həqiqətdir ki, mənsur şeir jan rına
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ədəbiyyat tariximizdə az-az müraciət edilir. Zənnimizcə, mənsur şeir yazan
insanda həm yazıçılıq, həm də şairlik iste`dadı olmalıdır. Çünki  mənsur şeir
nəsr şəklində yazılsa da,  lirik səciyyə daşıyır.  Bu janr xüsu sən emosional-
lığı və ahəngdarlığı ilə şeirə daha yaxın olur. Həcmcə kiçik, la kin daşıdığı
dərin mənalara görə mənsur şeirlər daim oxucular tərə fin dən sevilir və
yadda qalır. Mənsur şe`rlərdə daha çox sentimental  hisslər  hakim  olur və
onun  müəllifi  lirik qəhrəmanın və fikrimizcə, da ha şox özü nün düşüncə -
lərinə, duygularına, kövrək qəlb çırpıntılarına  xü susi  yer ayırır...

Müəllifin bu fəsildə toplanan yazılarının  çoxunda  bir  “Yurd” həsrəti
var. (“Yurd  ağrısı”, “Gedər çayı”,“Yurdum mənim”, “Təəssurat”). O yurd
həsrəti ki, müəllif ruhən, qəlbən ona bağlıdır və onsuz yaşaya bilmir:”
Ruhum orda, cismim burda. Nə qədər yaşaya bilər ruhsuz bədən dən?...
Yurdum orda, yuvam burda. Nə hərarət verə bilər yurdsuz yuva?...Ellər
köçüb, boş qalıbdı evlər orada. Kimə gərək elsiz oba?... (“Yurd ağrısı”)

Buradakı ədəbi nümunələrin əksəriyyətindən həm də bir  “Tənha qadın”,
(“Anasız  illər”, “Tənha qadın”, “Qadın”, “Tənhalıq”, “Əlvida”, “Fəryad”)
obrazı boylanır: ”Duyğularına sarılıb yatar tənha qadın. İsmə-tini istəyinə
qalxan edər tənha qadın. Bayramlarda hədiyyəsini, xəs tələnəndə dərmanını
özü alar. Ruhu inlər.., üzü gülər. Qəlbi yanar..., göz ləri atəşlənər. Qüssəsini
bəlli etməz tənha qadın, dost-düşmən içində qüd rət mücəssəməsinə çevrilər.
Zərif olar, zəif olammaz tənha qadın.” (“Tənha qadın”)

Mənzərə Sadıqovanın  kitabının  “Mənsur şeirlər. Miniatürlər”  fəslin-
in  bir çox yazılarında həmçinin nakam sevgi  (“Dəniz-ada”, ”Yaşın
fərqi”, “İlğım”, ”Seçim”, ”8 Mart ovqatı”, “Etiraf ”, “Ayrılıq”) surəti də
möv cuddur. Həmin “Nakam  Sevgi”  ki, heç vaxt müəllifi tərk etmir, daim
onunladır:” Ürəyim-canım  hər yandığında səni suçladım. Sevginin yetər-
sizliyindən gileyləndim. Amma... indi etiraf edirəm ki, nahaq. İçimdən
çıxıb, kənardan bizə baxanda gözümdəki inciklik pərdəsi qalxdı. Gördüm
ki, heç vaxt sənə qarşılıq verməmişəm. Mənə doğru atdığın addımların
hamısında səni dayandırmışam, geri itələmişəm, yaxına buraxmamışam.
Sevən belə etməz!” (“Etiraf ”)

Bütün bunlara-bu kədərli əhval-ruhiyyəyə  rəğmən  bu fəsildəki bəzi
yazılarda  həm  də  nikbin  bir  “Bu gün və Gələcək” də ğörünür (“Yuxu”,
“Ovqat”, “Start”,“Dua”). O “Bu gün və Gələcək” ki, lirik qəhrəmana
rahatlıq və xoşbəxtlik gətirir: ”...Kədəri-qəmi silib-süpürüb atdım evim -
dən. Silkinib qalxdım uğursuzluqların uçqunları altından. Çırpdım üst-
başımdan bədbinliyin tozunu-torpağını. Yuxarı başda oturtduğum bəd-
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bəxtliyi qovdum mənzilimdən bayıra...Evimə xoşbəxtlik qonaq gəldi.
Sakini olmadığı bu məkanda özünü çox rahat hiss edirdi.” (“Ovqat”)

Dünyada çox az xalqlar tapılar ki, o, bu və ya digər dərəcədə erməni
hiyləsindən, erməni şovinizmindən və nəhayət, erməni vəhşiliyindən
əziyyət çəkməsin. Bu mənfur millətin məkrindən və fitnəsindən ən çox
əzab və zülm görən xalqlardan biri və bəlkə də birincisi Azərbaycan xalqı
olmuşdur.Tale elə gəririb ki, biz özünü həmişə “əzabkeş” ,“yazıq”,
”cəfakeş” kimi qələmə verən, əslində isə “vəhşilik”, ”nadanlıq” və “qəd-
darlıq” simvoluna çevrilmiş bir xalqla qonşu olmaq məcburiyyətində qal -
mışıq. Qonşu dövlətlərə, o cümlədən Azərbaycana  qarşı əsassız ərazi id -
diaları  irəli sürən, dənizdən-dənizə (Qara dənizdən Xəzər dənizinə kimi)
“Böyük Ermənistan” dövləti  yaratmaq kimi sərsəm ideyaya və şovinist-
lik, qatı millətçilk kimi qeyri-insani keyfiyyətlərə malik  olan xəstə
təxəyüllü, bədnam erməni daşnaqları  Cənubi Qafqazın qədim, abori gen
xalqı olan Azəri türklərinə qarşı olmazın böhtan və iftiralarla çıxış etmiş,
onlara qarşı daim soyqırım siyasəti aparmışlar. Erməni daşnaklarının
törətdikləri  bu qanlı cinayətləri və vəhşilikləri bədii ədəbiyyata  gətir-
mək,  onların qeyri-insani əməllərini bütün dünyaya yaymaq isə əsl vətən-
daş yanğısı, əsl vətəndaş  amalı tələb edir.

Bu cəhətdən   kitabın  “Publisistika” adlı  üçüncü  fəslindəki bir çox
yazılarla – “Susmağın bəlası”,”Yurd  ağrısı”, ”Çaykəndin qayğıları” ilə
“Həsrət”, “Yurd ağrısı”, “Gedər çayı”, “Yurdum mənim” və digər mənsur
şeirlərinin mövzusu eynidir. Bu yazılarda Mənzərə Sadıqova  bədnam
qon şularımız olan ermənilərin törətdikləri bu cür  vəhşiliklər və bunun
nəti cə sində döğma yurd-yuvalarından didərgin düşən həmvətənlərimizin
acı talelərindən, onların dərd-sərlərindən, problemlərindən və kövrək dü -
şün cələrindən  ürək ağrısı ilə söhbət açır. Özünün də  taleyində  qaçqınlıq
faciəsini yaşamış  müəllifin  realist boyalarla  qələmə aldığı bu yazılarda
faciəli ömür yaşayan soydaşlarımızın vətən, el-oba, yurd həsrəti öz  əksi-
ni tapmışdır.

“Publisistika” fəslinin digər yazılarında isə Mənzərə Sadıqova  ötən
əsrin  90-cı illərində Azərbaycan xalqının qarşılaşdığı bir çox  problem-
lərə-20 Yanvar hadisələrinə, Qərbi Azərbaycanda (Ermənistanda) də-yiş -
di ri lən adlara, məktəb dərsliklərinin yazılmasına, azsaylı xalqlara gös -
tərilən qayğıya, əlifbamıza, müstəqilliyimizin qrunmasına və s. vacib mə -
sə lələrə toxunur. Bu fəsildə müəllif həmçinin  o illərdə  yaşayıb-yara dan
bir sıra sənətkarlardan (xalq artisti Gülxar Həsənova, rəssam Nailə Sul -
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tanova, heykəltəraş Vaqif  Rəhmanov, rəssam İlham Səfərli və b.)  bəhs
edən oçerkləri, eləcə də elm və sənət adamlarının(professorlar Ka mal
Abdulla, Zahid Qaralov, Nurəddin Həbibov, dosent Səyavuş Da daşov)
dövrün aktual probleməri  haqqında  fikirlərini oxuculara təqdim edir.

“YaşaM” kitabının “Ədəbi qeydlər”adlanan dördüncü  fəslində
toplanan  yazılarda artıq Mənzərə Sadıqova bir alim, bir tədqiqatçı  kimi
görünür.  Nizami Gəncəvi,  Cəfər Cabbarlı,  Qabil və  Aşıq Kamandardan
bəhs edən  yazılar  maraqlı elmi mülahizələrlə zəngin olub, müəllifin cox-
cəhətli elmi araşdırmalar aparmaq  qabiliyyətininin bariz nümunəsidir.
M.Sadıqovanın bu tipli yazıları elmi dəyəri baxımından  əhəmiyyətlidir
və maraqla qarşılanır.

Kitabın beşinci fəsli “Yurddaşlarımız” adlanır. Bu fəsildə yer alan
müxtəlif janrlı yazılarda Mənzərə Sadıqova doğma  Azərbaycanın hüdud-
larından  uzaqlarda-dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan və çeşidli
peşə sahibləri olan həmvətənlərimizdən-isveçli Əlirza Ərdəbillidən, Mur -
manskda yaşayan Ağababa və Tahirə Kamilovlardan, Sankt-Peperburqda
yaşayan alim-həkim, polkovnik Rahib Abbasov, elm adamı Xeyrasa
Mirzəyeva, cərrah Paşa Rəcəbov, professorlar Fərəm Kəsəmənli, Nazim
Qarayev, Şəmsi İsmayılov  və başqalarından söhbət açır, onların yaşayış
tərzi,  eləcə də   vətən məhəbbəti və  yurd sevgisini  xarakterik çizgilərlə
göstərir. Bu fəsildə müəllif həmçinin Azərbaycanda, eləcə də Qərbi
Azərbaycanda yaşayıb-yaradan müxtəlif insanlardan, onların fəaliy -
yətlərindən,  qayğılarından və işıqlı amallarından söz açmağı da unutmur.

M.Sadıqova “YaşaM”ın sonuncu-altıncı fəslini “Məni belə tanıyırlar”
adlandırmışdır. Bu fəsildə tanınmış KİV nümayəndələrinin,  Mənzərə
Sadıqovanın dostlarının, məslək və əqidə  yoldaşlarının  ona həsr etdik-
ləri yazıları toplanmışdır. Bu yazıları oxududca sanki Mənzərə Sad qo -
vanın portreti bütün xarakterik, özünəməxsus cəhətləri ilə göz önündə
can lanır. Məsələn, Bəxtiyar Səttaroğlu onu “potensial imkanları geniş
olan jurnalist”, Mirzə Yusifoğlu “gözəl, şirindil, aydın nitqi, məlahətli
səsi, bir də...ötkəmliyi olan “qız qardaşı”, Zöhrə Əsgərova “zamanın
nəbzini tutan, maraqlı yazıları ilə seçilən, yadda qalan və ”Qız qardaşım”
radio toplusunun mahir aparıcısı”, Almaz Ülvi “qoçaq,el-oba, vətən
taleyini hər şeydən üstün tutan  jurnalist”, Zeynal Əlioğlu “aydın nitqi,
xüsusi şərhçilik məharəti olan telejurnalist” kimi xarakterizə edir, onu
vətənpərvər, cəsarətli  insan və həssas bir jurnalist  kimi dəyərləndirirlər.

İnanırıq  ki, iste`dadlı qələm sahibi, zəngin təxəyyülə, geniş intel lek  -
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tual səviyyəyə  malik olan Mənzərə Sadıqova  bundan sonra da tərbiyəvi
əhəmiyyəti və bədii dəyəri yüksək, eləcə də cəmiyyəti narahat edən prob-
lem məsələlərlə zəngin olan yeni-yeni yazıları ilə oxucularının və geniş
ədəbi ictimaiyyətin görüşünə gələcək, onların bədii zövqünü hər zaman
olduğu kimi oxşaya biləcəkdir.
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