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OĞUZ EPİK ƏNƏNƏSİNDƏ “QARACUĞIN QAPLANI”OĞUZ EPİK ƏNƏNƏSİNDƏ “QARACUĞIN QAPLANI”

XAN STATUSUNUN FUNKSİONAL GÖSTƏRİCİSİ KİMİXAN STATUSUNUN FUNKSİONAL GÖSTƏRİCİSİ KİMİ
XÜLASƏ

Bu məqalədə Oğuz epik ənənəsində, həmçinin bu ənənənin əsas bünövrəsini təşkil
edən “Dədə Qorqud kitabı”nda Qazan xan obrazının xan statusunun göstəricilərindən
biri kimi “Qaracuğın qaplanı” semantemi funksional səviyyədə araşdırıl mış dır. ”Qa -
racuğın qaplanı” Qazan xan obrazının digər təyin-titullarından biri olaraq obrazın
səciyyələnməsində ciddi rol oynayır. Elə bu baxımdan da “Qaracuğın qaplanı” söz bir-
ləşməsinin tədqiqat obyekti olmasına ehtiyac hiss olunmuşdur.

Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, Qazan xan, “Qaracuğın qaplanı” 

“GARAJUGIN GAPLANI” IN THE OGHUZ EPIC TRADITION AS A“GARAJUGIN GAPLANI” IN THE OGHUZ EPIC TRADITION AS A
FUNCTIONAL INDICATOR OF KHAN STATUSFUNCTIONAL INDICATOR OF KHAN STATUS

SUMMARY
In the article in the Oghuz epic tradition the semantem of “Garajugin gaplani” one

points of Gazan khan character in “The book of Dede Gorgud” forming the main foun-
dation of this tradition is investigated in the functional form. “Garajugin” being the other
definite position of Gazan khan character takes important part in the characterizing of
the character. That is why it is needed to investigate the word combination “Garajugin
gaplani”.

Key words: “The book of Dede Gorgud”, Gazan khan, “Garajugin gaplani”

“ГАРАДЖУГЫН ГАПЛАНЫ” КАК ФУНКЦИОНАЛНЫЙ“ГАРАДЖУГЫН ГАПЛАНЫ” КАК ФУНКЦИОНАЛНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ХАНСКОГО СТАТУСА В ОГУЗСКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ХАНСКОГО СТАТУСА В ОГУЗСКОЙ 

ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
PEЗЮМЕ

В этой статье на функциональном уровне была исследована семантема “Га -
раджу гын гапланы” как один из показателей статуса образа Газан хана в Огузской
эпической традиции, а также в книге “Книга моего Деда Горгуда”, составляющую
ос нову этой традиции. “Гараджугын гапланы” являясь одним из других титулов
определения образа Газан хана, играет важную роль в характеристике образа.
Именно с этой точки зрения ощущалась необходимость в исследовании слово соче -
та ния “Гараджугын гапланы”.

Ключевые слова: “Книга моего Деда Горгуда”, Газан хан,  “Га раджу гын гап -
ла ны”

Məsələnin qoyuluşu. Qazan xan obrazının bir obraz kimi həm Oğuz
epik ənənəsində, həm qeyri oğuz epik ənənələrində geniş səviyyədə sə -
ciy yələnməsi “Xan öyüncü” şərti adı ilə adlandırdığımız məlum təyin-
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titul larından keçir. Bu semantemlərdən biri də “Qaracuğın qaplanı”birləş -
mə sidir. “Qaracuğın qaplanı” təyini nəinki Oğuz-türk, hətta qeyri türk
top   lumlarının qədim inanc və mədəni görüşlərinə, epik nümunələrinə
trans  formasiya olunaraq müxtəlif şəkillərdə təzahür edir. Epik-təsviri sə -
viyyələrlə bərabər bu təyin vasitəsilə mifoloji-totemistik baxışlara da ay dın -
lıq gətirmək olur. Bu tədqiqat işində bu kimi məsələlərə toxunulmuşdur.

İşin məqsədi. Qazan xan obrazının mifoloji strukturunun aydınlaş -
dırılması baxımından “Qaracuğın qaplanı” semantemi ciddi informasi ya
verir. Təhlil göstərir ki, bu mifoloji struktur vahidi ilk növbədə məkan və
rütbə işarəsidir. DQK mətnində coğrafi-inzibati Oğuz məkanını və ali sta-
tusu inikas edir. Qaracuğun qaplanı təyini əksər oxunuşlarda eyni şəkildə
olub mübahisəsiz qəbul olunur. Lakin təbii olaraq anlama münasibət fərq-
lidir. Əsasən də Qaracuq və qaplan sözü ayrı-ayrılıqda götürü lərək araş -
dır malara cəlb olunmuş, ən müxtəlif iddialar irəli sürül müşdür. Bizim də
məqsədimiz bu məsələlərə münasibət bildirməklə “Qaracuğın qaplanı”
semanteminin dəqiq məna yozumunu aşkara çıxarmaqdan ibarətdir.

Qaracuq sözü DQK-də üç dəfə işləndiyi yerdə məhz Qaracuğun qap la -
nı söz birləşməsini ifadə etdiyi üçün Qaracuq sözünün araşdırılması elə
ey ni anla mı əsaslandırmağa xidmət etmişdir. Qaracuğu toponim olaraq
qəbul edən tədqiqatçılar əksərən dağ anlamında Qaracuq dağı anlayışını
ifadə etdiyini bildirmiş, lakin bu dağın hansı ərazidə yerləşdiyi barədə
yekun fikrə gəlməmişlər. Z.Gökalp dağ olduğunu qeyd etmiş, eyni adlı
da ğın Mosul yaxınlığında da olduğunu bildirmişdir. Xüsusən də bu dağ -
ların Türk mə nistanda yerləşən Qaracuq dağına bənzədiyinə görə bu adı
al dığını qeyd etmiş, E.Rossi də bu fikri dəstəkləmişdir (1, 170; 2, 171).
Bun dan əlavə Qaracuq dağın Xorasan vilayətində – Bəlxdə (M.F.Qır -
zıoğlu) Cənubi Azər baycanda (H.Araslı) da yerləşdiyi barədə təd -
qiqatçılar bilgi vermişlər (1, 171; 2, 171). M.Qaşqari lüğətində Qara cuq
dağı Çebeli-Qa ra cuq adı ilə göstərilmişdir (1, 171). Eyni zamanda
Qaşqari Qaracuğun Oğuz şəhərinin adı olduğunu söyləmişdir. “Karaçuk:
Fərab şəhərinin adı: Bu Oğuz şəhərlərindən biridir” (1, 469). Əbülqazi
Bahadır xanda da Qa ra cıq olaraq (bu yazılışda vav (u) səsi yoxdur (3, 416
(205) dağ anlamında “Qaracıqtaq kimi işlənmişdir” (4, 75). F.Sümər
L.V.Toğana istinadən onun örnək göstərdiyi Ş.Ə.Yəzdinin “Zəfərnamə”
əsərində Karacuk (Qaracuq) dağından söhbət getdiyi və bu dağın
M.Qaşqarinin və Ə.Ba hadır xanın bəhs etdiyi eyni dağ olduğu, sonra isə
adının Kara tay adlandırıldığı barədə bəhs açır (5, 55-56).
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T.Hacıyev Qaracuq dağını Qarabağın indiki Xocavənd ərazisindəki
dağ silsiləsi olaraq göstərir (6, 7). Eyni zamanda müəllif Qaracuğun qap -
lanı təyinini sistematik olaraq götürərək bu təyində Qazan xanın atasının
və Bayındırın adları ilə yanaşı Qaracuq Çobanın adının da bəylik alandan
sonra ən qüvvətli şəxs olaraq bu sistemə daxil olduğu və Qazan xanın on -
dan da üstün olduğunun işarəsi olaraq Qaracuğun qaplanı olması qə naəti -
nə gəlir (6, 32).

S.Babayev, N.Babayev Qaracuğun Naxçıvan şəhərinin cənubunda qə -
dim kənd olduğunu və təyinin bu kəndlə bağlı olduğunu iddia edir (1, 171).

F.Sümər ərəb coğrafiyaşünası, səyyah əl-İstəxriyə istinadən Qara cu -
ğun (Karaçuk) “Sır-dərya çayının orta yatağındakı Fəraq olduğu fikrini
irəli sürür və XI əsrə qədər Fərağın Karacuk adı daşıdığını qeyd edir (5,
54). Bizim fikrimizcə, Qaracuq sözünün toponim və hidrotoponim olaraq
görülməsi (dağ, kənd, şəhər, çay sahili) və s. anlayışlar konkret br məkanı
deyil, bütün Oğuzu (DQK-də Qalın oğuzu) modelləşdirir. Hətta M.Kaş qa -
rinin Qaracuğu Oğuz şəhərlərindən biri hesab etməsi şəhər anlayışından
daha çox Oğuz adını proyeksiyalandırıb, Qaracuğun Oğuza aidliyini
diqqətə çatdırmaq istədiyindən irəli gəlmişdir. Nəzərə alsaq ki, “təxminən
X əsrin sonu, XI əsrin birinci yarısından qədim “Oğuz” etnoniminin əvə-
zinə daha çox Türkmən adı istifadə olunurdu” (7, 5). O zaman M.Kaş qa ri -
nin 1072-1074-cü illərdə yazdığı “Divani-lüğətüt-türk” əsə rin də nə üçün
oğuz adına bu şəkildə diqqət çəkilməsinin gerçək mahiyyəti aydın olur.

Qaracuq dağının Oğuz ölkəsinin ümumi adını ifadə edən onomastik
va   hid olaraq işlənməsi xan öyüncü təyininin spesifikası baxımından da
özünü doğruldur. Belə ki, Qazan xan Ulaşın oğlu, doğan günəşin yavrusu,
miskinlərin umudu, Oğuz soyunun aslanı, Oğuz ölkəsinin qaplanı Qalın
Oğuzun dövləti və s.-dir. Əgər Oğuz soyunun aslanı təyinində Oğuz etno-
su ifadə olunubsa və Qazan (Bayındır) onun xaqanı olaraq götürülübsə,
Qaracuğun qaplanı təyinində Oğuz məkanı eyni funksiya ilə göstərilib.
Əgər aslan və qaplanın eyni semantik cərgədə durduğunu qəbul etsək, tə -
yinlərin anlam baxımından yaxın olması bizə aydın olur. Bu yaxınlıq
digər təyinlər arasında da özünü göstərir. Bezə, miskin umudu təyini ilə
“qalmış yigit arxası” təyinlərinin status və funksiya yaxınlığı göz qaba -
ğın dadır. T.Hacıyev bu anlam yaxınlığını “məzmun yaxınlığı” adlandırır
(6, 31). M.Kaşqarinin Cəbəli-Qaracuq (Qaracuq dağı) adını ölkə adı
olaraq dəyərləndirməsi onomastik qaydalarla ziddiyyət təşkil etmir. Dağ
adının yurd, ölkə adı olaraq işlənilməsi ənənəvi olaraq işləkdir. Altay
ölkəsi, Qafqaz, Skandinaviya və s. 
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Epik mətndə Qaracuq dağının hansı dağ olması tələb olunan deyil.
Hətta ola bilər ki, bir neçə dağ semantik olaraq bir dağ adı altında bir-
ləşsin. Məna baxımından daha uca, zirvəli dağları ifadə edən anlam alçaq
dağ adında daşına bilməz. Eyni zamanda situasiya baxımından alçaq dağ
və təpələri ifadə edən söz alçaq dağların adı ilə epik mətnə daşınır. Əgər
DQK mətninin status və situasiya tələbatı Qaracuq dağının yerini müəy -
yən ləşdirmək məcburiyyəti yaradarsa, o zaman Qaracuq dağı rütbə təyini
ifadə etdiyi üçün gündoğanda olmalıdır. İfadə planında bu daha yüksək,
gözəl, işıqlı anlamları əks etdirirsə, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi mətnaltı
kod səviyyəsində daha şərəfli mənsəb olan hakimiyyət mövqeyini, iyerar -
xik üstünlüyü özündə gizləyir. Bozoq-uçoq yer bölgüsünü uçoqların
xeyrinə gündoğana köçürür. Elə Əbülqazi Oğuznaməsində Qaracuq dağ
Oğuz məkanının güneyində göstərilmişdir ki, günlə bağlılıq və doğuya
(şərqə) meyillilik gərəyindən Oğuz epik ənənəsində eyni anlam da şı mış -
dır (4, 75).

B.Ögəl, hətta Əbülqazi Oğuznaməsindən çıxış edərək Qaracuğu gü -
ney dən alıb doğuya (şərqə) keçirmişdir “Oğuz elinin şərq tərəfi (kün to -
ğuşu): İşşıq qol, Almalıq və çevrəsi, sayram, Qorqut dağı, Qaracıq dağı,
Quzeyi: təmir qazuğu: Uluğ dağ və Kiçik dağ. Kün batışı: sır suyunun
ayağı, Yanqqı kənd Qaraqum” (8, 240-41). Aşkar görünür ki, B.Özəl gü -
neyi də doğu ilə birgə götürərək digər cəhətləri şimal və qərb göstərmiş,
Qaracuq dağını birmənalı şəkildə gündoğanda görmək istəmişdir. Ola
bilsin ki, müəllif DQK mətninin epik tələbatından çıxış etmişdir.

Biz Qaracuq dağın gündoğanda olmasını mərkəzi mövqe baxımından
qəbul edir, lakin bütün Oğuz məkanını işarələyərkən buna ehtiyac gör-
mürük. Qazan xan Qaracıq dağının qaplanı olmaqla onsuz da hakim iyer-
arxiya təşkil edir. Sadəcə olaraq seçilən bir dağ silsiləsi vardırsa, bu hök-
mən gündoğanda yerləşən dağın epik mətndə klişeləşəcəyindən xəbər ve -
rir. Elə örnəklər də belə olduğunu təsdiq edir. DQK-də Qazan xanın Gür -
cüs tan ağzında oturması (9, 42), yurdunun bu ərazidə yerləşməsi də
DQK-nin Oğuz məkanında Qazandağın, Qazangöl gölünün, Qazangöl
dü zü nün və Qazanlının şərqdə, yaxud şərqə tərəf çox meyilli olması da
bunu təsdiq edir (1, 338-39).

Məqsədyönlü olaraq “Qaracuq” sözünün etimoloji araşdırılmasına da
ehtiyac vаr. Qaracuğ-Qaracuq-Karacuq kimi müxtəlif türk-Oğuz-uyğur
transkripsiyasına görə adlanan eyni sözün oxunuşu özündə maraqlı mət -
ləblər saxlayır. Belə ki, qara sözü lüğətlərdə müxtəlif anlam daşımaqla
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bərabər rəng ifadəsindən əlavə, yaxud rəng simvolikasının semantik
anlamı olaraq həmçinin “böyük” mənasında da işlənir (1, 169). Daha doğ -
rusu, ilkin mənası böyük olmuş, sonra digər sözlər kimi funksionallaşıb
müxtəlif anlam qazanmışdır. DQK mətni lüğət olaraq bu məna və anlam-
ları da özündə əks etdirir. Böyük, uca mənasında Qaradağ (oronim) (1,
61), Qarabudağ (antroponim) (1, 67), Qara dəmir (hidronim) (1, 70), Qara
buğa (zoonim) (1, 85), Qaracuq (toponim) (1, 73) və s. bu kimi sözlər
“qara” sözünün böyük mənasında işləndiyini təsdiq edir. Eləcə də Qara -
cuq sözü toponim olaraq Qara (böyük) və cuq sözlərinin birləşmə sindən
əmələ gələn mürəkkəb sözdür. Çünki “qara” böyük anlamını ver dikdə cıq,
cuq şəkilçisinin ona qoşulması dil faktı olaraq mümkün deyil. “Cuq” şə -
kilçisi düzəltmə isim əmələ gətirən şəkilçi olaraq (cıq, cık, cuq) kiçiltmə,
əzizləmə anlayışını törədir. Misal üçün kiçicik, körpəcik və s. demək olar,
böyükcük, yekəcik və s. kimi müraciət etmək olmaz. Elə bu səbəbdən də
Qaracuq sözündə işlənən “cuq” sözünün DQK mətninə birbaşa aidiyyatı
olaraq uçuk, ucuk sözünü ifadə etdiyini Qaracuq-Karacuk deyil, məhz
Qara uçuk, yəni böyük uçuk anlamında olduğunu ehtimal edirik. Uçuk,
ucuk sözü uçoq kimi tanıdığımız Oğuz tayfasını ifadə edir. H.Araslının
1939-cu ildə latın əlifbasında nəşr etdirdiyi “Kitabi-Dədə Qorqud” das-
tanında bu söz elə Qaracuq kimi deyil, Qara Coq kimi ya zılmış, Qara
uçoq sözünə daha yaxın söz oxşarlığı özünü göstərmişdir (10, 31). Uçoq
sözünün uçuk, ucuk, bozoq sözünün isə buzuq, buzuk kimi işlənməsi
şifahi və yazılı örnəklərdə təsdiqini tapır. Oğuz Kağan dastanında DQK-
də bozoq kimi işlənən tayfa buzuk olaraq ifadə olunur. “Sağ yanda buzuk-
lar oturdu” (11, 33). Əbülqazi Bahadır da uçoqları “uçuklar”, bozoqları
“buzuklar” olaraq tanıdır (4, 65). Qara uçuk (q) ifadəsinin qaracuq (k)
şəklinə düşməsi göz qabağındadır. Şifahi nitqdə fonetik səs itkisi (iki
saitin yanaşı gəlməsində biri düşüb) və “c”-nin “ç”-yə, q (k)nin “ğ”-yə
çevrilməsi bəsit fonetik qanunauyğunluqdur. Dissimilyativ və assimilya-
tiv qaydalar sözlərin bu şəkildə dəyişməsini əsaslandırır. Həm çinin yazılı
mətndə Qaracuq sözünün Qaracuğa çevrilməsi, q-ğ dəyişikliyi kimi
fonetik xüsusiyyət ismin yiyəlik, yönlük və təsirlik hal qəbul etməsində
özünü göstərir. Diqqət çəkdiyimiz nümunədə məhz bu linqvistik qayda
qüvvədədir. Çünki bu söz yalnız epik şəkildə, eyni təyini bildirmək üşün
işlənir. Bəs nə üçün bu söz məhz böyük anlamında qaradır və ucuklar niyə
böyük ucuq hesab olunur? Biz dəfələrlə söyləmişik ki, uçoqların sağ qolu,
hakim əsası bozoqlardan mənimsəməsi DQK-də dastan boyu müxtəlif
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şəkillərdə özünü göstərir. Xüsusilə də diqqət çəkdiyimiz təyinlər ali sta-
tusu və hakimiyyət mövqeyini təmsil etdiyi üçün bu təyinlər üstündə tay-
falar arasında açıq və gizli mübarizə gedir. Uçoqlar məhz hakim möv -
qelərinin qanunauyğunluğunu göstərməyə çalışırlar. Bütün hallarda sağda
uçoqlar, solda bozoqlar oturur (9, 52, 68). Gün doğanın və Ala dağın
onlara məxsusluğu əsaslandırılır (9, 42, 123). Sanki uçoqlar (Qazan-
Bayındır) törə və əhd qaydalarına uyğunluqlarını sözlü-sözsüz, psixi-mi -
mikal səviyyədə əsaslandırmağa çalışırlar. Məhz bu davranış təzahürünün
bir tərəfi kimi – özü də çox əhəmiyyətli tərəfi olaraq uçoqlar böyük ad -
landırılır. Əslində onlar böyük deyil, kiçikdir. Hətta Rəşidəddin Oğuz -
naməsində Oğuz yabqularının (hakimlərinin) ara sında yalnız Eymur bo -
yun dan yabquların çıxdığı, qalanların isə bozoq tayfasının dörd məlum
boylarından olduğu bildirilir. “Oğuz soyundan olan padşahlar beş övladın
törəmələridir: Kayı, Yazır, Eymur, Avşar və Beqdili. Padşah yalnız bu
boylardan olmuşdur” (13, 60). Aydın olur ki, DQK-də nəinki bozoqların,
hətta uçoqların hakim qolu olan Eymur boyundan olan hakimlərin hüququ
da epik mətndə, eləcə də eposda (epos həm də mərhələli tarixdir) pozulur.
Çünki Bayındır və Qazan uçoqların başqa boyundandır. Daha doğrusu,
boy əcdadlarıdır. Elə bu baxımdan da Qaracuq dağı doğuda görünür, Qara
uçuq isə bu dağın adında öz böyüklüyünü əsaslandırır. Əslində isə
Qaracuq dağ deyil, qara uçuq olaraq Oğuz boy birləşməsidir, iki tayfadan
biridir. Lakin dağ assosiasiyası həm bu adın şərəfini yüksəldir, həmçinin
Oğuz düşüncəsində eyni anlam daşıyan mənaları məqsədə doğru yönəldir.
Qaracuğun qaplanı olmaq dağın deyil, Qara uçukun qaplanı olmaq mə -
nasında da işləkdir. Qaplanın dağda yerləşən sıx meşəliklərdə mövcud
olan zooarealı assosiativ qaplan adının yanaşı gəlməsində assosiasiya
törədir. Qaracuğun qaplanı həm qara uçu kun, həm Qaracuq dağının qap -
lanı anlamını daşıyır. Elə DQK-də Qa racuk sözü üç dəfə işlənməsiylə soy
arxetipi olaraq uçoq ların “uç” sayına işarə edir. Sözün son hecası isə yeri-
ni dəyişərək tərsinə oxunur, Qaracuq Qa ra quc olur. Bu silsilə psixi-assosi -
ativ daşınıb, Qaracuq sözünün ona oxşar şərəfli yer adını variativ şəkildə
təfəkkürdə assosiasiya etməklə bu adın ucalığını Qaracuq adı ilə eyni
anlam da mətnaltı və şüuraltı təbəqəyə yerləşdirir. Hətta Qaracuğ olmasa
belə, Qaraquc uca yer anlamını mexaniki olaraq bu anlamın onunla
əlaqələnməsini şərtləndirir. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, qaplan sözü dağ
anlayışını yaddaşda canlandırır ki, Qaracuğun və yaxud Qaraqucun
qaplanı ifadəsinin qulaq informasiyası fərqinə varılmayan Qara ucuqların
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hakim olduğu, qaplan kəsildiyi böyük, uca dağ anlayışını düşüncəyə yer-
ləşdirir. Qaraquc və Qaracuq dağ, zirvə olaraq bu anlamı sabit fikir tər zinə
çevirir. Hətta biz deyərdik ki, Qaraquc dağ anlamında DQK-də özünü
göstərir. Belə gö rünür ki, Qaraquc I boyda adı çəkilən Qazlıq (Qazılıq)
dağının zirvəsidir. “Qaraqucda qazlıq atlar” ifadəsi (9, 73, 92, 123, 124,
125) “Yelisi Qara Qazlıq atlar” (9, 38, 72) ifadəsi kimi də Qazılıq dağının
atları anlamında mətndə işləkdir. Bu ba xımdan Qaraqucda qazlıq atlar
deyilərkən Qazlıq dağının zirvəsində olan atlar nəzərdə tutulur ki, bu da
assosiativ şəkildə dağ, zirvə anlamını Qaracuğun qaplanı təyininə
bağlayır. Eyni zamanda zooloji assosiasiya ilə at-qaplan rabitəsi yaradıb
Qaracuq dağının qaplanı anlamını təkrar-təkrar yaddaşda bərpa edir. Elə
Qaraquc sözü yer (toponim) olaraq iş lən diyi kimi at anlamında (zoonim)
da işlənir. “Qaraquc ata binənlər”, Qa ra qucun qulağı görünməz olsa” (9,
72, 117) DQK-nin mü qəd di mə sin də işlənən “Qarağuca qıymayınca yol
alunmaz” (9, 31) (Qa rağuc atını in cit məyincə yol getməz) və s.

Qaraquc XII boyda Beyrəyin dilində yer adı kimi səslənir. Aruz Bey -
rəyi Qazanın yerləşdiyi məkandan öz yanına çağırır. Əvvəldə qeyd etdiy-
imiz kimi Qazan yüksəkdə Ala dağda (9, 123) Aruz isə alçaqda-düzdə
yerləşir. Şaquli binar oppozisiyada dayanan xaotik tərəfə – Aruza Beyrək
onu aldadıb gətirdiklərini söyləyərək:

Aruz, mana bu işi edəcəgin bilsəydim,
Qaraqucda Qazlıq atuma binərdim” (9, 124) deyir.

Bu situasiyada Qaraquc yüksək yer adı anlamını daşımaqla bərabər
Qazan xanın yerləşdiyi məkanı işarələyir. Hətta biz deyərdik mətnaltı lay
səviyyəsində Ala dağla Qaraqucun eyni semantik düzümdə durmasından
əlavə eyni ərazidə yerləşən dağ silsiləsi (oronim) olmasını özündə sax -
layır. Bu silsiləyə Qazlıq dağı da aiddir. DQK-nin VII boyunda adı keçən
Qazılıq qoca Bayındırın vəziri və iç Oğuzdan olmasıyla ad semantemi ilə
Qazlıq dağının Qazan xanın yerləşdiyi əraziyə yaxın olmasını mətn struk-
turunda işarələyir. Beləliklə, DQK lüğəti Ala dağın və Qazlıq dağının dağ,
Qaraqucun dağ zirvəsi olduğunu göstərir (9, 31) və qeyd etdiyimiz şə-
kildə Qaracuqun qaplanı təyininin dərəcəsini yüksəltməyə xidmət edir,
Qazan və Bayındırın Qara uçuğun qaplanı olmaqla ən uca pilləni tutduq -
larını işarələyir. Salur boyunun tamğa işarəsi də Oğuz xanın ağac ko ğu -
şundan çıxan xatunu vasitəsilə uçoq tayfasını törətməsini işarələyib ağac
stixiyasını rəmzləndirir. Ağac işarəsi təsiri bağışlayan bu işarə (Y) öz
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gövdəsi ilə Oğuz xaqanı, budaq hissəsi ilə uçoq tayfasının üç əcdadını
(Göy xan, Dağ xan, Dəniz xan) modelləşdirir. Salur boyunun uçoqdan
olması məhz bu işarənin dediyimiz anlamda olduğunu təsdiqləyir. Əgər
Salur boyu Bozoqdan olsa idi təbiidir ki, tamğa işarəsi fərqli olacaqdı. Ən
maraqlı da orasındadır ki, uçuq adının ilk hecasını təşkil edən uç, uc səs-
lərinin Salur boyunun etnik-sosial səviyyədə modelləşməsində ciddi şək-
ildə iştirak etməsi mənbələrdə diqqət çəkir. Belə ki Salur boyunun tamğa
işarəsi eyni şəkildə Orxon-Yenisey əlifbasında işlənərək “ç” səsi ifadə
edir və “iç” kimi oxunur (14, 38).

Yazıçıoğlunda Salurun onqonu uç, uc adı ilə tanınan quşdur (1, 234).
Salur boyunun digər üç boyla sümük hissəsi isə “uc” (ayla adlu) adlanır
(1, 234).

Məhz Qazan xanın yerləşdiyi məkanın Qaraquc olması da sözün so -
nun cu hecasının “quc” şəklinin uçuq, ucuk ifadəsinin ilk hecası ilə eyni
şəkil törəməsi Qaracuq-Qarauçuk qaplanı ilə Qaraquc məkanı anlayışları
arasında Qazan xan keyfiyyətlərini ifadə edən etiket formulları təşkil edir. 

Qaplan sözünün etimoloji açımına ehtiyac yoxdur. Qaplan pişikkimilər
fəsiləsindən yırtıcı məməli heyvan olan bəbirdir (15, 131). Bu barədə mü -
bahisə də əhəmiyyətsizdir. Lakin bu sözün semantikasını araşdırmağa
ehtiyac var. İlkin olaraq biz onu görürük ki, DQK-də qaplan aslan
sözünün eynimənalı tərəfi kimi semantik-assosiativ formada yanaşı işlə -
nir. “Aslanla qaplana bir oğul yedirdinsə, degil mana” (9, 38), “Nə biləyin
oğul, arslandanmı aldı, yoxsa qaplandanmı aldı?” (9, 39), “Amit soyunun
aslanı”, “Qaracuğun qaplanı” (9, 42, 63, 95), “Ağqayanın qapla nının
erkəyində...aq sazın aslanında bir köküm var” (9, (XI b) 118). Bu baxım-
dan yuxarıda “Amit soyının aslanı” təyinində işlənən soy göstəricisinin
ardınca yurd göstəricisi kimi meydana çıxan Qaracuğun qaplanı eyni,
yaxud yaxın anlam daşıyır. Qaplan da aslan kimi eyni semantik cərgəyə
aid olan metafora və alleqoriya kimi mərdlik, şücaət və yenilməzlik
anlamında çıxış edir. Eyni zamanda Oğuz yurdunun (məkanının) xanını
(Qazan) və xaqanını (Bayındır) işarələyir. Qaplan sözünü totem anlayışı
olaraq götürən müəlliflər əsasən DQK-nin XI boyunda Qazan xanın ka -
fərlərə meydan oxumasında oxuduğu soylamadan misal gətirirlər. Qa zan
xan bu soylamasında deyir:

Ağ qayanın qaplanının erkəgində bir köküm var,
Ortac qırda sizin keyiklərünüz turğurmıya.
Aq sazın aslanında bir köküm var,



Qaz alaca yundını turğurmıya.
Əvvay qurd ənügi erkəgində bir köküm var,
Ağca bəkil tümən qoyının gəzdirmiyə.
Ağ sunqur quşı erkəgində bir köküm var,
Ala ördək qara qazun uçurmıya (9, 118-19).

Bu misallardakı məlumat yükünü nəzərdə tutaraq bu zoonimləri to tem
anlayışı kimi qəbul edənlər olsa da (16, 158,159), mətn tam olaraq bunu
təsdiq etmir. Ümumiyyətlə, totemizmin türk, xüsusilə də Oğuz mə də -
niyyətində mövcudluğu barədə ciddi mübahisələr vardır. (17, 80). B.Ögəl
totemizmi inkar etməsə də, onun dəyişikliyə uğraması, simvolik hadisəyə
çevrilməsi barədə fikir nümayiş etdirir. Totem hesab edilən qurd
anlayışından bəhs açan müəllif qeyd edir ki, “qurd m.ö. II əsrdə belə ib ti -
dai totem mahiyyətini çoxdan itirmişdi” (8, 59, 60). B.Ögəlin mü la hi zə si -
ni DQK soylamasındakı “Əzvay qurd ənügi erkəgində bir kö küm var” an -
layışının totem olaraq iddia olunmasına qarşı götürsək, bu mi sal ların fərq -
li anlam kəsb etməsini görmüş olarıq. A.Acalov örnəklərdə hər hansı bir
heyvan adının müsbət şəkildə aşkarlandıqda o saat onu totem olaraq izah
etməyin yanlış olduğunu göstərir (18, 8). 

Eyni zamanda müəllif totemizmin bir mərhələ olaraq bütün xalqların
ondan keçmək məcburiyyətində olmadığını, konkret olaraq Avstraliya,
Afrika və Amerikanın yerli tayfalarının totemist baxışlara sahib olduğunu
qeyd edir (18, 8). Eyni qənaəti türk alimi Y.Z.Yörükanda da görürük. O
yazır: “Amerika və Avusturaliyada, Afrikanın cənubunda ve şebheli
olarak Assamda, Hindistanın cenubunda görülen totemçilik hayatından ve
dininden dünyanın diğer yerlerinde yaşamakta olan milletlerin ve bilhas-
sa tarihte en parlak rolleri üstlenmiş ve beşeriyyeti herekete keçirmiş olan
türklerin de geçmiş olduklarına hükümetmek salahiyyetini bize verebile-
cek kanaat verici amarelere sahip deyiliz” (19, 5-6). Müəllif eyni zaman-
da totemçilikdən aşağı mədəniyyətə və türklərdən fərqli irqə malik olan-
ların keçdiyini bildirir. “Totemçilik müessesi beyaz ve sarı irklarda değil,
koyu renkli ve en az medeni olan irklar nezdinde caridir” (19, 5).

Bizim fikrimizə gəlincə, biz türk, xüsusilə də Oğuzlarda totemçiliyin
həm olması, həm də olmaması qənaətindəyik. Yəni «totem vardır» de mi -
rik, yaxud «totem yoxdur» demirik, «totem həm vardır, həm də yoxdur»
deyirik. Ziddiyyətli görünən bu mülahizə fəlsəfədə əksliklərin vəh dəti ad -
landırılan fəlsəfi düşüncə tərzinin analogiyası kimi özünü göstərir. Oğuz
(türk) mədəniyyətində totemçiliyin olması və olmaması müddəasını irəli
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sürərək qeyd edirik ki, totem dünyagörüşü forması kimi əksər türklərdə
(bir qism türk mənşəlilər istisna təşkil edir) və оğuzlarda yoxdur. Lakin
Oğuz epik ənənəsində və digər epik ənənələrdə vardır. To tem epik ənə nə -
yə daxil olarkən inanc mahiyyətini itirib simvol və rəmz lər formasında
epik nümunələrdə daşınır. Xüsusilə böyük inanc sisteminə malik olan
xalqlarda monoteizm hakim olduğuna görə totemçilik, animistik və s. ba -
xışlar bu xalqların epik ənənələrində dünyagörüşü forma sını itirib, işlən-
mə məqamına görə simvolik anlayışlar ifadə edir. Yu xarıdakı mik ro -
mətndə Qazan xan “qaplanın, aslanın, qurdun, sunqurun erkəyində bir kö -
küm var” deməklə öz totemini ifadə etmir, məcazi-me ta forik anlayış nü -
mayiş etdirir. Məlumdur ki, totemçiliyin olması üçün mətndə mövcud
olan zooinformasiya əcdad kultu olaraq məcazi deyil, həqiqi mənada özü -
nü təsdiq etməlidir. Yəni bu heyvanlar Qazan xanın totemi olaraq həqiqi
heyvanları göstərməlidir. Lakin biz bunu görmürük. B.Ögəl yazır ki, hər
soy, qəbilə bir totemə tapınır. Yaradılanlardan biri müqəddəs sayılır və hər
qəbilə, soy bu heyvandan törədiklərinə inanırdı” (8, 49). Göründüyü kimi,
hər soyun, qəbilənin bir totemi olur. Y.Z.Yörü kan isə totemistik anlayışa
dayanaraq eyni soyluların bir totem ətrafında cəmləşdiyini göstərir. “Klan
aynı soydan bir insan zümresidir ki, bunlar bir totem ismi ile anılırlar.
Aralarındakı akrabalık ana, baba ve kardeş yakınlığı şeklinde deyil, bir
totemde birleşmiş olmak suretiyle teessüs etmişdir” (19, 12). Lakin Qazan
xanın soylamasında biz açıq-aşkar görürük ki, Qazan bir heyvanın deyil,
dörd heyvanın özünün kökündə dayandığını göstərir. Bu baxımdan fərd,
tayfa və soy olaraq Qazan xanın bu heyvanlara totemistik anlayışla bağlı
olmadığı aşkar diqqət çəkir. Bundan əlavə, əgər Qazan xan kafərlər qar şı -
sında öz to temini öyürsə, demək, kafərlərin söykəndiyi totemə qarşı öz to -
teminin üstünlüyünü diqqətə çatdırır. Soy lamadan da bəlli olur ki, müqa -
yisə aparılır və Qazan xana aid olan heyvanlar cərgəsi diaxronik-şaquli
struktur olaraq daha zəif heyvanlar cərgəsi ilə zooanaloji təəssürat yara -
dır: qaplan-keyik, aslan-qaz, qurd-qoyun, sunqur-ördək. Bu soylamada iş -
lək ifadə vasitəsi olan şişirtmə-mübaliğə (hiperbola) və kiçiltmə (litota)
kimi müqayisəli fikir tərzindən eyni situasiyada istifadə olunmuş, bütün
hallarda Qazanın kafərlərdən üstünlüyü təmin olunmuşdur. Əks təqdirdə,
bu müqayisələr totem müqayisəsi kimi irəli sürülərsə, o zaman özünü
doğrultmur. Çünki qaplan toteminə qarşı zəif totem olaraq götürülən
keyik totemi totemçilikdə ən üstün totemlərdən hesab olunur. B.Ögəl
keyik toteminin əzəmətli “monqol-türk xanı (xaqanı) Çingiz xanın totem
əcdadı olması barədə “Monqolların gizli tarixi”ndə yazıldığını göstərir (8,
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571). Bundan başqa müəllif keyikin türk-hun mifologiyasında törəyiş
inamları, qurtuluş inancları arasında saysız mif və ə fsanələrdə önəmli yer
tutduğuna aid məlumat verir (8, 40, 566, 567, 570, 571, 573, 574, 580).
Müəllif Qazan soylamasında sunqura qarşı zəif sayılan ördəyin də soy tö -
rədən əcdad faktoru olduğu barədə macarlarda yüksək səviyyədə epik
örnəklər olduğunu da qeyd edir, hətta “ma carların ilk xanədanının “ördək
boyu” olduğunu irəli sürənlərin haq qında bəhs açır (8, 588).

Beləliklə, Qazan xanın kafər qarşısında öyünməsində kafər üçün üstün
totemlər, əcdad adları söyləməyin mümkünsüzlüyü aşkara çıxır və bu
binar oppozisiyanın totem “hərbə-zorba”sı olmadığı təsdiqlənir. Rə şidəd -
dində və Əbülqazidə quşların onqon adlanması (13, 39;, 4, 70-72) onqo-
nun totemçiliklə bağlı olması, lakin Oğuz etnoqoniyasında və epik ənənə -
də simvol olaraq iştirak etməsini göstərir. Bu baxımdan sunqur quşu Qa -
zan xanın onqonu ola bilməz. Çünki Bayındırın onqonu şahin, Qazan xa -
nın onqonu isə burkutdur (4, 71).

Düzdür, Rəşidəddində və Yazıçıoğlu Əlidə Bayındırın onqonu şahin
deyil, sunqur göstərilir. Lakin Qazanın aid olduğu Salurun onqonu sunqur
deyil, uç quş adı ilə tanıdılır (1, 229, 234). Nəzərə alınsa ki, Qazan xan
soylaması onun təyini ilə birbaşa əlaqəli deyil, o zaman burada onun
onqonu ya burkut, ya da uç (uc quş) deyilməli idi, o zaman aydın olur ki,
bu soylama totemist qavrayışdan uzaq simvolik anlayışları özündə əks
etdirən nümunədir. Demək, bu soylamada işlənən zoonimlərin totem
sayılması ən az halda beş səbəbdən yanlışdır.

1. Totemə sayğı qanundur – DQK-də aslan və qaplan zərərvurucu
yırtıcı olaraq xatırlanır. “Aslanla qaplana bir oğul yedirdinsə, degil mana”
(I boy), “Talı sazın aslanına yedirdinmi?” (IV)

2. Totemin qanının tökülməsi yasaqdır, “Basat və Qanturalı” isə qağan
aslanı öldürür. “Qağan aslan qopdı Təpəgöz”, “Qağan aslan gəldügində
belin bükmüş” (VIII, VI boy).

3. Fərdin iki (ata-ana), klanın, soyun bir totemi olur – Qazan xan isə
dörd heyvanın adını çəkir.

4. Totemin zəif totemlə müqayisə olunması vacibdir – keyik və ördək
ən yüksək totemlərdəndir.

5. Qazanın onqonu burkut (uc) olmalıdır – burda isə sunqurdur.
Qeyd etdiyimiz kimi bu soylama Qaracuğun qaplanı olan Qazanın

kafərlərə qarşı üstünlüyünü ifadə edən simvolik-məcazi deyişmədir. Kök
burada soy, nəsil anlamında deyil, güc, qüvvə, əsas anlamında mənalanır.
Bir az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi kafərlərin də aslanı var, özü də bu, Ba sa -
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tı saxlayan aslanla eyni, funksiyaları fərqlidir. Elə Təpəgöz də Qazan xa -
nın dilində “Qağan aslan” adlandırılır. Məhz bu qarşıdurma situasiya sının
real tərəfi kimi Qazan xan “Ağ sazın aslanında bir köküm var” deyir.
Çünki IV boyda xatunu Qazan xana “talı sazın aslanına (balamı) yedirdin-
mi?” deyib nalə çəkir. Qazan XI boyda talı sazın aslanına qarşı ağ sazın
as lanı deməklə Oğuz məkanını kafər məkanına qarşı qoyur, birincinin qar-
şı sında ikincinin zəif olduğunu və məğlubiyyətə məhkum olduğunu bə -
yan edir. Soylamada Ağ qaya, Ağ sar ritmik-melodik və daxili ahəng dar -
 lıq yaradan ifadə kimi ağca bəkil, ağ sunqur sözləri ilə anafora (təkrir) təş -
kil etməklə bərabər sakral (Oğuz) və profan (kafər) məkanını işarələ yir.

Beləliklə, Amit soyının aslanı qalın Oğuzu, Qaracuğun qaplanı Qara
uçuk olmaqla Uçoq qolunu, Qaraquc dağının assosiasiyası olaraq titul şə -
rəfini, həqiqi anlamda soyu, simvolik olaraq Oğuz məkanını, daha də qiqi
hər ikisini bir arada ifadə edərək soyu və məkanı xan öyüncü tə yinində
diqqətə çatdırır. Qeyd etdiyimiz kimi aslan və qaplan eyni se mantik cər -
gəni təşkil edərək status ifadə edən yaxın anlamları əks etdirir. Məhz hər
iki təyinin eyni sistemə aid olması bir-birini tamamlaması gərəyindən də
real görünür. Bu baxımdan Oğuz mifinin paradiqması ola raq da Amit
soyının aslanı təyini haqqında bəhs açdığımız hissədə inikas olunan eyni
paradiqmatik əvəzləyicilik törəmə və təkrarlama olaraq Qaracuğun qap la -
nı təyininə də şamil olunur. 

İşin elmi nəticəsi. ”Dədə Qorqud kitabı”nda yer alan “Qaracuğın qap -
lanı” söz birləşməsi Qazan xan obrazının bir obraz kimi Oğuz epik ən ə -
nə  sin də səciyyələnməsində əhəmiyyətli rol oynayaraq obrazın epik, ta -
rixi, xüsusilə də mifoloji səviyyələrinin bərpa olunmasına səbəb olur. Bu
semantem Qazan xan obrazının türk epik ənənələrində nə qədər əhə miy -
yətli yer tutmasını aydınlaşdırır.

İşin elmi yeniliyi. Bu məqalə yeni elmi-nəzəri, analitik-metodoloji ba -
xış əsasında elmi ictimaiyyətə təqdim olunur.Tədqiqat işində əhatəli
mövzu, motiv və süjetlərin,anlam və qavrayışların keçid sözlüklər əsasın-
da aydınlaşdırıla biləcəyinə diqqət çəkilir, örnək sözlük kimi “Qaracuğın
qaplanı” birləşməsi tədqiqata cəlb olunur.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Biz bu qənaətdəyik ki, elmi auditoriyaya təq -
dim etdiyimiz bu elmi-nəzəri təhlil metodu yeni tədqiqat işlərində, Ali
məktəblərin filologiya fakültələrində, folklor və mifologiya ixtisasları üz -
rə magistratura və aspirantura təhsili zamanı xüsusi kurslarda praktik və -
sa it kimi istifadə oluna bilər.
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ŞUMER VƏ TÜRK DASTANLARINDA FORMAŞUMER VƏ TÜRK DASTANLARINDA FORMA
VƏ BƏDİİ İFADƏ OXŞARLIQLARIVƏ BƏDİİ İFADƏ OXŞARLIQLARI

XÜLASƏ
Məqalədə şumer və türk epik mətnlərinin forma oxşarlıqları araşdırılmış, onlarda

mövcud olan bədii ifadə vasitələri tutuşdurulmuş, onların arasında müqayisələr apa -
rılmış və çoxlu oxşarlıqlar üzə çıxarılmışdır. Nümunələr əsasında başlıca olaraq epi tet -
lər, metaforalar, hiperbolalar və s. öyrənilmişdir.

Açar sözlər: şumer, türk, epos, metafora, epitet

FORM AND ARTISTIC EXPRESSION SIMILARITY IN SUMERIANFORM AND ARTISTIC EXPRESSION SIMILARITY IN SUMERIAN
AND TURKIC EPOS’SAND TURKIC EPOS’S

SUMMARY
In the article sumerian and turkic epic texts from form standpoint was investigated,

existing artistic representation means confronted, was compared between them and a lot
of similarity had been made known. Had been learned on the basis of epithets, meta -
phros, etc. examples .

Key words: sumerian, turkic, epos, metaphro, epithet

СХОДСТВ В ФОРМЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХСХОДСТВ В ФОРМЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ВЫРАЖЕНИЙ В ШУМЕРСКИХ И ТЮРКСКИХ ЭПОСАХВЫРАЖЕНИЙ В ШУМЕРСКИХ И ТЮРКСКИХ ЭПОСАХ

РЕЗЮМЕ
В данной статье проанализированы идентичность формы шумерских и тюрк -

ских эпических текстов, сопоставлены наличествующие в них худо жествен но-вы -
ра  зительных средств, проведены сравнений между ними и выявлены многие сход -
ства. На основе примеров в основном изучены эпитеты, метафоры, гиперболы ит.д. 

Ключевые слова: шумер, тюрк, эпос, метафора, эпитет

Məsələnin qoyuluşu. Şumer və türk epik mətnlərində forma və bədii
təs vir oxşarlıqları.

İşin məqsədi. Şumer və türk epik mətnləri arasında mövcud olan for -
ma və bədii təsvir oxşarlıqlarının öyrənilməsi.

Şumer epik mətnləri bizim dövrümüzə yazılı şəkildə gəlib çatmışdır,
lakin buna əsaslanıb onları yazılı ədəbiyyat adlandırmaq olmaz. Onlar ilk
dəfə şifahi şəkildə yaranmış, yüz illər boyu yaddaşlarda yaşamış, yalnız
yazı kəşf ediləndən sonra gil lövhələrə köçürülmüşdür (1, 14). Bəzi alim-
lər bu mətnlərin III Ur sülaləsinin hakimiyyəti dövründə yazıya alındığını
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söyləmişlər (2, 17; 3, 123). Sözsüz ki, yaddaşlardakı əsərlərin hamısı ya -
zı ya alınmamış, çoxlu folklor süjet, motiv və obrazları unudulmuşdur. Ya -
zıya alınmış əsərlərin də hamısı gəlib bizə çatmamışdır. Minlərlə gil löv -
hələr torpaq altında məhv olmuş, sularda batmış, yaxud hələ də tapılma -
mışdır. Bütün bunların da nəticəsində Şumer xalqının yaratdığı ağız ədə -
biy yatının böyük bir qismi itirilmişdir. 

Şumer epik mətnlərinin demək olar ki, hamısı anonimdir. Digər tə rəf -
dən, həmin mətnlərdə şifahi poetik nitqin özünəməxsusluğu, ağız ədəbiy -
yatının bütün səciyyəvi üslub elementləri, bədii ifadə və təsvir vasitələri
qorunub saxlanmışdır. Bu iki xüsusiyyəti nəzərə alıb demək olar ki, Şu -
mer epik mətnləri yazıya köçürülmüş şifahi xalq yaradıcılığı örnəklərin -
dən başqa bir şey deyil (4, 89). Bununla belə, onları folklor hesab etmə -
yən müəlliflər də var (5, 19). Bu fikir nə qədər mübahisə doğursa da, Şu -
mer epik mətnlərinin şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri olduğu şübhəsiz -
dir. Bunu onların məzmunu da göstərir. 

XX yüzilliyin əvvəllərində Şumer epik mətnlərini çətinliklə başa dü -
şən lər onları dəyərsiz, bayağı əsərlər hesab edirdilər. Lakin Şumer epik
mətnləri S.N.Kramerin gərgin əməyi sayəsində oxunub nəşr edildikdən
sonra bu fikir dəyişdi. Bütün Babil ədəbiyyatının Şumer mətnlərinin tər-
cüməsindən, təbdilindən, yaxud işlənmiş yeni formasından ibarət olduğu
təsdiqləndi (6, 116-117).

Şumer epik mətnləri janr baxımından çox zəngin və rəngarəngdir:
epos lar, əfsanələr, atalar sözü və məsəllər, sevgi-məhəbbət lirikası, təm-
sillər, öyüd-nəsihətlər, ağılar, allahlar, şəhərlər və xaqanlar haqqında
himn lər, alqışlar, qarğışlar, dualar, mərasim nəğmələri və s.

Şumer epik mətnlərinin əksəriyyəti şeir şəklindədir. Xüsusilə 9 qəhrə-
manlıq eposunun hamısının mətni yalnız şeirdən ibarətdir. Nəzmlə epos
qoşmaq Şumerdə bir epik ənənəyə çevrilmişdir. Bu ənənə sonralar türk
xalq yaradıcılığında uğurla davam etdirilmişdir. Türk qəhrəmanlıq epos -
larının da çoxu yalnız şeirlə qoşulmuşdur. “Manas”, “Gizir”, “Maday Qa -
ra” kimi eposlarda nəsr yoxdur. “Dədə Qorqud” və “Koroğlu” eposların-
da bu ənənə yeni bir mərhələyə keçmiş, nəzmlə nəsr yüksək səviyyədə
növbələşdirilmişdir. Bəzi müəlliflər epik mətnlərdə nəzmlə nəsrin növbə -
ləş məsinin üç mərhələdə baş verdiyini yazırlar. Onlara görə, ilk eposlar
nəsrlə qoşulmuş, ikinci mərhələdə nəzmlə nəsr növbələşmiş, üçün cü mər -
hə lədə nəzm özünə möhkəm yer tutmuşdur (7, 97). Lakin Şumer epos -
larının mətnləri ilə tanışlıq bunun əksini göstərir.



182012/ IV

Həmin üç mərhələni belə səciyyələndirmək olar: nəzm, nəzmlə nəsr və
nəsr.

Şumer qəhrəmanlıq dastanları ilə “Dədə Qorqud”, “Koroğlu” və digər
türk eposları arasında həm forma, həm də məzmun, ideya, süjet oxşar-
lıqları aydın nəzərə çarpır. Bundan başqa, bədii ifadə və təsvir vasitələri,
poetik üslüb çalarları arasında da bir qaynağa bağlanan çox səciyyəvi ele-
mentlər var. 

Şumer epik mətnləri şifahi xalq yaradıcılığı üçün daha çox səciyyəvi
olan bədii təsvir vasitələri ilə zəngindir. Onlarda epitetlər, hiperbola,
metafora, paralelizmlər, təkrar / təkrirlər xüsusi yer tutur.

Epitetlər: Rus alimi A.N.Veselovski yazırdı ki, “qısaca desək, epitetin
tarixi poetik üslubun tarixidir” (8, 59). Şumer epik mətnlərindəki epitet -
ləri ilk dəfə S.N.Kramer araşdırmışdır. Şumer dilində epitetlər daha çox
“qal” (böyük), “mah” (qüdrətli), “kuğ” (işıqlı), “ki-ağ” (sevimli, əziz)
sözlərinin köməyi ilə yaradılır. Şumer mətnlərində epitetlərə ilk dəfə
Tanrı adlarında rast gəlinir. Məsələn, müdriklik Tanrısı Enkinin epiteti
Nudimmuddur. Bu sözün açımı “nadir, qiymətli, gözəl şeylərin yara dı -
cısı” deməkdir (9, 197-198).

Ay Tanrısı Nannarın epiteti “təzə ay”dır (10, 186). Bu epitet hazırda
Azərbaycan dilində işlənən “bədirlənmiş ay”, “ay təzələndi”, “on dörd
gecəlik ay” deyimləri ilə üst-üstə düşür.

Günəş Tanrısı Utunun arvadı Ayyanın epiteti “gəlin”dir. Şumer Tanrı
adlarının çoxunun əvvəlinə bu cür epitetlər qoşulmuşdur: “İşıqlı İnanna”,
“İşıqlı Luqalbanda” və s. Bu cür epitetlərə türk folklorunda daha çox rast
gəlinir. “Şir Manas”, “Qoç Koroğlu”, “Dəli Domrul” buna yaxşı misaldır.

Epitetlər hər bir qəhrəman üçün onun xarakterinə uyğun olaraq seçilir.
Eyni epiteti xarakteri uyğun olmayan iki qəhrəman haqqında işlətmirlər.
Epitetin bir qəhrəmanın adına qoşulması mütləq onun üstünlüyünü göstə -
rir (11, 24). Epitetlərdə millilik də nəzərə çarpır.

Metafora. Şumer epik mətnlərində metaforalara daha çox rast gəlinir.
Me taforalar daha çox “kimi” qoşmasının köməyi ilə yaradılır. Metafo ra -
larda “buğa kimi”, “vəhşi buğa kimi”, “qurd kimi”, “ilan kimi” bənzətmə -
ləri xüsusi yer tutur:

Enlil böyük bir buğa kimi ayağını basdı torpağa,
Bərəkət içində rahat günlər yaratmaq üçün (12, 62).
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Dəniz suları qurdlar kimi yırtdı Enkinin gəmisinin onurğasını,
Dəniz suları aslan kimi parçaladı gəminin qılçını (12, 105).

Şərur silahı göyə dayanaraq düşmən ölkəsini silib-süpürməkdə,
Havanı bir ox kimi yarmaqda,
Zəhərli oxlar şəhərləri yaxıb-yıxmaqda (12, 180).

Tanrı Enlilin evi Ekur dağa və göyə bənzədilir:

Böyük ev ucadır bir dağ kimi,
Tanrı Enlilin evi ucadır bir dağ kimi.
Ev Günəş kimi ucadır. 
Məbəd- onun tanrısal qanunu göy kimi dəyişdiriləmməz.
Onun arınmış ayinləri torpaq kimi parçalanammaz (12, 197).

Aratta hökmdarı Ensikuşdannanın Enmerkarın yanına göndərdiyi elçi -
nin yerişi “dağ qoçu kimi”, “vəhşi qartal kimi”, “çöl eşşəyi kimi”, “şir ki -
mi”, “qurd kimi” metaforaları ilə təsvir edilmiş, Urukun şöhrəti isə belə
təsvir olunmuşdur:

Urukun şöhrəti yayılıb dağlara,
Onun saf, xeyirxah gümüşü işıqları 
Arattanı kürk kimi örtdü,
Yorğan kimi bürüdü (13, 171-173)

Şumer epik mətnlərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri odur ki, on -
larda poetik obrazlılıq çox vaxt metaforalar vasitəsilə yaradılır (14, 47).
Eyni sözü türk eposları haqqında da demək olar. “Manas” eposunda qəh -
rəmanın gücü şirə, baxışları qartala bənzədilir:

Əjdaha kimi acıqlı olacaq o,
Şir kimi güclü olacaq o (15, 315).

Yenicə göz açıb dünyaya
Qartal kimi baxır deyirlər (15, 328).
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Şumer və türk epik mətnləri metaforalarla çox zəngindir. Onların ara -
sında eyni etnopoetik təfəkkürdən qaynaqlanan oxşarlıqlar böyük ma raq
doğurur və bunlar şumer-türk genetik bağlılığını təsdiqləyən fakt kimi
qəbul edilə bilər.

Hiperbola. Şifahi xalq yaradıcılığı üçün çox səciyyəvi olan bədii təsvir
vasitələrindən biri hiperboladır. Hətta hər hansı epik mətnin şifahi xalq
yaradıcılığına aid olub-olmadığını müəyyənləşdirərkən, birinci növbədə,
onlarda hiperboladan istifadə edilib-edilmədiyinə diqqət yetirmək la -
zımdır. Şumer epik mətnlərini şifahi xalq yaradıcılığı adlandırmağa on lar -
dakı hiperbolalar əsas verir.

Türk eposlarındakı ən xarakterik hiperbolalardan biri qəhrəmanların
möcüzəli doğuluşunun və qeyri-adi sürətlə böyüməsinin təsviridir. Bu cür
hiperbola ilə ilk dəfə “Oğuz Kağan” eposunda qarşılaşırıq. Oğuz anasın-
dan bircə gün süd əmir. Çiy ət, şorba və şərab istəyir. 40 günə böyüyür
(16, 13). Alpamış 25 günə 25 yaşlı igid olur (17, 17). Maday Qaranın oğlu
Koqyudey Mergen doğulandan iki gün sonra “ana”, altı gün sonra “ata”
deyir. Beşiyini sındırır, yüz vedrə süd içir (18,s.28). Tuvalıların “Xunan
Qara” eposunun qəhrəmanı “bir gündən sonra bir yaşım var, iki gündən
sonra iki yaşım var” deyir. 

Altayların “Xan Altın” eposunun qəhrəmanı iki günlüyündə “ana”, altı
günlüyündə “ata” deyir.

Şorların “Xan Pergen” eposunda yeni doğulmuş çağa üç günlüyündə
ayağa durur və yeriyir.

Yakutların “Qız Dəbiliyə” və “Qüdrətli Ər Soqodoh” olonxolarında bir
günlük uşaq bir yaşındakı, iki günlüyündə iki yaşındakı, üç günlüyündə
üç yaşındakı, dörd günlüyündə dörd yaşındakı kimi olur (19, 361). Gö -
rün düyü kimi, bu mətnlərdə zamanın sürəti adi zamandan kəskin şəkildə
fərqlənir. Folklorşünaslıqda “epik zaman” və “epik məkan” termin-
lərindən çox istifadə edilir, çünki epik mətnlərdə bu anlayışlarla tez-tez
qarşılaşmalı oluruq. Yuxarıdakı mətnlərdə isə söhbət epik yox, kosmik
zamandan gedir. “Epik zaman” və “epik məkan” anlayışlarında zaman və
məkan sadəcə olaraq öz yerini dəyişir. Kosmik zaman isə öz sürətinə görə
həm epik, həm də adi zamandan fərqlənir. Kosmik zamanla Şumer
mətnlərində də rastlaşırıq. “Enki və Ninqursaq” adlı mətndə Ninqursaq
Enki dən hamilə qalır. Onun hamiləliyinin hər günü bir aya bərabərdir.
Burada zaman kosmik sürətlə gedir. Həmin səhnə belə təsvir edilir:
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Onun bir günü bir ay kimidir.
Onun iki günü iki ay kimidir.
Onun üç günü üç ay kimidir.
Onun dörd günü dörd ay kimidir.
Onun beş günü beş ay kimidir.
Onun altı günü altı ay kimidir.
Onun yeddi günü yeddi ay kimidir.
Onun səkkiz günü səkkiz ay kimidir.
Onun doqquz günü doqquz ay kimidir.
Analığın doqquz ayı kimi (20, 36).

Enkinin Ninqursaqdan Ninsar adlı qızı olur. Enki onunla da evlənir.
Ninsarın da hamiləlik dövründə hər gün bir ay kimi ötür. Ninkurun hami -
ləlik dövrü də eyni kosmik zamanla keçir. Onların hər ikisində zaman bu
cür təsvir edilir:

Onun bir günü bir ay kimidir.
Onun iki günü iki ay kimidir.
Onun doqquz günü doqquz ay kimidir (20, 37).

Burada günlərin-ayların hamısı sadalanmır, bununla da zamanın daha
sürətlə keçməsinə şərait yaradılır. Doqquz gün-doqquz ayın hamısı sa da -
lananda xeyli vaxt itirilir, təkrarların hesabına zaman daha ağır ad dımlarla
irəliləyir. Lakin “Onun bir günü bir ay kimidir, Onun doqquz günü doq quz
ay kimidir” deyəndə doqquz ayın özü də bir göz qırpımında gəlib keçir.

Poemada kosmik zaman anlayışı yalnız hamiləlik dövrünə aid deyil.
Ninsarın, Ninkurun böyüməsində də zamanın çox böyük sürətlə ötdüyünü
görürük. Doğrudur, mətndə onların tez böyümələrinə aid konkret ay və
gün ifadələri işlədilmir. Burada zamanın sürətini hiss etmək üçün yalnız
mətni duymaq lazımdır.

Göründüyü kimi, Şumer və türk epik təfəkküründəki kosmik zaman
anlayışları forma və məzmunca bir-birilə yaxından səsləşir, eyniyyət təş-
kil edir. Zamanın bu cür kosmik sürətlə təsvirinə çox az xalqın epik təfək -
küründə rast gəlinir. Bunlar nadir səsləşmələr, oxşarlıqlardır, ona görə də
onlarda təsadüfilik görmək mümkün deyil. Əslində şumer və türk epik
mətnlərində rast gəldiyimiz bir günün bir ay, yaxud bir il kimi ötməsi poe -
tik kəşfdir. Bu poetik kəşfi isə müxtəlif yox, eyni etnopoetik təfəkkürün
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məhsulu hesab etmək lazımdır. Heç bir şübhə yoxdur ki, bu qəbildən olan
oxşarlıqlar daha çox etnopoetik təfəkkürün eyniliyindən gə lir. Azər bay -
can nağıllarında kosmik zaman anlayışı “nağıl dili yüyrək olar” formulu
şəklində qəliblənmiş və geniş yayılmışdır. 

Bilqamısı öldürmək üçün İnannanın göydən gətirdiyi Buğa 7 qurtuma
Fəratın suyunu qurudur:

O buğa yeriyib Fərata endi.
Yeddi qurtuma içdi, çayın suyu yox oldu.
Nəfəs dərdikcə yerdə yeddi xəndək oyuldu (21, 135).

Koroğlu bir oturuma yeddi qazan aş yeyirdi. Bığlarını yeddi dəfə eşib
qu laqlarının arxasında düyünləyirdi. Bu hiperbolalar bir-birilə necə də ya -
xından səsləşir. Hiperbolaların yeddi sayı üzərində qurulması da təsa düfi
deyil.

Şumer dastanlarının poetikasından danışarkan onları düzüb-qoşan şai -
rin üslubuna da diqqət yetirmək lazımdır. Məsələn, “Enmerkar və Aratta
hökm darı” dastanında şair əsərin emosional təsirini artıran, onun drama -
tik gərginliyini daha da gücləndirən poetik detalları bacarıqla, böyük usta -
lıqla seçməyi bacarmışdır. Burada şairin zəngin və dərin poe-tik duyğu-
larla yaşadığı da öz ifadəsini tapmışdır. Şumer şairi bu dastanda təkrar-
ların və paralellərin köməyi ilə çox gözəl və yaddaqalan ritmik səhnələr
yaratmışdır. S.N.Kramer bu dastanı Şumer ədəbiyyatının bizə məlum olan
əsərlərinin ən yaxşılarından biri adlandırmışdır (22, 214).

Poemada Şumer şairinin fikrin obrazlı, sətiraltı ifadəsinə meyilliliyi diq -
qəti daha çox çəkir. Digər dastanlardan fərqli olaraq bu əsərdə Enmer karın
və Aratta hökmdarının bir-birinə göndərdikləri ismarıclar qıfılbəndi xatır-
ladır. Enmerkar öz çaparını ikinci dəfə Arattaya gön də rər kən ona deyir:

– Çapar, Arattanın böyük hökmdarına belə de: “Mənim səltənətimin
bünövrəsi əzəmətli qaydalardır.

Bu səltənət Kulabı qorumaq üçündür. Bu işıqlı səltənət işıqlı İnannaya
və onun məbədinə pərəstiş edir. Səltənəti hazırlayıb qoy özüylə götürsün.
Arattanın hökmdarı əqiqi hər hansı ağac kimi, lazuriti hər hansı ağac kimi
qoy öz əlinə alsın və mənə gətirsin” (23, 273).

Burada qiymətli daş-qaşlar (əqiq, lazurit) ağaca, ağac isə səltənətə bən -
zə dilir. Sözsüz ki, deyilən sətiraltı məna buradadır. Daş-qaş, ağac və səl -
tənət ifadələri, onların bir-birilə gizli, sətiraltı bağlılığı Şumer şairinin
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(bəlkə də çarların) poetik düşüncəsi, obrazlı təfəkkürü haqqında aydın
təsəvvür yaradır.

Çapar Arattaya gəlir. Öz ağasının ismarıcını olduğu kimi Aratta hökm-
darına çatdırır. O da Urukun çarına bir bağlama-qıfılbənd göndərir:

– Çapar, Kulabın baş kahininə, öz ağana söylə: “Səltənət qoy ağacdan
olmasın. O ağacın adını da çəkməsin. Qoy o sidr ağacından da olmasın.
Qoy sərv ağacından da olmasın. Nə ağcaqayından, nə də şümşəddən ol -
ma sın.

Nə misdən, nə qızıldan olmasın,
Nə əqiqdən, nə lazuritdən olmasın.

Səltənəti hazırlayıb qoy özüylə götürsün. Kulabın baş kahini əqiqi hər
hansı ağac kimi, lazuriti hər hansı ağac kimi əllərinə alıb qoy mənə gətir -
sin” (23, 273).

Bu səhnə bir növ Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poemasında Nü -
şabənin İskəndəri qarşıladığı səhnəni xatırladır.

Çapar yenidən Uruka qayıdır. Bu sözləri Enmerkara çatdırır. Burada
mətn korlandığından hər şey aydın başa düşülmür. Ancaq məzmundan ay -
dın görünür ki, Enmerkar mətnin sirrini başa düşmür. Onu Enkinin kö -
məyi ilə açır. Çünki mətndə işlənən ifadələr şifrələnmişdir, onlarda səti-
raltı mənalar gizlədilmişdir. Bu balaca mətn parçasından insan ağlının
dərinliyi, gücü, nəyə qadir olduğu aydın görünür. Enmerkar mətnin sirri-
ni başa düşdükdən sonra səltənəti hazırlayıb çaparla Arattaya göndərir.
Aratta hökmdarı səltənəti gördükdə başa düşür ki, onun qıfılbəndi açıl -
mışdır. Əvvəlcə fikirləşir ki, Enmerkara tabe olsun. Ancaq fikrindən da -
şınır, ona daha bir bağlama göndərir. 

– Çapar, Kulabın baş kahininə-öz ağana söylə: “Qoy sənə bir it versin:
nə qara olsun, nə ağ. Nə palıdı olsun, nə... nə sarı olsun, nə boz. Qoy bu
it mənim itimlə boğuşsun görək onlardan hansı güclüdür” (23, 274).

Çapar yenidən Uruka qayıdır və bu sözləri olduğu kimi Enmerkara
söyləyir. Enmerkar Aratta hökmdarına aşağıdakı cavabı göndərir:

– Çapar, Arattanın hökmdarına söylə: “Qoy sənə bir paltar versin. Nə
qara olsun, nə ağ. Nə palıdı olsun, nə.. Nə sarı olsun, nə ala. Mən itimi,
Enlilin bic itini onun üstünə buraxaram. Mənim itim onun itiylə boğuşar
və onlardan hansının güclü olduğunu görərik” (23, 274).

Bu dəfə Enmerkarın ismarıcı xeyli uzun olur. Çapar onun dediklərinin



hamısını yadında saxlayıb təkrarlaya bilmir. Ona görə Enmerkar dedik-
lərini gil lövhəyə yazır. Bir fakta da diqqət yetirmək lazımdır. Çapar uzun
yol gedirdi. Enmerkarın ismarıcını çapar yolda kiməsə danışa bilərdi.
Halbuki belə ismarıclar yalnız göndərənlə alana bəlli olmalıydı. Onu heç
ça par da bilməməliydi. O vaxt indiki kimi bağlı zərf olmamışdır (24,s.6).
Enmerkarın öz fikirlərini gil lövhəyə daha çox him-cimlə, üstüörtülü yaz-
mağa çalışması məhz onun kimsə tərəfindən başa düşülməməsi məqsədi-
ni güdmüşdür. Bəlkə elə buna görə də mətndə deyilir ki, yazını ilk dəfə
məhz həmin vaxt Enmerkar kəşf etmişdir. Həmin günə qədər yazı nə
olduğunu heç kim bilməmişdir.

Bir çox mütəxəssislər yazını Enmerkarın kəşf etməsi faktı ilə razılaş -
mır lar. Burada ziddiyyətlər yaradan yazının e.ə. XXXIV-XXXIII yüzil-
liklərdə kəşf edilməsi, Enmerkarın isə I erkən sülalələr dövründə – e.ə.
2750-ci ildən sonra yaşamasıdır. Yazının kəşfi ilə Enmerkarın yaşadığı
dövrlər arasında təxminən 800 il zaman uzaqlığı var. Çar siyahısına görə
Enmerkar I Uruk sülaləsinin ilk çarı olmuşdur. Bu sülalənin çarlığı isə II
erkən sülalələr dövrünə - e.ə. 2615-ci ildən sonraya düşür (25, 486).

Şumer çarlarının siyahısındakı tarixlərin dürüstlüyü bir çox hallarda
şüb hə doğurur. Biz Bilqamısla bağlı apardığımız araşdırmalar zamanı da
bu cür dolaşıqlıqlarla üzləşmişik. Şumer tarixinin ayrı-ayrı səhifələri ilə
çar siyahılarındakı tarixlər bəzən üst-üstə düşmür. İ.T.Kanevanı da yazını
Enmerkarın kəşf etdiyinə şübhə ilə yanaşmağa çar siyahısındakı tarixlər
vadar etmişdir. Halbuki bu şübhə digər arqumentlərlə təsdiqlənməmişdir.
S.N.Kramer dastanın beş min il qabaq yarandığını söyləmişdir ki, bu da
eramızdan üç min il əvvələ düşür (22, 30). Deməli, S.N.Kramerin dediyi
tarix də çar siyahısındakı tarixlə uyğun gəlmir. 

Biz mətndən gördük ki, Aratta hökmdarının qıfılbəndini açmaqda En -
merkara müdriklik tanrısı Enki kömək etmişdir. Şumer qaynaqlarında dö -
nə-dönə deyilir ki, bütün elmlərin sirrini müdriklik tanrısı Enki bilirdi,
mədəniyyəti göydən yerə o gətirmişdi, insanlara hər şeyi Enki öyrətmiş-
di. Bu faktlar onu söyləməyə tam əsas verir ki, yazı yazmağı da insanlara
ilk dəfə Enki başa salmışdı. Bu, Enmerkar da ola bilərdi, başqası da. Bu
fikri təsdiqləyən başqa bir arqument də var. Şumer qaynaqlarında deyilir
ki, yazı ilk dəfə Urukda kəşf edilmişdir. Bütün bunlardan başqa Enmerkar
tanrı mənşəli çardır. Yazını onun kəşf etməsi ağılabatandır. Bu arqument -
lə rin hamısına kompleks yanaşdıqda yazının Enmerkar tərəfindən kəşf
edil diyinə şübhə xeyli azalır. “Suruppakın oğlu Ziusudraya öyüdləri” ad -
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lan dırılmış iri həcmli bir mətndə də Suruppak oğlu Ziusudraya yazını ilk
dəfə Enkinin yaratdığını söyləyir (26, 339). Aratta hökmdarının qıfılbən-
dini Enmerkarın Enkinin köməyi ilə açması da yazının Enkinin köməyi
ilə Enmerkar tərəfindən kəşf edildiyini düşünməyə əsas verir. 

Şumer və türk epik mətnlərindəki forma və bədii təsvir oxşarlıqların-
dan daha geniş danışmaq olar. Hələlik isə həmin oxşarlıqlar haqqında ay -
dın təsəvvür yaratmaq üçün yuxarıdakı paralellər kifayətdir.

İşin elmi nəticəsi. Müqayisəli təhlillər əsasında şumer və türk epik
mətnlərində mövcud olan bir sıra forma və bədii təsvir oxşarlıqları üzə çı -
xarılmışdır.

İşin elmi yeniliyi. Şumer və türk epik mətnlərindəki forma və bədii
təsvir oxşarlıqlarının tipoloji və genoloji kökləri axtarılmış, onların etno -
ge netik bağlılığına dair yeni fikirlər söylənmişdir.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Türk epik təfəkkürünün və dastançılıq ənə -
nəsinin ilkin qaynaqlarının öyrənilməsində istifadə edilə bilər. 
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ƏSLİ – SEVGİ İLAHƏSİƏSLİ – SEVGİ İLAHƏSİ
XÜLASƏ

Bu tədqiqat işində Azərbaycan və Çuvaş folklorundakı Əsli obrazı öyrənilir. Belə bir
nəticə çıxarılır ki, Əsli qədim Kənan panteonunda sevgi ilahəsi olmuşdur. 

Açar sözlər: Aster, Aşqli, Əsli, Kənan, Xatti, Xiram

ASLI – GODDESS OF LOVE
SUMMARY

In the article is investigated the character of Asli in Azerbaijan and Chuvash folklore/
We come to such conclusion that Asli was the goddess of love in the ancient time in the
pantheon of Kanan (Finik).

Key words: Aster, Ashgli, Asli, Kanan, Khatti, Khiram

АСЛИ – БОГИНЯ ЛЮБВИ
РЕЗЮМЕ

В статье исследуется образ Асли в Азербайджанском и Чувашском фольклоре.
Делается вывод о том, что Асли в древности была богиней любви в Кананском
(Финикийском) пантеоне.

Ключевые слова: Астер, Ашгли, Асли, Канан, Хатти, Хирам

Məsələnin qoyuluşu. Əsli və Kərəm dastan qəhrəmanlarına çevril -
məz  dən qədim Ön Asiya etnoslarının panteonunda ilahə və tanrı olmuş-
dur. Məqalədə mifdən eposa keçid prosesinin tarixi genetik problemləri
öyrənilir. 

İşin məqsədi. Türk eposlarının bir çox obrazları Elam, Şumer, Xatti
panteonunda tanrılar və ilahələr olmuşdur. Tədqiqatın məqsədi onları aş -
kara çıxarmaqdan, monoteizm dövründə hansı təsirlərə uğradığını öy rən -
məkdən ibarətdir.

Azərbaycan folklorunda adları nakam sevgi timsalına çevrilən Əsli və
Kərəm sadəcə bir dastanın ədəbi surətləri deyildir. Qədim Ön Asiyanın
etnik tanrıları və həmin etnik adları daşıyan tarixi şəxsiyyətlərdir. İlahə Əs -
liyə və Kərəmə sitayiş edən etnoslar samilər İudeyaya, arilər Anadolu ya
gəlməzdən qabaq Kənan torpağında yaşayırdılar (21, 125; 18, 41; 5, 42).

Kam və Kuş nəsillərinin qatışığından yaranan Kənan tayfa ittifaqının
(13, 43; 230, 52) vətəni İordan çayının qərb sahilindəki məhsuldar vadilər
idi (17, 52). Sonra samilər gələrək onları şimala sıxışdırdılar. Kənan nəsil-
ləri Suriyanın Ara lıq dənizi sahillərinə köçdülər (4, 45-46; 9, 413-414).
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Kənan yurdunda çoxlu palma ağacı bitdiyinə görə, yunanlar oranı Fi -
nikiya-palmalar ölkəsi adlandırdılar. Henrix Qrets “Yəhudilərin tarixi”
kitabında yazır ki, Finikiya çoxtayfalı ölkə idi (4, 46).

Əsli Finikiyada yaşayan bütün etnosların ilahəsi deyildi. Həmin əra -
zilərdə yaşayan bir çox etnik birliklər ilahə Anaya sitayiş edirdilər (3, 303;
24, 51).

Azərbaycan folklorunda Əslinin keşiş qızı kimi təqdim edilməsi o de -
mək deyil ki, Məryəm erməni mənşəlidir. Nəinki Gəncədə, ümumiyyətlə,
Qarabağda və Çiçək (qrabarda Sisak) mahalında tarixən erməni yaşa-
mamışdır. Hələ VII əsrdə Musa Xorenli yazırdı: – Çiçək və Aran dilində
danışanların ölkəsi başlayan yerdə H’Ay dilində danışanların ölkəsi qur-
tarır (19, 144).

Kənan nəsilləri Astarta və Astoret adlandırdıqları gözəllik ilahəsinə
məbədlər tikəndə nə yəhudi dini yaranmışdı, nə xristianlıq. İlahə Əsliyə
sitayiş edənlər İudeyanın Roma tərəfindən işğalından sonra şimala köç dü -
lər. Özləri ilə azad sevgi timsalına çevirdikləri Əslini Urmiya gölü vadi -
sinə və Almaniyaya gətirdilər.

M.Ə.Rəsulzadə 1908-ci ildə Urmiyaya səyahəti zamanı Kuntiyə adlı
bir xristian kəndində qonaq olmuşdu. Ona demişdilər ki, Kərəm kilsənin
yanındakı bulaq başında Əslini görüb, ona aşiq olmuşdur (26, 24-25).
Kuntiyə Kənan etnoniminin təhrif olunmuş variantıdır. Musa Xorenlinin
“Tarix”ində Kənan nəslinin adı Kentini kimi gös tə rilmişdir. M.Ə.Rəsul -
zadənin qələmə aldığı əfsanə göstərir ki, Əsli və Kərəm dastanı bütün
ermənilər arasında yox, Kənan mənşəli haylar, yəni Kam və Kuş övlad-
ları arasında yayılmışdır. 

Əslinin monoteizm dövründə bəzi kilsələrdə xristian müqəddəsi kimi
əziz tutulması heç də onu göstərmir ki, o, ermənilərin ilahəsidir. Əsli yal-
nız Kənan nəslindən olan xristianlar arasında əziz tutulurdu. Musa Xo ren -
linin yazdığına görə, Kənan (qrabarda Kentuni) nəsli eradan öncə XIV
əsrdə h’aylar üzərində hökmran olmuş, sonra onların çoxu Misirə köç -
müşdür (19, 35, 84; 20, 48).

Assuriya Tir şəhərini işğal edəndə sağ qalan Kərəm övladları Alba ni -
yaya köçdülər. İbn-Xordadbeh (IX əsr) yazır ki, Kərəm şah ölkəsi Al ba -
niyada yerləşir (23, 5). Biz tarixi və coğrafi bilgilərin təhlili nəticəsində
müəyyən etmişik ki, Kərəm övladları Sınıq körpüdən başlayaraq Xram
çayı boyunda yurd salmışdır (25).

Albaniyadan fərqli olaraq Volqaboyu türklərinin folklorunda Əsli və
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Kərəm kultları XIX yüzilliyin ortalarına qədər yaşadı. Çuvaşlar hətta xris-
tianlığı qəbul edəndən sonra ilahə Əsliyə və Kərəmə olan sayğılarını
unutmamışdılar. Çuvaş şairi Maksim Arzamasov yazır ki, çuvaşlar Seren
(sevgi) ayini zamanı ətrafı Kərəm (Keremet) adlanan bulaq başında pak-
lıq və bakirəlik İlahəsi Asli İraya ağ qaz qurban kəsərdilər (15, 21-22).

İlahə Əslinin adı e. ö. II – I minilliyə aid yazılı mənbələrdə Aster, Aser,
İstar, Yestir, Aştoret, Astarta və Astara variantlarında yazıya alınmışdır (5,
41; 4, 105; 7, 157; 13, 488; 2, 29; 12, 94; 11, 156; 1, 141; 10, 123, 358).
Xristian Suriya mənbələrində və digər kilsə salnamələrində isə həmin
teonim Asli, Astli, Astqik, Aşqli formalarındadır (20, 41; 19, 28; 18, 88).

İlahə Əsliyə tapınan etnoslardan biri Kam övladları ilə birlikdə Misirə
köçmüşdür. Onlar özlərini Aşer adlandırır və Nil vadisində yaşayırdılar
(9, 124). Henrix Qrets yazır ki, aserlərin Misirdə ayrıca knyazlığı vardı.
Onlar Yusif Kənan övladlarına tabe deyildilər (4, 51, 99).

Aşerlər kahin Amosiy hümməti ilə Misirdən qovulanda İsrail oğulları-
na da tabe deyildilər (Amosiy Bibliyadakı Moisey və Ourandakı Musa
peyğəmbərdir). Əlimizdə olan mənbələrin və elmi ədəbiyyatın təhlili
göstərir ki, ilahə Əslinin övladları İordan çayını keçəndən sonra 3 yüz il
İudeya və İsrail hökmdarlarına tabe olmamış, öz ayinlərini, inanclarını
qoruyub saxlamışlar. Onlar yalnız e. ö. X əsrdə çar Solomona (Quranda
Süleyman peyğəmbərə) tabe oldular (4, 51, 99). Solomon onların 20 kən-
dini Tir çarı Kərəmə – Xirama bağışlayıb, sarayını bəzəmək üçün qızıl
aldı (4, 263).

Əsli bir ilahə kimi Melita və Afroditanın Kənan variantıdır. A.Tra çev -
ski yazır ki, ilahə Melita bəzən Aşera adlanırdı (17, 59). Aşeradan başqa
Kənan panteonunda Aşqli kultu da olmuşdur. Aşera onların teoloji
düşüncəsində ilahə, Aşqli tanrı kimi təsəvvür olunurdu (18, 88).

Belə hesab edirik ki, Türkmənistan Respublikasının baş kəndi Aş qa -
badın adı Əsli teoniminin Aşqli variantından törəmişdir. Əsli variantı isə
daha çox Volqa boyunda yayılmışdır. Kazan şəhərinin ruslar tərəfindən
işğalına qədər Volqa Bulqarıstanında Aslı adlı şəhər olmuşdur (16, 22).
Eyni zamanda çuvaşlar şimşək tanrısını Aslı Ati, yəni Əslinin atı adlan -
dırırdılar (169). Çünki çuvaşlar belə düşünür dü lər ki, ilahə Əsli göydə
döyüş arabasını çapır. Ona görə də göy guruldayır və şimşək çaxır.

Fikrimizcə, Azərbaycanın Astara şəhəri Əsli övladlarının qədim yurd
yerlərindən biridir. E.ö. II minilliyə aid Finikiya ədəbiyyatında bu teo-
nimin daha çox Astara, Astarta variantları yazıya alınmışdır (18, 41, 64;



302012/ IV

2, 29). Nəzərə alsaq ki, Kənan nəsli özünü Kam övladları sayırdı (14, 30,
80, 100; 9, 26) onda belə bir gerçəkliyi danmaq mümkün deyil ki, Astara
kultunun daşıyıcıları Ön Asiyada arilərdən və samilərdən qabaq yaşa yır -
dılar. Məlumdur ki, Kam nəsilləri tarix səhnəsində arilərdən və sami lər -
dən qabaq görünmüşlər (17, 22, 73; 18, 226; 18, 21).

Əsli – Astara kultu elə bir təsir gücünə malik idi ki, bəzən Yerusəlim
kahinləri onun qarşısında aciz qalırdılar. İnsanlar İeqova (Yaxve) di nin -
dən üz döndərib, Astara məbədinə qurbanlar gətirirdilər (5, 42).

Finikiya hökmdarları Astara kultundan Samaria və Yerusəlim saray-
larına qarşı bir siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirdilər. Solomonun
ölümündən sonra İudeya və İsrail dövlətlərinin tənəzzülü başladı. Bir
zaman Davidə və oğlu Süleymana “dost” olan Kərəm övladları hər iki öl -
kənin əhalisini kənanlaşdırmağa başladılar.

Həmin məqsədlə Finikiya hökmdarının qızı və Astarta kultunun kahi-
ni İzebel Samaria çarına ərə verildi. İzebel David övladlarını sıxışdıraraq
sevgi kultunu bütün ölkəyə yaydı. Məbədlər gözəllərin üzünə açıldı (5,
41-42, 65).

Bir qədər sonra İzebelin qızı Atel Tir sarayından Yerusəlim sarayına
ərə verildi. Atel İsrail zadəganlarını aradan götürərək ölkəni yenidən əski
dini inancına qaytarmağa başladı (5, 61). Astarta kultunun kahin ləri ayin
zamanı qadın paltarı geyinər, gözlərinə sürmə çəkər, qılınc və balta ilə
silahlanardılar. Musiqinin ritmi və sözlərin təsiri altında ehtizaza gələr,
bədənlərini kəsib, qanlarını ilahənin bütünə çiləyərdilər (5, 107).

Sonra Assuriyanın qərbə basqınları nəticəsində Finikiya tayfa ittifaqı
dağıldı. Onların bir hissəsi Şimali Afrikaya köçərək Kartaqen (sonrakı
Karfagen) şəhərini saldılar. Başqa icmalar isə Krıma (2, 84) və Cənubi
Qafqaza miqrasiya etdilər. Onların tayfa başçılarından birinin Kartlosun
adı ilə indiki gürcülər özlərini Kartvel, ölkələrini Kartli adlandırırlar.

İudeyada qalanlar e.ö. VIII əsrdən sonra tədricən yəhudiləşdilər. Ancaq
onlar ilahə Əslini tamamilə unutmadılar. Yusif Kənan nəslindən Efraim
knyazları Astarta kultunu Azad sevgi kultu kimi İudeya panteonuna daxil
etdilər (5, 107) və onu yəhudi mənəviyyatının tərkib hissəsinə çevirdilər.

Güman edirik ki, Əsli kultu Astara bölgəsinə öz arxaik, Gəncə ilə
İberi ya arasına sonrakı məzmunu ilə gəlmişdir. Bu barədə fikrimizi orta
yüzil xristian salnamələri təsdiq edir. Həmin salnamələrdə ilahə Əslinin
arxaik variantları yoxdur. Sonrakı Aşqli, Astli, Astliçi və Astqik formaları
var (19, 28; 20, 41). Eyni zamanda Əsli kultu Azad sevgi kultuna çevri -
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ləndən sonra Xəzər xaqanlığı ərazisinə, xaqanlığın süqutundan sonra Vol -
qa Bulqarıstanına yayılmışdır.

Tədqiq etdiyimiz mənbələr göstərir ki, Aster, İştar İ.M.Dyakonovun
gü man etdiyi kimi, qərbi sami kultu (7, 157) olmamışdır. Qərbi samilər
onu özlərindən qabaq Aralıq dənizinin şərq sahillərində yaşayan Kam və
Kuş (17, 73) nəsillərindən mənimsəmiş lər. A.Nakko yazır: – Astarta kultu
Asiyanın dərinliklərində yaranmışdır (12, 94).

Əsli – Astara kultunun tarixi kökləri Xatti panteonunda axtarılmalıdır.
E.ö. III minillikdə Kızıl İrmak çayı boyunda yurd salmış qeyri-ari xattilər
günəş və səhər ilahəsinə Eştan deyirdilər (8, 134, 136, 154).

B.Qroznı yazır: – 1919-cu ildə Kızıl İrmak çayı boyundakı Boğaz köy
kəndindən yeni gil lövhələr tapıldı. Həmin lövhələrin dili Xett dilinə
bənzəmirdi. Ancaq o lövhələrdə çoxlu sözlər vardır ki, Xett sənədlərində
işlənmişdir. Deməli, ari mənşəli xettlər həmin sözləri qeyri-ari mənşəli
xattilərdən mənimsəmişlər (6, 26-27).

Əlimizdə olan mətnlərin tədqiqi göstərir ki, xettlərin bəzi ilahələri kimi
Eştan da Xatti mənşəlidir. Eştan teoniminin kökündə eş –işıq sözü durur.
Tan isə səhər, dan yeri deməkdir.

Əsli – Aster – Astara arilərin və samilərin ilahəsi deyildi. Turan mən -
şəli Kam və Kuş etnoslarının ilahəsi idi. Məlumdur ki, Kənan tayfa itti-
faqı e. ö. 23-cü əsrdə Aralıq dənizinin şərq sahilində samilərlə Kam və
Kuş nəsillərinin qarışması nəticəsində yaranmışdır (12, 94; 17, 73).

İşin elmi nəticəsi. Politeizm dövrünün bir çox mifoloji obrazları min -
il liklər ərzində öz məzmununu dəyişərək xalq yaddaşında mövcud ol muş -
dur. Sonrakı variantı Əsli olan Kənan ilahəsi Aşqli də onlardan biridir.

İşin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, arxaik variantları Aştoret, Astara,
Aşqli olan Əsli ilk dəfə olaraq ilahə kimi tədqiq olunur. Belə bir nəticə
çıxarılır ki, eposlarımızın bir çox bədii obrazları əski dönəmlərdə tarixi-
mifik obrazlar olmuşdur.

İşin tədqiqi əhəmiyyəti. Bu tədqiqat işi bir neçə baxımdan əhəmiyyət-
lidir. İlk öncə ona görə ki, Azərbaycan folkloru ilə qədim Ön Asiya pan-
teonunun genetik bağları öyrənilmişdir. Həmin etnogenetik bağların
araşdırılması Azərbaycan tarixinin və folklorunun bir çox qaranlıq mə -
qam  larına aydınlıq gətirəcəkdir. 
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TÜRK VƏ SLAVYAN SEHRLİ NAĞILLARINDATÜRK VƏ SLAVYAN SEHRLİ NAĞILLARINDA
MİFOPOEİK FORMULLARMİFOPOEİK FORMULLAR

XÜLASƏ
Məqalə türk və slavyan sehrli nağıllarında mifopoetik formulların tədqiqinə həsr

edilmişdir. Mifopoetik formullara hiperbolalar, metaforalar, o cümlədən rəng və magik
elementlər aid edilir. Bu xüsusiyyətlər sehrli nağılların kökündə ibtidai insanın mifoloji
təsəvvürləri dayanır. 

Açar sözlər: türk, slavyan, mifopoetika, formul, nağıl

MYTHOPOETIC FORMULAS IN TURKISH AND SLAVIC MYTHOPOETIC FORMULAS IN TURKISH AND SLAVIC 
FAIRY TALESFAIRY TALES

SUMMARY
The article is devoted to the mythopoeic formulas in Turkish and Slavic fairy tales.

Mythopoeic formulas include hyperbolic, metaphorical, time and number, color and
magic formulas. The article proves the presence of relations between myth and fairy
tales. 

Key words: Turkish, Slavic, mythopoeics, formulas, tales

МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ В ТЮРКСКИХ И МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ В ТЮРКСКИХ И 
СЛАВЯНСКИХ СКАЗКАХСЛАВЯНСКИХ СКАЗКАХ

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена мифопоэтическим формулам в волшебных сказках тюркских

и славянских народов. Мифопоэтическим формулам входят гиперболы, метафоры
и в том числе число, цвет и магические элементы. Этот свойственность дока зы -
вает, что в корне волшебных сказках лежит мифологическое мышление перво быт -
ного человека. 

Ключевые слова: Тюрки, славяне, мифопоэтика, формула, сказка 

Məsələnin qoyuluşu. Sehrli nağıllarla mifin əlaqəsini bu günə qədər bir
çox folklorşünaslar sübut etməyə çalışmışlar. Folklorşünaslıq elmində bu
problemin həllinə müxtəlif aspektdən yanaşılmış bu isə mif araşdırmaçıları
tərəfindən müxtəlif konsepsiyaların yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Qərbi
Avropada olduğu kimi rus, türk, eləcə də Azərbaycan folklorşünaslığında
da bu məsələ daim folklorşünasıq elminin aktual problemlərindən olmuş-
dur. Xüsusilə də bu məsələ ilə bağlı V.Y.Propp, E.M.Meletinski, B.Seyid -
oğlu, N. Boratov, S.Sakaoğlu, Ə.Əs  gər, M.Kazımoğlu və s. alimlər xüsusi
tədqiqat işləri həsr etmişlər. 
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Bu problemin həll edilməsinin əsas məqsədi sehrli nağıllarla mifin
əla qəsini aşkarlamaqdır. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün ob -
yekt kimi türk və slavyan nağılları seçilmişdir. Tədqiqatın metodu kimi
qar şı laşdırmalı-müqayisəli metoda üstünlük verilmişdir.

Əsas mətn. Mifin sehrli nağıllara yansıması hadisəsini sehrli nağıllara
məxsus ənənəvi formullarda da görmək mümkündür. Biz bu formulları
mifopoetik formullar adlandırdıq və aşağıdakı şəkildə təsnifatlandırdıq. 

a) Bir varlığın təqdimatı və təsviri ilə bağlı metaforik və hiperbolik
formullar:

Bu formullar qeyri-adi varlıqlara və ya insana yönləndirilir və əsasən
onun zahirini təsvir edir. Metaforik və hiperbolik formullar birbaşa mi fo -
loji məntiqlə əlaqəlidir. Bu günə qədər aparılan bir çox araşdırmalardan
bəlli olur ki, ibtidai insan özünü təbiətin bir hissəsi hesab etdiyi üçün onun
metaforik düşüncəsi müasir insanın metaforaya münasibətindən kəskin
fərqlənirdi. 

İbtidai düşüncədə insanın aya, günəşə, ağaca, quşa, hər hansı bir hey-
vana və s. bənzədilməsi daha çox totemistik və animistik xarakter da şı yır -
dı. Məsələn, Qadın gözəlliyinin təsviri ilə bağlı:

Türk mətnlərində: 
Ayın on dördü kimi (S.S.)
Yemə-içmə bu qızın xətti-xalına, gül camalına tamaşa elə. Aya deyir –

sən çıxma, mən çıxıram (2, 216)
Rus mətnlərində: 
«Красная девица» 
Mətnin tərcüməsi:
Bu ifadəni hərfi şəkildə tərcümə etsək “qırmızı qız” ifadəsi alınır ki, bu

da nəzərdə tutulan mənanı vermir. Bir çox rus folklorşünaslarının yekdil
fikrinə görə qadının qırmızı rənglə müqayisəsi sırf mifoloji düşüncənin
nəticəsi idi. Məsələn, slavyan toy mərasimləri zamanı qadın gözəlliyni
ifadə edən mətnlərdən birində deyilir: 

Под горой, горой высокою,
Что кипит колодезь с красным золотом,
Красны девицы расчерпывают;
Коя чарой, коя ковшичком (10, 76).
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Mətnin tərcüməsi:
Hündür dağın altında
Quyu qaynayır qırmızı qızılla dolu.
Qırmızı qızlar yığırlar
Hərdən kuzə ilə, fincan ilə.

F.Cəlil “Türk və slavyan xalqlarının folklorunda mifoloji elementlərin
müqayisəsi (Azərbaycan və rus eposlarında)” qırmızı qız ifadəsinin gü -
nəşlə, odla, istiliklə bağlı olduğunu yazırdı (5, 87). Rus folklorunda крас -
нaя солнышко, краснa девица ifadələrinin hər birində qırmızı rəng ele-
mentinə rast gəlirik. Bu isə bir daha qadın gözəlliyinin günəşlə, odla, ocaq
kultu ilə bağlılığına işarədir. Buna daha bir nümunə olaraq aşağıdakı for-
mula nəzər salaq: 

«На поляне огонь горит, в огне девицa сидит, да такая красавица,
что не вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать» (7, 241).

Mətnin tərcüməsi:
“Çöldə od yanır, odun ortasında qız oturur, elə gözəldir ki, ağıla gəl -

məz dərəcədə, ancaq nağılda təsvir etmək mümkündür. Göründüyü kimi,
burada da qadın odla, ocaqla müqayisə olunur”. 

Slavyan nağıllarında kişi gözəlliyi də özünəməxsus şəkildə təsvir
olunur: «Полюбились ей кудри черные, очи соколиные, брови собо -
линые, ухватки богатырские» (7, 200)

Mətnin tərcüməsi:
“Xoşuna gəldi onun qara buruq telləri, şahin gözləri, qunduz qaşları,

pəhləvan biləkləri”. 
Metaforik və hiperbolik formullar qeyri-adi varlıqların təsvirində də

geniş yer almaqdadır:
Məsələn türk sehrli nağıl mətnlərində div əsasən belə təsvir edilir: “Üst

dodağı göy süpürür, alt dodağı yer süpürür”.
Yaxud rus mətnlərində mifoloji varlıq ilanla bağlı belə formul möv -

cuddur:
«Вдруг прилетает змей о двенадцати головах» (7, 204). 

Mətnin tərcüməsi:
“Birdən on iki başlı ilan uçub gəlir”.
Nağıl yaradıcılığı üçün ənənəvi formullardan biri də qəhrəmanın böyü -

məsi ilə bağlıdır. Qəhrəmanın böyüməsi ilə bağlı formullar istər slavyan,
istərsə də türk nağıllarında əsasən möcüzəvi doğumla bağlı motivlərdə öz
əksini tapır. Məsələn:
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“Bir gün, beş gün Qəmər gəlib səkkiz yaşa çatdı” (3, 6).
“Bunlar bir yaşından gəldi iki yaşına, ikidən üçə, belə-belə altı yaşına

çatanda uşaqları məktəbə qoydular” (2, 160) 
“Uşaq gündən-günə böyüdü” (3, 120)
Rus mətnlərində:

«Стали ребятки расти не по дням, а по часам; как хорошое тесто
на опаре поднимается, так и они вверх тянутся» (7, 159) 

Mətnin tərcüməsi:
Uşaqlar günlə deyil, saatla böyüməyə başladılar; yaxşı mayalanmış

xəmir kimi yuxarı uzanırdılar.
Türk nağıl mətnləri ilə slavyan nağıl mətnlərini müqayisə edərkən

aydın olur ki, möcüzəli doğum aktı motivi ilə bağlı uşaqların böyümə for-
mulunda bir qədər fərqliliklər var. Belə ki slavyan mətnlərində qəhrə-
manın böyüməsi hiperbolik xarakter daşıyır. Türk mətnlərində bu hal bir
qədər arxa plana keçir. Qəhrəmanın sürətli böyüməsi motivi əsasən türk
xalq romanlarında hiperbolik xarakter daşıyır.

Bildiyimiz kimi, sehrli nağıl yaradıcılığında tez-tez rast gəlinən per-
sonajlardan biri də atdır. Bu səbəbdən də atın təsviri ilə bağlı formullar
nağıl yaradıcılığında xüsusi yer tutur.

Atın təsviri:
“Çil madyan dərələrdən sel kimi iki günlük yolu bir günə keçib İlisı

şəhərə yetirdi” (3, 253)
Yaxud: 
“Atın ağzından bir yaşıl alov çıxa-çıxa gəlir” (3,133).
“Dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi, badeyi-sərsər kimi...” (2, 143) 
“Onun dörd ayağı, iki qolu, alnının ortasında bir gözü, iki dənə də iri

buynuzu var idi” (2, 232) 
Rus mətnlərində:
«Конь у него о двенадцати крыльях, шерсть у коня серебряная,

xвост и грива золотые» (7, 163) 
Mətnin tərcüməsi:
Atın on iki qanadı var idi, tükləri gümüşü idi, quyruğu və yalı gümüşü

idi.
Yaxud:
«Сивко бежит, только земля дрожит, из очей искры сыплются, из

ноздрей дым столбом» (7, 229)
Mətnin tərcüməsi:
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“Sivko qaçır, yalnız yer titrəyir, gözlərindən alov saçılır, burnunun de -
şiyindən tüstü dirəkdən çıxar kimi çıxır”. 

b) Zamanla və rəqəmlə bağlı formullar.
Sehrli nağıl yaradıcılığında istər zaman, istərsə də rəqəmlə bağlı for-

mullar mifoloji xarakter daşıyır. Qəhrəmanın sehrli vasitələrin köməyi ilə
bir anda bir yerdən digər yerə getməsi kimi rəqəmlər də sakral xarakter
daşıyır. Ümumiyyətlə, üç, dörd, yeddi, qırx, slavyan nağıllarında otuz rə -
qəmləri sakral rəqəmlər sırasına daxildir. 

İstər zamanla, istərsə də rəqəmlə bağlı formulları bir-birindən ayırmaq
o qədər də məqsədəuyğun olmadığı üçün bu formulları bir arada müqay-
isə etməyi lazım bildik.

Türk mətnlərində:
“Bir göz qırpımında” 
“Üç gün yol getdi. Dördüncü gün haman dağa yetişdi” (3, 254).
“Ertəsi gün sübh tezdən” (1, 122).
“Doqquz ay doqquz gün doqquz dəqiqə doqquz saniyə keçdi” (3, s.6).
“Hər ikisi gəlib çatdı on beş yaşına” (1, 54).
“Qırx gün qırx gecə”.
Eləcə də “üç qardaş, üç bacı, qırx harami, yeddi başlı əjdaha və s.

sehrli nağıl formulları üçün ənənəvi haldır”. 
Rus mətnlərində:
«За тридевять земель, в тридевятом царстве за огненной рекою

живет баба-яга» (7, 190).
Mətnin tərcüməsi:
“Otuz torpaq kənarda, otuzuncu çarlıqda, odlu çayın arxasında baba-

yaqa yaşayır”.
«Лег спать и спал непробудном сном девять суток» (7, 196).
Mətnin tərcüməsi:
“Uzanıb yatdı və doqquz gün doqquz gecə dərin yuxuya daldı”.
«Воевал он с бабой-ягою, золотой ногою, а после бою на две над -

цать суток спать» (7, 198).
Mətnin tərcüməsi:
“Döyüşdü o, qızıl ayaqlı baba-yaqa ilə, döyüşdən sonra isə on iki gün

yatdı”.
c) Rəng formulları.
Sehrli nağıllarda rəng formulları da öz əksini tapmışdır. İstər türk, is -

tər sə də slavyan nağıl mətnlərində rəng formulları insana, heyvana, eləcə
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də qeyri-adi varlıqlara şamil olunur. Öncə bəhs etmək istədiyimiz rəng ağ
və qara rənglərdir. Nağıllarda bu rənglərdən geniş istifadə olunur. Əsası
mifoloji təfəkkürə bağlı olan bu rənglərdən ağ xeyirin, işıqlı dün ya nın,
qara isə şərin və qaranlıq dünyanın rəmzi kimi göstərilir. Mə sə lən, Mə lik -
məmməd nağılında deyilir: 

“O vaxt döyüşə-döyüşə iki qoç gələcək: biri ağ, biri qara” (3, 174).
Nağılı oxuduğumuzda aydın olur ki, qəhrəman ağ qoça minsə işıqlı

dünyaya, qara qoça minsə qaranlıq dünyaya düşəcək. 
Yaxud Azərbaycan nağıllarında ağ, qara və sarı rəngli divlərdən söz

açılır. 
Qara və ağ rənglər eyni zamanda estetik xarakter də daşıyır. Qara saç,

ağ bəniz gözəlliyin tərənnümüdürsə, göy göz və sarı saç və seyrək diş da -
ha çox şərin təzahürüdür. Məsələn, Azərbaycan nağıllarında rast gəli nən
göygöz kosa şərin tərənnümüdür. Yaxud nağıllarda göy gözlü, seyrək dişli
adam təhlükəli adam kimi təqdim olunur. 

İlanlar üçün ağ ilan, qara ilan qızılı ilan kimi ifadələr xarakterikdir.
Yaxud atlar üçün ağ at (3, 286), qara at (3, 184), çil madyan (3, 250) rəng
formulu kimi ortaya çıxır.

Qızılı, gümüşü rəng elementləri də nağıl yaradıcılığında geniş yayıl -
mış  dır. Məsələn, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, qızıl ilan (I, s.294) qı -
zıl-gümüş ördəklər (1, 90), yaxud qızıl və ya gümüş saçlı qəhrəman ob -
razları türk nağıl yaradıcılığı üçün xarakterikdir. 

Rus mətnlərində də biz qızıl, gümüş, yaxud qızılı, gümüşü rəng ele-
mentlərinə də rast gəlirik. 

Rus mətnlərində:
“Царский дворец весь из золота” (9, 100). 
Mətnin tərcüməsi:
“Şah sarayı bütün qızıldan idi”.
“Конь наполовину из золота с самоцветами, наполовину из сереб -

ра” (7, 100).
Mətnin tərcüməsi:
“Atın öz rəngi yarı qızıldan, yarı gümüşdən idi”.
Roşiyanunun fikrincə, qızıl saray, yarı qızıl, yarı gümüş at ifadələri

günəş şüasının rəmzi ifadəsi idi. Müəllif bu haqda yazırdı: “Görünür,
burada şüa deyərkən bu söz hərfi mənada anlaşılır. Qəhrəmanlar hər za -
man qızılı və gümüşü boyalarda təqdim olunmurlar. Əgər nəzərə alsaq ki,
nağıllarda qızıl, gümüş əsl rəng hesab olunurdu (qızıl və gümüş saraylar,
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qızıl saçlar, qızıl və gümüş körpülər) onda belə fərz etmək olar ki, ən azı
ilk dövrlərdə günəşlə müqayisə olunan metal işıltısı (qəhrəmanların pal-
tarlarının işıltısı) konkret element kimi çıxış edirdi. Bu əlaqə qızıl və gü -
müş elementli formulları qəhrəmanın yalnız paltarına deyil, eyni za man -
da fiziki görkəminə də yansıması həddinə qədər davam etmişdir” (9, 100).
Ümumiyyətlə, slavyan mifologiyasında qızıl o biri dünyanın rəmzi hesab
olunurdu. Bununla bağlı bir çox folklorşünas alimlər, o cümlədən V.Y.
Propp və Uspenski də öz tədqiqatlarında maraqlı fikirlər irəli sürmüş dü lər. 

Propp sehrli nağıllarda öz əksini tapmış qızıl elementi ilə bağlı yazırdı:
“Qızılı rəng o biri dünyanın möhürüdür. Qızıl o qədər tez-tez və o qədər
parlaq və müxtəlif formalarda ortaya çıxır ki otuzuncu çarlığı qızıl çarlıq
adlandırmağa tam hüquq verir” (8, 264).

Magik formullar
Şifahi xalq yaradıcılığının demək olar bütün növləri kimi sehrli nağıl

yaradıcılığında da yetəri qədər magik elementlərə rast gəlmək müm kün -
dür. Mifoloji təfəkkürün nəticəsi kimi magiya ibtidai cəmiy yətlərdə geniş
yayılmış düşüncə tərzi idi. Antropoloji məktəbin məşhur nümayəndə lərin -
dən olan C. Frezer “Qızıl budaq” əsərində ibtidai cəmiy yətlərə magiyanın
iki növünün kontagioz və simpatik magiyanın mövcudluğundan bəhs
edir di. İbtidai düşüncədə insan magiya vasitəsi ilə təbiət qüvvələrinə təsir
edəcəyini düşünürdü. Bu hal zamanla sehrli nağıllara da öz təsirini göstər-
mişdi. Bir çox magik elementlər isə zamanla sehrli nağıl formullarına
çevrilmişdi. Nağıllarda magik formullar əsasən söz şəklində ortaya çıxır.
Bu formullar bir çox hallarda sözlə bəzi hallarda isə söz və hərəkətlə birgə
icra olunur. Məsələn, qəhrəmana sehrli heyvan öz tükündən verir və
qəhrəmana dara düşdüyü zaman bu tükü yandırmasını söyləyir. Qəhrə -
man tükü yandıran kimi həmin heyvan qəhrəmanın köməyinə çatır. Yaxud
möcüzəli əşyaları əldə edən qəhrəman onlara gərəkən magik sözləri söy -
ləyir və həmin əşyalar qəhrəmanın arzusunu yerinə yetirir. Möcüzəli
doğum motivində də magik formula rast gəlmək olar. Övladı olamayan
şəxsə dərviş alma verir. Bu almanı yeyən şəxsin doqquz ay sonra övladı
dünyaya gəlir. Bu hala türk, eləcə də sehrli nağıllarda yetəri qədər rast
gəlmək mümkündür. 

Türk mətnlərində:
“Elə ki, mən dediklərimə əməl elədin, bu tükümü oda tut, mən hazır

olaram, səni işıqlı dünyaya çıxardaram (3, 175) .
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“Qibleyi-aləm, mən pay alan dərviş deyiləm, pay verən dərvişəm. Al
bu almanı, tən bölüb yarısını özün ye, yarısını da hərəmin yesin, sənin bir
oğlun olacaq, adını Qəmər qoyarsan” (3, 5).

“Ey xalça, həzrət Süleyman eşqinə bizi apar düz evimizə. O saat xalça
göyə qalxıb bunları apardı” (3, 26).

Rus mətnlərində:
«Вот дурак взял коня, стал садится на него и сказал: «Стой!» Конь

и рассыпался в серебро. Дурак захохотал; потом сказал: «Но»-и
серебро обратилось в коня” (3, 233). 

Mətnin tərcüməsi:
“Axmaq atı aldı, onun üzərinə oturdu və dedi: “Dayan!” At gümüş

olub yerə töküldü. Axmaq qəhqəhə çəkdi, sonra dedi: “No!” elə bu an
gümüş ata çevrildi”.

Yaxud:
“Спи глазок, спи, другой” (7, 117).
Mətnin tərcüməsi:
“Yat göz, yat o biri göz”.
Slavyan nağıllarında tez-tez rast gəldiyimiz magik formullardan biri

də Baba Yaqanın evinə daxil olmaq üçün işlədilən ifadədir. Baba-Yaqanın
toyuq ayağında duran komasının qapısı meşəyə tərəfdir. Qəhrəman Baba-
yaqanın məkanına daxil olmaq üçün aşağıdakı magik formuldan istifadə
etməlidir: 

«Избушка, избушка, повернись к нам передом, к лесу задом; нам
в тебя лезти, хлеба-соли ести» (9, 121).

Mətnin tərcüməsi:
“Koma, koma, çevir üzünlə bizə, arxanla meşəyə doğru; biz gərək sənə

daxil olaq, səndə duz-çörək yeyək”. Roşiyanu bu formulun mahiyyətini be -
lə izah edirdi: “Çox güman ki, “toyuq ayaqları üzərində” motivi ölülər ib ti -
dai insanın qəhrəmanın daxil olduğu ölülər dünyası ilə bağlı təxəy yü lü nün
nəticəsidir. Bu dünyaya giriş əsasən heyvan tərəfindən qorunur. Ziyarət rit-
ualı hər şeyi bilən ölülərin (əcdadların) dünyasına səyahəti kimi anlaşılır.
Həmin ölülər isə simvolik olaraq hər hansı bir heyvan (totem) tərəfindən
udulmuş kimi düşünülür. Geriyə dönüş isə həyatın bütün sirlərdən agah ola -
raq geri dönmək (ovçuluq, evlənmə) ayinini əks etdirir” (9, 121).

Nəticə. Beləliklə, sehrli nağıllara məxsus mifopoetik formullara nəzər
saldığımızda aydın olur ki, sehrli nağıllarda öz əksini tapan bu ənənəvi
cəhət mifoloji dünyagörüşünün bu və ya digər şəkildə özünü ifadə for-
masıdır. 
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NUH OĞLU YAFƏSLƏ (OLCAYLA) BAĞLI ETNOQONİKNUH OĞLU YAFƏSLƏ (OLCAYLA) BAĞLI ETNOQONİK
MİF VƏ RƏVAYƏTLƏR: TÜRKLƏRİN İLKİN ATA YURDUMİF VƏ RƏVAYƏTLƏR: TÜRKLƏRİN İLKİN ATA YURDU

VƏ İLK TÜRK DÖVLƏTİVƏ İLK TÜRK DÖVLƏTİ
XÜLASƏ

Məqalədə Azərbaycanın erkən etnik tariximizin müxtəlif folklor abidələrində qo ru -
na raq dövrümüzədək ulaşmış nümunələri qədim tarixi mənbələrdə söylənilənlərlə tutuş-
durulur və bunun əsasında etnik və dövlətçilik tariximizə işıq tutulur. 

Açar sözlər: Nuh, Yafəs, Aratta, türklər, kimmerlər, saklar.

ETNOGONİC MYTH AND LEGENDS ABOUT NUH OGLU YAFESETNOGONİC MYTH AND LEGENDS ABOUT NUH OGLU YAFES
(OLJAY): THE FİRST NATİVE LAND OF TURKS AND THE FİRST(OLJAY): THE FİRST NATİVE LAND OF TURKS AND THE FİRST

TURKİC STATETURKİC STATE
SUMMARY

In this article, the ancient monuments of Azerbaijan ,preserved from the first ethnic
historical periods are being compared and checked with historical ancient sources and
from that comparements and analysing will help us to clear and light a fire to our ancient
ethnic and statehood history.

Key words: Noah, Yafes, Aratta, Turks, Kimmers, Saks.

ЭТНОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ И ПРЕДАНИЕ О ЯФЕСЕ (ОЛДЖАЕ),ЭТНОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ И ПРЕДАНИЕ О ЯФЕСЕ (ОЛДЖАЕ),
СЫНЕ НОЯ: ОТЕЧЕСТВО ТЮРКОВ И ПЕРВОЕ ТЮРКСКОЕСЫНЕ НОЯ: ОТЕЧЕСТВО ТЮРКОВ И ПЕРВОЕ ТЮРКСКОЕ

ГОСУДАРСТВОГОСУДАРСТВО
РЕЗЮМЕ

В статье дается краткий обзор некоторых древнетюркских легенд об ста нов -
лении азербайджанского народа и сравниваются данные, запечатленные в этих
легендах с историческими фактами. 

Ключевые слова: Ной, Яфет, Аратта, тюрки, киммерийцы, саки.

Məsələnin qoyuluşu. Folklorşünas alimlərimizin gərgin əməyi sayə -
sin  də ötən əsrdən etibarən ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən son dərəcə
zən  gin folklor materialı toplansa da, bu materialın tarixçilərimiz tərəfin-
dən nəzərə alınması və tədqiqatlara cəlb edilməsi istiqamətində olduqca
az iş görülmüşdür. Fikrimizcə, məsələnin bu şəkildə qoyuluşu folklorşü -
nas  lığımız qarşısında yeni üfüqlər aça bilər. Bu isə öz növbəsində yeni
tədqiqat istiqamətlərini müəyyən edər. 

İşin məqsədi. Bu məqalədə məqsəd Azərbaycan ərazisindən toplanılan
folklor materialının daşıdığı informativ yükü qədim qədim tarixi qay-
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naqlar əsasında şərh etməklə, şifahi xalq ədəbiyyatımızın köklərinin çox-
çox qədimlərə uzandığını, bu yolla mənəvi mədəniyyətimizin də maddi
mədəniyyətimiz qədər qədim olduğunu sübut etməkdir. Lakin bu yeganə
məqsəd deyil. Əgər deyilənə nail olunarsa, Azərbaycanın aborigen əha-
lisinin pratürklər olduğu sübut edilmiş olar ki, bu da məqaləmizin ən əsas
hədəfidir.

Azərbaycanda qurulan ilk türk dövləti, onun qurulma tarixi və ilk xa -
qanları haqqında məlumatlar müxtəlif minilliklərə və əsrlərə aid olsalar
da bir-biri ilə inanılmaz dərəcədə üst-üstə düşməkdə, bir-birini tamamla-
maqdadırlar. Həmin məlumatlara əsasən, Azərbaycanda xaqanlıq institu-
tunun təsisi və dövlətçilik tarixinin başlanğıcı Nuh tufanından sonraya tə -
sadüf edir və bilavasitə Nuh əleyhissəlamın adı ilə bağlanır. Azərbaycanın
və ümumiyyətlə, türklərin ilk xaqanı kimi isə Həzrət Nuhun oğlu, sa mi -
lərin Yafəs, türklərin isə Olcay (və ya Bulca, Abulca) adı ilə tanıdıqları
şəx sin adı çəkilir.

VIII əsrdə yaşamış alban tarixçisi Musa Kağankatlı özünün “Alban ta-
rixi” kitabında Yafəsin soyu və bu soyun hakimiyyəti altında olan tor-
paqlar barədə çox maraqlı və qiymətli məlumatlar verməkdədir:

"Qardaşlar Nuhun təkidi ilə bir-birini qarət etməyəcəkləri barədə and
içdikdən sonra Nuhun Yafəsə təyin etdiyi sahə şimalda Midiyadan Qad ri -
ona (əslində Qordiana, yəni Kürdüstan olmalıdır – B.T) qədər uzanıb,
Midiyanı Babildən ayıran Dəclə çayının aşağı axarına çatırdı" (1, 14).

Bu məlumatdan göründüyü kimi, VIII əsr tarixçisi, Yafəsə verilən tor -
paq lardan söz açarkən, Midiyanın adını çəkir. Midiya isə eramızdan əvvəl
Vll - V əsrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətin adıdır.
Müəllif bununla sadəcə sözügedən əraziyə işarə etmişdir. O, kitabının
“Yafəs və Arandan başlayaraq lll Vaçaqana qədər Albaniyada hakim olan
hökmdarların siyahısı” adlı Vll fəslində Yafəsi Albaniyanın, yəni Azər -
bay canın ilk xaqanı kimi təqdim edir, ondan hökmdar kimi söz açır. Ki ta -
bının ll fəslində, Yafəsin soyundan və bu soyun hakim olduğu ölkə lər dən
danışarkən, Musa Kağankatlı yenə də Azərbaycanı birinci sırada göstərir
və ilk iki yerə Atropatena və Albaniyanı, yəni Azərbaycanın cə nub və şi -
malını yerləşdirir (1, 17).

Ümumiyyətlə, bu ardıcıllıq eyni mövzuya toxunmuş əksər xristian mü -
əl liflərin əsərlərində də müşahidə edilir. Bu baxımdan lV əsr tarixçisi
Pamfilanın oğlu Yevseviyin yazdıqları da maraq doğurur:

“...Bunlar isə Nuhun üçüncü oğlu Yafəsin soyundan olan xalqlardır.
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Midiyadan Speriyaya, okeandan Akvelona qədər onlar belə düzülmüşlər;
midiyalılar, albanlar, qarqarlar.., sarmatlar.., meotlar, iskitlər, tavriyalılar..,
bastaranlar...

Yerləşdikləri ölkələr isə bunlardır: Midiya, Albaniya, Meotiya, Sar ma -
tiya, Taorvaniya, İskitlər ölkəsi...” (2, 100).

Bənzər fikrə Portlu İppolitdə də rast gəlirik. O da Yafəs oğullarından
söz açaraq onların torpaqlarını sıralayarkən Midiya və Albaniyanın adını
ilk sırada çəkir (2, 96).

XlX əsrin görkəmli Azərbaycan tarixçisi və maarifçisi Abbasqulu Ağa
Bakıxanovun yazdığına görə,Yafəs türklərin ilk hökmdarı olmuşdur. O,
XIII - XIV əsrlər müəllifi Həmdullah Müstövhi Qəzvininin “Tarixi-Qo zi -
de” və XV əsr müəllifi Xondəmirin “Xülasətül-Əxbar” əsərlərinə is ti nad
edərək, Yafəsin oğulları barədə ətraflı məlumat vermiş, onun birinci oğlu-
nun adının Türk olduğunu qeyd etmişdir (3, 31). 

Yafəsin şahlığının mərkəzi kimi Azərbaycan ərazisini göstərən xristian
tarixçilərdən fərqli olaraq, müsəlman tarixçilər bu mərkəz kimi “Şərq
ölkələri və Türküstan”ın adını qeyd etməkdədirlər. Bu baxımdan XlV əs -
rin böyük Azərbaycan tarixçisi Fəzlullah Rəşidəddin və onun məşhur
“Cami ət-Təvarix” əsəri də istisna deyildir (4, 10).

Türklərin mənşəyinin Nuhun oğlu Yafəsə bağlanması fikrində bütün yə -
hudu, xristian və müsəlman mənbələri yekdildirlər. Bu baxımdan türko lo -
giyanın atası hesab edilən Kaşğarlı Mahmudun söylədikləri də maraq lı dır:

“Türklər əslində iyirmi boydur. Onların hamısının soyu əleyhissalam
Nuh peyğəmbərin oğlu Yafəsə, Yafəsin oğlu Türkə qədər uzanır” (28, 22).

Olcay xanın, yəni Nuh oğlu Yafəsin xaqanlığının mərkəzi barədə xris-
tian və müsəlman tarixçilərinin verdikləri məlumatlar ilk baxışdan bir-
birindən fərqli görünsə də, birincilərin daha düzgün məlumat verdiklərini
söyləyə bilərik. Əslində müsəlman tarixçilərin söylədikləri sələflərinin
söylədiklərini inkar etmir. Məsələ burasındadır ki, xristian mənbələrində,
o cümlədən “Albaniya tarixi” kitabında Azərbaycanın şimalı, yəni Al ba -
niya həm də “Şərq ölkəsi” adlandırılır (1, 17-19), Fəzlullah Rəşidəddin də
“Şərq ölkələri” ifadəsini işlədir (4, 10). “Türküstan” ifadəsinə gəlincə, bu
ifadə müəyyən dövrdə Azərbaycanı da əhatə etmişdir və bunun ən gözəl
sübutu “Dədə Qorqud kitabı”dır. Bu əsərdə həm Qazan xan, həm də
Bayandır xan “Türküstanın dirəyi” adlandırılırlar. Bu fikri başqa bir Azər -
baycan tarixçisi Əbu Bəkr əl – Tehrani əl – İsfahaninin “Kitabi – Di yar -
bəkriyyə” əsəri də təsdiqləyir (5, 20). Həm yazılı mənbələr, həm də möv -
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cud arxeoloji və yerüstü abidələr bir-birini heyrətamiz şəkildə ta mam la -
yaraq, Yafəsin (Olcayın) atası Həzrət Nuhun yaşayış yeri kimi Azər bay -
can ərazisinə işarə etməkdədir. Deyilənlərin ən əsas və təkzib edil məz sü -
butu Həzrət Nuh əleyhissəlamın məzarının Azəbaycanda, daha dəqiq de sək,
Naxçıvanda olmasıdır. Nuhun Naxçıvanla bağlılığı ba rə də mötəbər mən-
bələrdən biri də l - ll əsrlərdə yaşamış Roma tarixçisi Ptolomeyin yaz dıq -
larıdır. O, Nuhun Nuksuanada, yəni Naxçıvanda yaşa yıb burada öldü yünü,
burada yerdən duz çıxarmaqla məşğul ol du ğu nu qeyd etmişdir (5, 190).

Həzrət Nuh və tufan barədə ən qədim məlumata “Bilqamıs dastanı”nda
rast gəlirik. Tövrat və Qurani-Kərimdəki süjetlərlə, cüzi fərqlər nəzərə
alınmazsa, bütünlüklə üst-üstə düşən şumer süjetində sözügedən peyğəm-
bər Utnapişti adı ilə yad edilməkdədir. Baş verənlər isə onun öz dilindən
nəql edilir. Xatırladaq ki, söhbət Tövratdakı süjetdən təqribən 2 min il
daha qədim olan süjetdən gedir.

Tövratda Nuhun gəmisinin yan aldığı dağın Anadolunun şərqindəki
Ağrı dağı olduğu bildirilir. Qurani – Kərimdə isə söhbət Cudi dağından
gedir. ”Bilqamıs dastanı”nda isə bu dağ Nisir dağıdır. Bu halda söhbət
Naxçıvandakı Nəhəcir dağından getməlidir. Azərbaycan rəvayətlərindən
birində isə belə deyilir: 

“Nuhun gəmisi öncə Cudi dağına, daha sonra Ağrı dağına yan alır, son -
ra Haçadağa toxunub onun zirvəsini parçalayıb haçalayır və ən sonda Nə -
həcir dağına ilişib dayanır. Nuh gəmidən burada endiyi üçün əraziyə Nuh -
çıxan deyilir. “Naxçıvan” adı da buradan yaranıb” (5, 194).

Maraqlıdır ki, Naxçıvanda duz mağarası kimi tanınan və minillərdir
duz çıxarılan mağarada aparılmış arxeoloji tədqiqatlar burada duz isteh -
salına minillər öncə, yəni təqribən Həzrət Nuh dövründən başlan dığını
göstərmişdir ki, bu da Ptolomeyin məlumatını təsdiq edir. Üstəlik də Duz -
dağ ərazisində aparılan son arxeoloji tədqiqalar nəticəsində məlum olub
ki, həmin ərazi dünyada duzun ilk dəfə istehsal və tətbiq edildiyi ərazidir. 

Deyilənlərə Səlcuqlular dövründə peyğəmbərin qəbrinin üzərində sər -
da bə tikildiyini, sonrakı əsrlərdə bir çox səyyahın bu sərdabəni ziyarət
edərək, əsərlərində bu barədə qeydlər etdiyini əlavə etmək lazımdır. Yəni
bu şəxsin heç də mifik şəxsiyyət deyil, real tarixi şəxsiyyət olduğu, fəqət
sonrakı dövrlərdə ətrafında bir çox miflər uydurulduğu heç bir şübhə
oyatmır (5, 194). 

Tədqiqatçı Yusif Səfərov “Bir əfsanənin mənşəyi” adlı məqaləsində
bölgədən toplanmış nümunələrin qısa məzmununu təqdim etməklə tarixi
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bir araşdırma aparmış, xalq dilindən söylənilən əfsanələrin şumer, akkad
və yəhudi variantları arasındakı oxşar süjetlərin ilk mənbəyini araşdırma -
ğa çalışmış və qədim akkad dilində olan Şumer əfsanəsini ilk mənbə kimi
götürmüşdür. Naxçıvan toponiminin yaranmasını əfsanəyə bağlayan mü -
əllif sözün birinci tərkib hissəsi “Nax”ın “Nuh” sözünün fonetik variantı
olması ilə əlaqələndirmişdir (6, 33). 

Məlum olduğu kimi, dünya tufanı haqqında Nuh əfsanəsi mifоlоji dün -
yagörüşü özündə əks еtdirən, kеçmiş yaddaşdan qоpmağın mümkün süz -
lüyünü göstərən fоlklоr nümunələrindən biridir. Əfsanənin səyyar sü jе -
tinin təsiri nəticəsində Yaxın və Оrta Şərq xalqları arasında bir çоx vari-
antlar yaranmışdır (7, 33). Bu baxımdan Azərbaycan və onun bir gu şəsi
olan Naxçıvan da istisna deyil. 

S.H.Kramеr tufan haqqında Babil mifinin mənbəyinin Şumеr əfsanə lə ri
оlduğunu bildirməkdədir (8, 175). Qədim Şumеr mənbələrində və Bib li ya -
da yеr alan Nuh əfsanəsi ilə оxşar süjеt xəttinə malik оlan Azərbaycan fоlk-
lоr nümunələrində də yaradılışın Adəmdən sоnrakı ikinci təşəkkülü Nuh la
bağlı təsəvvür olunur. Belə nümunələrdən biri bu cümlələrlə başla yır:

“Bir gün Nuhun arvadı sırfa açıb xəmir yоğururdu. Durub təndirə оd
salmaq istədi. Duvağı qaldıranda quruyub qaldı. Təndir yarıya kimi suyla
dоlmuşdu. Arvad gеdib əhvalatı ərinə söylədi...” (9, 67)

Əfsanələrdə gəmi hazırlığında Nuh tək оlmur. Gəmi hazırlığında оnun
köməkçisi Ac pəhləvan xüsusilə sеçilir. Ac öz dоyumsuzluğu ilə ətraf
kəndlərə, insanlara zərər vеrirdi. Nuh Ac pəhləvanda xaraktеr dəyişikliyi
еtməklə оnun mənəvi tərbiyəçisi kimi çıxış еdir. Əfsanənin məzmunun-
dan bеlə aydın оlur ki, Nuh Acı dоyuracağına söz vеrir və bu sözünə еlə
Acın öz əməyi ilə nail оlur. Əfsanəyə görə оn gün mеşədə ağacları qırıb
tökəndən sоnra Nuhun kəsdiyi öküzün bir budunu yеyib dоyanda Acı
təəccüb bürüyür. Bu nеcə mümkün оla bilərdi. Nuh isə pəhləvana halal
işin müqabilində dоya bildiyini dеyir və artıq Ac pəhləvan haramdan,
оğurluqdan əl çəkir. Nuh halallığın dоğru yоlunu оna göstərir. Xalq оna
məlum оlan pеyğəmbərlik, yəni sеçilmişlik kеyfiyyətini əfsanədə məhz
tərbiyəçi kоntеkstində təqdim еdir. Əfsanədə Nuhun gəmisi, sənətkarlıq-
da mahir оlan yеddi usta tərəfindən bir aya hazırlanır (10, 121-122). 

Məshəti İsmayıl Rüstəm qızının fikrincə, əfsanədə zaman xüsusi əhə -
miy yət daşıyır. Çünki Nuh Nəbi tufanın başlanma vaxtını bilmirdi. Vaxtın
çatdığını Nuha arvadı xəbər vеrir. Tufanın ilkin əlaməti arvadının xəbər
vеrdiyi kimi, təndirin yarıya kimi suyla dоlması idi. Əfsanədə dеyilir ki,
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Nuhun arvadı üç aylıq azuqə götürür. Nuh da ailəsini və hər hеyvandan
bir cüt götürüb gəmiyə minir. Yalnız оğlanlarından biri “mən uca dağın
başına çıxaram” dеyərək Nuha itaət еtmir. Qırx gün qırx gеcə yağış yağır
bütün canlıları tələf еdir (10, 121-122).

“Nuhdaban” əfsanəsinə görə Nuhun gəmisi Gəmiqayada quruya оtu -
rur. Nuhun оğulları uca-uca dağların оd tutub yandığını görəndə dəhşətlə
bağırırlar: “Aman Tanrı! Günahımız nədi ki, indiyədək tufanda qaldıq, in -
di də оd-alоva düşmüşük. Amma bu qоrxu çоx çəkmədi, gördülər ki, оd-
alоv оnları yandırmır. Yaşıl çəmənə, gülə, çiçəyə də tоxunmur (9, 70).

Məshəti İsmayıl Rüstəm qızı yazır:
“Yanan dağların biri Gəmiqaya, biri İlandağ, biri Ağrı dağı idi. Nuh

Nəbi оğlanlarına gördükləri оdun möcüzəli оlduğunu dеyərək bu arada
yurd salmağı nəsihət еdir, bu üç dağın оnlara qüvvət, bərəkət vеrəcəyini,
yağıdan, şərdən qоruyacağını dеyib dayandığı yеrdən bir addım irəli atır.
Ilk əvvəl dabanı yеrə dəydiyinə görə bura “Nuhdaban” dеyirlər. Оğulları
isə Nuhun sözünə əməl еdərək həmin yеrdə yurd salır. Göründüyü kimi,
üçüncü mərhələdə yеni başlanğıc, tоrpağın möcüzəsi, Nuhun оğullarına
nəsihəti, Nuhun adlandırmaları və qanunauyğunluğun dəyişilməsi mоtivi
var. Bеlə ki, mоzalan və qaranquşun fоrma dəyişikliyi, yaxud insana qarşı
təhlükənin ilk оlaraq qaranquşun anlaması, pеyğəmbərlik missiyasını yе -
rinə yеtirən Nuhun hər üç mərhələdə canlı və cansız varlıqlarla kоsmоlоji
əlaqəsi bütün mətnlərdə əks оlunmuşdur. Əslində üçüncü mərhə lədəki
arxaik məzmun kеyfiyyət еtibarilə özündən əvvəlkilərin davamıdır. «Nuh
tufanı» əfsanəsinin ikinci mərhələsində, yəni tufan bölü mündə gəmi və
xilas оlanlara qarşı təhlükə gəminin özündə baş vеrir. Rеal təhlükə hеy-
vanlara xas xüsusiyyətlə bildirilir” (10, 122-123).

Yazılı və şifahi ədəbi nümunələrdə rast gəldiyimiz adqоyma ənənəsini
özündə yaşadan “Nuh tufanı” əfsanəsinə görə, Ağrı, İlandağ, Kəmki dağ -
larına adları məhz Nuh Nəbi vеrmişdir:

“...Su qalxdı, dünyanın üzünü almağa başladı. Gəmi də suyun üzünə
qalxdı… Günlər, həftələr dоlandı. Gəmi bir gün nəyəsə tоxunub kеçdi.
Gövdəsi bərk yırğalandı. Nuh Nəbi bildi ki, gəmi dağa tоxundu.

– Pəh, nə ağır dağdı – dеdi. Başından hеç qarın əskik оlmasın.
Оdu-budu, dağın adı «Ağrıdağ» qaldı. Başından da qar əskik оlmadı.

Bir həftə də kеçdi. Gəmi yеnə silkələndi. Nuh Nəbi gəmidəkilərə:
– Bu da inan dağdı, – dеdi.
Bu dağın da adı «İnandağ» оldu. Zirvəsi də zərbədən iki yеrə haçalan -
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dı. Gəmi səfərə davam еtdi. Bir az gеtmişdilər ki, təkrar silkələndi. Nuh
gəmidəkilərdən sоruşdu:

– Bu dağ о dağdan kəm ki dеyil? Dağın adına «Kəmki» dеdilər…” (9,
67-68).

İkiçayarasında uzun müddət arxeoloji qazıntılar aparmış və şumerlərin
qədim Ur şəhərinin qalıqlarını üzə çıxarmaqla məşhurlaşmış görkəmli
amerikalı arxeoloq Leonard Vulli qazıntılar zamanı “Nuh tufanı”nın
izlərini aşkarlamış və beləcə, sözügedən olayın mif olmadığını sübut
emişdir. Deməli, Həzrət Nuh gerçək tarixi şəxsiyyət olduğu kimi, tufan da
qədimdə baş vermiş gerçək bir hadisədir. 

Madam ki, bu belədir, deməli, xristian və müsəlman tarixçilərin Ya fə -
sin türklərin ilk şahı olması və böyük bir dövlətə başçılıq etməsi barədə
söylədiklərinə tam ciddi yanaşmaq lazımdır. Həmin mənbələr bu dövləti
dünyanın ilk dövləti kimi təqdim edir. Təsadüfi deyil ki, qədim şumer
mənbələri ölkəmizin ərazisində mövcud olan və Şumer dövləti ilə iqtisa-
di-siyasi əlaqələr saxlayan bir dövlətdən söz açmaqdadır. Söhbət mixi
yazılarda Aratta adı altında yad edilən və Şumer ilə eyni dövrdə mövcud
olmuş qədim bir dövlətdən gedir (5, 195-196). 

Görkəmli Azərbaycan alimi, qədim Şərq tarixinin gözəl bilicisi, mər -
hum Yusif Yusifovun yazdığına görə, eramızdan əvvəl lll minillikdə
Azərbaycanda dövlət qurmlarının meydana gəldiyi müşahidə olunur:

“Cənubi Azərbaycan İkiçayarasına yaxın bir ərazidə yerləşirdi.
İkiçayarasının qədim Azərbaycan tayfaları ilə erkən siyasi münaqişələri
və iqtisadi əlaqələri Şumer-Akkad mixi yazılarında əks olunmuşdur. Bu
qaynaqlar göstərilən hadisələrlə əlaqədar Aratta ölkəsini, kuti, lullu və su
tayfalarını yad edir. Uruk şumer şəhər – dövləti Aratta ilə iqtisadi əlaqələr
yaratmaq və hətta ölkəni özünə tabe etmək istəyirdi. Akkad hökmdarları
kuti və lullu tayfalarının İkiçayarasına müdaxiləsinə qarşı mübarizə apa -
rırdılar. Şumerlər və akkadlar Cənubi Azərbaycan, onun təbii sərvətləri
barədə müəyyən təsəvvürə malik idilər” (11, 61).

Aratta dövləti Azərbaycan ərazisində yerləşirdi. Şumer və Aratta döv -
lət ləri arasında əlaqələr “En – Merkar və Aratta hökmdarı”, “En – Merkar
və En-Sukuşsiranna”, “En – Merkar və Luqalbanda”, “Luqalbanda və
Hurrum dağı” kimi bir neçə şumer dastanında əks olunmuşdur. Sözü ge -
dən dastanların və digər mənbələrin təhlili Arattanın ərazisinin Cənubi
Azərbaycanın ərazisi ilə üst-üstə düşdüyünü, onun cənub sınırlarının
Qəzvin və Həmədandan keçdiyini söyləməyə əsas verir (11, 61).
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Maraqlıdır ki, ölkəmizin ərazisində kökü minilliklərin dərinliklərinə,
daha dəqiq desək, ən azı Eneolit dövrünə qədər uzanan “yağış çağırmaq”
ovsunu Aratta dövləti dövründə (e.ə lll – ll minilliklərdə) də davam
etmişdir ki, bu barədə şumer mətnləri xəbər verməkdədir. Həmin mətn lər -
dən aydın olur ki, Aratta əhalisinin həyatında əkinçilik önəmli yer tutur-
du. Burada dəmyə əkinçiliyi geniş yayılmışdı. Əkin sahələrinin məhsul-
dar olması isə yağışın yağıb – yağmamasından asılı idi. Əsasən taxıl və
noxud əkən Aratta əhalisi quraqlıq zamanı kahinə (şamana) müraciət edir,
o da ovsun oxumaqla yağışın yağmasını təmin edirdi. Bu, şumer mixi
kitabələrinin birirndə öz əksini belə tapmışdır:

“Tanrıların ali kahini İşkur göyü guruldadır, ildırım çaxdırır, dağlara
lərzə salır və yağış yağdırır. Bu zaman buğda və noxud göyərir... yetişən
buğdanı anbara... Arattanın ali kahini üçün gətirir və sarayda onun qa ba -
ğına tökür...” (11, 66).

Burada ən qədim türk inanc və adətlərinin izinə rast gəlirik. 
Şumer mənbəyində haqqında bəhs edilən olay bu ənənənin köklərinin

ən azı lll minilliyə və Azərbaycan (Aratta) ərazisinə uzandığını sübut edir.
Arxeoloji qazıntılar nəticəsində isə məlum olmuşdur ki, ölkəmizin əra zi -
sində bu inam və adət hələ Eneolit dövründə (e.ə. Vl – lV minilliklər)
mövcud olmuşdur. Xatırladaq ki, arxeoloq H. Cəfərovun yazdığına görə,
Azərbaycanın Eneolit əhalisinin həyatında dini ayin və ovsun mərasimləri
də müəyyən yer tuturdu. Qarğalar təpəsində kiçik çalada tapılmış və odun
təsirindən qaralmış daş topasını tədqiqatçılar quraqlıq zamanı yağış “ça -
ğırmaq”mərasimi ilə bağlayırlar (11, 32).

Şumer mənbələri Arattanın mədəni səviyyə baxımından Şumerdən üs -
tün olduğunu, bu üzdən də Şumer hökmdarı En – Merkarın (Merkar xa -
nın) öz ölkəsində məbədlər tikdirmək üçün arattalı ustalara ehtiyac duy -
du ğunu əks etdirməkdədir. Həmin mənbələrə görə, Şumer hökmdarı
Aratta sənətkarlarına sahib olmaq üçün İniniyə (Umay Nənəyə) dua edə -
rək deyərmiş :

“Xanımım İnini, (Aratta adamları) qoy mənə Urukda qızıl və gümüşü
ustalıqla emal etsinlər, təmiz lacivərd parçalarından, qızıl – gümüş qa tı şı -
ğından, təmiz lacivərddən... Urukda, açıq təpədə, sən yaşadığın “Anşan
evində” qoy (məbəd) tiksinlər. İşıqlı Giparın (İnini və kahinlərin yaşadığı
ibadətgahın) ortasını, sən yaşadığın yeri Aratta (adamları) qoy mənim
üçün bəzəsin... Aratta adamları dağlarından dağ daşı gətirsinlər, qoy
mənim üçün böyük ibadətgah ucaltsınlar. Böyük məbədi, (tanrılar) məbə-
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dini qoy parıldatsınlar. Mənim ayinlərimi kulabda qoy mənim üçün qoy
düzgün ifadə etsinlər. İşıqlı dağa bənzər “abzu”(hovuz, şəlalə, fontan) qoy
mənim üçün qursunlar, (meşəli) dağa bənzər “eredu” mənim üçün qoy
təmizləyib hazırlasınlar...” (11, 65-66)

Bu mətndən gördüyümüz kimi, Şumer şahı təkcə məbədlər tikmək
üçün yox, həm də dini ayinləri düzgün ifa etmk üçün arattalılara ehtiyac
duymuşdur ki, bu da dolayısı ilə şumerlərin Arattanın dini təsiri altında
olduğunu və ya hər iki ölkənin eyni dini görüşləri paylaşdıqlarını göstərir.
Başqa bir mətndən isə belə aydın olur ki, hər iki ölkədə eyni dil və eyni
yazıdan istfadə olunurdu. Həmin mətndə şumer qasidinin En – Merkarın
məktubunu Aratta hökmdarına (ali kahininə) gətirməsindən söz açılır və
deyilir:

“Arattann ali kahini bişmiş gili (mixi kitabəni) elçidən aldı..., gilə bax -
dı, sözlər mismar kimi qalxdılar” (11, 64). 

Musa Kağankatlı özünün "Albaniya tarixi" kitabında qeyd edir ki,
Yafəsin oğullarından olan Kimerdən (Qamerdən) kimmer (qamer) xalqı
törəmişdir:

“Yafəsin oğulları budur: Homer (Kimer) – hamirlər (kimmerlər) onun
nəslindəndirlər...” (1, 14-15).

Kimmerləri e.ə. Vlll əsrin Azərbaycan və Ön Asiya sakinləri kimi
göstərən mixi kitabələrdən fərqli olaraq Herodot e.ə. V srdə onlardan
Qara dənizin quzey sahillərinin sakinləri kimi söz açmaqdadır. Tarixin
atası eyni zamanda onların bu əraziyə iskitlərin təzyiqi ilə Araz çayı
sahillərindən köç etməyə zorlandıqlarını bildirməkdədir. Belə hesab olu -
nur ki, bu etnik qrup guya Güney Qafqaz və Ön Asiyaya Quzey Qafqzdan
Daryal keçidini keçərək gəliblərmiş, yəni onlar Azərbaycan və Ön
Asiyanın avtoxton əhalisi deyilmiş. Bu fikrin doğru olmadığını irəlidə
gös`tərəcəyik. Hələliksə qeyd edək ki, onların Araz çayını keçərək e.ə.
715-ci ildə Urartu ordusunu darmadağın etdikləri və Urartunu tutduqları
dəqiq məlum olan faktdır (12, 278-281).

Kimmerləri "qamira" adlandıran aşşur mənbələri onlardan Manna, yə -
ni Azərbaycan sakinləri kimi söz açmaqda və onların hökmdarı Tuq dam -
menin (Toxtamışın) adını çəkməkdədirlər. (13, 327-219). Rus və bəzi
Avropa elmi ədəbiyyatında yayğın olan fikrə görə bu xalq irandilli idi (14.
239-241). Lakin əldə olan təkzibedilməz dəlillər bunun əksini sübut et -
məkdə, kimmerlərin türkdilli olduqlarını birmənalı şəkildə ortaya qoy-
maqdadır.
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Bu baxımdan erkən orta əsrlər tarixçisi Prokopiyanın dedikləri əvəzsiz
mənbə hesab edilə bilər:

"...Saqinlərdən sonra ölkədə çoxluq təşkil edən Meotiy bataqlığından
Tanais çayının bataqlığa tökülən yerinə qədər çoxlu hun tayfaları yer-
ləşmişlər. Burada yaşayan xalqları qədimdə kimmer, indi isə utiqur
adlandırırlar" (15, 20; 13. 96-97).

Prokopiyanın verdiyi məlumatdan göründüyü kimi, hun türkləri, o
cümlədən hunların bir qolu olan utiqurlar qədimdə kimmer adlanmışlar.
Bu isə o deməkdir ki, kimmerlərin türklüyü antik müəlliflərdə heç bir şüb -
hə oyatmamışdır.

Hun soylarından olan utiqur və kutriqurların mənşəyi ilə bağlı bir əf -
sanə də eyni fikri təsdiqləyir. Bahəddin Ögəl özünün “Türk mifolo gi yası”
kitabının Avropa hunlarının maralla bağlı əfsanələrindən söz açan bölü -
mündə həmin əfsanəni də təqdim edir:

Vaxtilə Kimmer kralının Kutriqur və Utiqur adlı iki oğlu var imiş.
Günlərin birində bu iki uşaq ov etmək üçün çölə çıxır. Ov axtardıqları za -
man dişi bir marala rast gəlir və maral qovmağa başlayırlar. Maral qaçır,
uşaqlar qovurlar və ən nəhayət, bir dənizin kənarına gəlirlər. Uşaq lar mar-
alı dənizə sıxışdırıb vurmaq istəyirlr, lakin maral dənizə atılıb üz məyə
başlayır. Uşaqlar da üzə-üzə maralın dalınca gedirlər. Maral qabaqda,
uşaqlar da arxasında sahilə çıxırlar. Uşaqlar quruya ayaq basan kimi
maral yoxa çıxır (16, 575).

Hun türklərinin genezisi ilə bağlı bu əfsanə sözügedən xalqın Ana -
doludan Şərqi Avropaya gəldiklərini, soy ağaclarının kimmerlərdən, de -
mə li, Azərbaycan və Şərqi Anadoludan cücərdiyini söyləməyə tam əsas
verir.

Yuxarıda qeyd etdik ki, Musa Kağankatlının yazdığına görə, Yafəsin
oğullarından biri Kimer idi və kimmerlər onun soyundandır (1, 14-15).

Müəllif eyni zamanda kimmerlərin soy babası olan Kimeri Azər -
baycanın (Albaniyanın) Yafəsdən sonrakı ikinci xaqanı kimi təqdim edir. 

1933-cü ildə Aşşurbanipalın (e.ə. 668-663) Ninəviyyədəki İştar mə -
bədindən tapılmış mərmər lövhə üzərindəki yazısında başqa yazılardan
kimmerlərin xaqanı kimi tanınan Tuqdamme (Toxtamış) "Saka ölkə si"nin
və ya sakların hökmdarı kimi təqdim edilir. Mətnin naşiri R.Tompson
"saka" (sak) ifadəsindən sonra gələn mixi işarəni özünəməxsus şəkildə
şərh edərək, bu halda hansısa fərqli sak boyundan söhbət getdiyi fikrini
əsaslandırmaq istəmişdir. Lakin sonralar X.Tadmor iddia etdi ki, ifadəni
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"Saka və Qutium" (Qutium ölkəsi, kutilər ölkəsi) kimi oxumaq lazımdır.
Onun fikrincə, yazıdan belə çıxır ki, kimmerlərin öndəri Tuqdamme Aş -
şur mənbələrindən Manna ilə bağlı olduqları məlum olan sakların üzə -
rində də hökm sahibi imiş (17, 84). 

Herodotun yazdıqlarından belə anlaşılır ki, kimmerlərin bu bölgədəki
hakimiyyətinə hansısa iskit tayfası son qoymuş, onları Araz çayını
keçərək öncə Qara dənizin cənub sahillərinə, daha sonra isə şimal sahil lə -
rinə sıxışdırmışdır. Tarixin atasının yazdığına görə, iskitlər Araz çayı sa -
hilində yaşayırdılar. Onlar Araz çayını keçib kimmerlər ölkəsinə gəldilər
və onları təqib etməyə başladılar (18, 24). Lakin mütəxəssislər həmişə nə -
dənsə iskitlərdən Azərbaycana gəlmə xalq kimi söhbət açmışlar. Halbuki,
arxeoloji faktlar da, ən qədim yazılı mənbələr də iskit və iskit-sakların
ilkin vətəninin məhz Azəbaycan və Ön Asiya olduğunu göstərməkdədir.

Musa Kağankatlı Yafəsin övladlarından, yəni oğullarından və nəvə lə -
rindən danışarkən, Əşkinazın (Aşkenaz, Askenaz) da adını xüsusi vurğu-
layaraq sarmatların onun soyundan olduqlarını qeyd etmişdir:

“Tirasın oğulları bunlardır: Əşkinaz – sarmatların cəddidir...” (1, 15).
Əsərlərində iskit və saklara önəmli yer ayırmış Strabon (e.ə.63-b.e.23)

iskitləri əsasən iki yerə: roksolanlara və sarmatlara bölmüş, ikncilərin isə
çar sarmatları və kaziq sarmatlarından ibarət olduqlarını vurğulamışdır
(18. 51). İosif Flaviy (l əsr) də sarmatlardan iskit tayfalarından biri kimi
söz açmaqda, onların Romaya hücumlarından danışdığı yerdə "iskitlərin
sarmat adlanan hissəsi" ifadəsini işlətməkdədir (18, 53). 

Yuxarıda qeyd etdiymiz kimi, Strabona görə, sarmatların bir bölümü
"sarmat -kaziqlər, yəni sarmat-qazaxlar adlanmışlar. Maraqlıdır ki, qazax
xalqının etnogenezində iştirak etmiş soylardan biri də sarmatlar olub (19,
116). Antik müəlliflərin fikrincə, sarmatlar iskitlərlə amazonkaların izdi-
vacından törəmişlər və iskit dilində danışırdılar. Bu müəlliflərin yazdığı-
na görə, sarmatlar Qara dəniz iskitlərindən və Don çayından şərqdə məs -
kun idilər. Eyni mənbələrin təhlilindən belə aydın olur ki, onların torpaq -
ları bugünkü Rusiyanın Kalmıkiya, Həştərxan, Stavropol və Rostov böl-
gələrini əhatə edirdi. Antik müəlliflərin bəziləri sarmatları "savromat" da
adlandırmışlar. Məsələn, Herodot "savromat" yazdığı halda, eradan əvvəl
lV əsrdə yaşamış Skilak Karianidli "sarmat" ifadəsini işlətmiş, Ovidiy
Nazon isə hər iki addan istifadə etmişdir. Pliniy isə yunanların sarmatları
"savromat" adlandırdıqlarını bildirmişdir (13, 329-330).

Diodor Siciliyalı və Pliniyin bildirdiklərinə görə, sarmatlar Midiyadan,
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yəni Cənubi Azərbaycandan iskitlər tərəfindən köçə zorlanmışlar. Elə bu
səbəbdən də bəzi antik müəlliflər sarmatları midiyalılarla, yəni madaylar-
la eyniləşdirmişlər. Məsələn, Pliniy və Yuliy Solin sarmatları midiya lı la -
rın törəmələri hesab etmişlər. Pliniy türkləri sarmatların bir qolu saymış,
Pomponiy Mela isə türklərlə sarmatların qonşu olduqlarını yazmışdır.
Eradan əvvəl ll əsr müəllifi Dionisiy Pereqet isə sarmatları hunlarla eyni -
ləşdirmişdir. Fakt isə budur ki, qıpçaq mənşəli qazax soylarından biri də
sarmatlardır və onlar qazaxların içərisində "şermat" və "sarmat teleu" ad -
ları ilə məşhur idilər (13, 329-330, 334). Bu fakt qədim Atropatenanın
paytaxtının nədən Kazaka (Qazax) adlandığını başa düşməmizə və nədən
qıpçaq elementinin oğuz mənşəli Azərbaycan türkcəsində xüsusi bir plast
təşkil etdiyini başa düşməmizə yardımçı olur. 

Maraqlıdır ki, bəzi antik müəlliflərin sarmatların soy babaları saydıq ları
maday xalqının da qazaxların etnogenezində iştirak etdikləri mə lum dur.

Müqəddəs "Tövrat" kitabında Yafəsin oğullarından söz açılarkən, on -
lardan birinin Maday olduğu bildirilir. Eradan əvvəl lX-Vlll əsrlərə aid
mixi yazılarda Madayın soyundan gələn xalqdan - maday xalqından və
eradan əvvəl Vll-Vl əsrlərə aid mixi yazılarda isə bu xalqın Azərbaycanda
qurduğu Madayya dövlətindən söhbət açılır. Qədim yunan müəllifləri, o
cümlədən eradan əvvəl V əsrdə yaşamış Herodot bu dövləti Midiya döv -
ləti, xalqını isə midiyalılar kimi qeyd etmişlər.

Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycanda formalaşan digər türk soy və
boyları kimi madayların da izlərinə sonrakı əsrlərdə Türküstanda rast
gəlirik. Sonralar hansısa səbəbdən Azərbaycanı tərk edən bu qədim türk
soyu qazax türklərinin etnogenezində yaxından iştirak etmişdir. Qazax
xalqını təşkil edən türkdilli soylardan biri də madaylar olmuşlar (20, 118).
Azərbaycanda yaşayan və sonradan qazaxların, qırğızların, özbəklərin,
eləcə də qaraqalpaqların etnogenezində yaxından iştirak etmiş soylardan
biri də albanlardır (21, IV, 326; 19. 66, 82; 22. 16, tablo 2; 23. 41). Yafəsin
soylarından biri olan albanların adı yazılı mənbələrdə miladdan sonrakı
mənbələrdə qeyd edilsə də, onlar eradan əvvəl lV əsrdə baş vermiş olay-
larla əlaqədar yad edilirlər.

Azərbaycandan iskitlər tərəfindən köçə zorlanan və Şimali Qafqaz
ərazisində məskunlaşan sarmatlar hunlar tərəfindən darmadağın edil dik -
dən sonra bir neçə istiqamətə yayılmışdılar. Bunların bir hissəsi Qa za xıs -
tan ərazisinə köçərək qazax xalqının etnogenezində yaxından iştirak emiş,
ikinci bir hissəsi Fransa və İspaniyaya mühacirət edərək uzun müddət bu
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ərazidə hökm sürmüşlər. Üçüncü qrup isə Britaniya istiqamə-tinə yürüş
edərək orada Britaniya dövlətçiliyinin və ilk kral sülaləsinin əsasını qoy-
muşdular. İngilis mənbələrinə görə, Britaniyanın ilk əfsanəvi kralı,
əfsanəvi Kamelot şəhər-dövlətinin və kral sülaləsinin əsasını qoyan ser
Artur sarmat idi.O öldükdən sonra əsl türk kimi dəfn edilmiş və məzarının
üzərində böyük bir kurqan ucaldılmışdı. Dördüncü qrup isə Quzey Afrik -
ya qədər gedib çıxmışdı (24, 75, 80-81).

Musa Kağankatlı “Albaniya tarixi” kitabının “Yafəs və Arandan başla-
yaraq lll Vaçaqana qədər Albaniyada hakim olan hökmdarların siyahısı”
adlı Vlll fəslində Yafəsdən başlayan və övladları tərəfindən davam et di ri -
lən şahlığın nümayəndələrini sadalayarkən 4-cü sırada Toqarmanın (Tür -
kün) adıını çəkir:

“Yafəs, Homer (Kimer), Tiras, Toqarma (Türk)...” (1, 19).
Maraqlıdır ki, yəhudi dinini qəbul etmiş Xəzər xaqanı İosif Bizans im -

peratoruna yazdığı məşhur məktubunda xəzərlərin Toqarmanın (Türkün)
10 oğlundan biri olan Xəzərin nəslindən olduqlarını qeyd et məkdə, To qar -
manın oğullarının adlarını belə sıralamaqdadır: Uyğur, Tu ris, Oğuz, Bi -
zal, Tırna, Xəzər, Yanur, Bulqar, Savir (25, 7).

Bu fakt xəzərlərin etnogenezinin bilavasitə Azərbaycan və Şərqi Ana -
dolu ilə bağlı olduğunu söyləmək üçün tamamilə yetərlidir. Mək tubun
sonrakı hissəsində söylənilənlər də bu faktı təsdiqləyici mahiyyətdədir.
Xaqan yazır ki, ən başda xəzərlər az saylı və zəif idilər, lakin sonralar öz -
lərindən qat-qat güclü olan boylarla mübarizə aparıb onlara qalib gəldilər,
onların torpaqlarına sahib oldular. Onlar qaçır, xəzərlər təqib edirdilər.
Bu, rəqiblərin Kuştantiniya yaxınlığındakı Runa çayını keç mələrinə qədər
davam etdi. Məktubda qaçanların kimlər olduğu da bildirilir: u-n-n-t-r. Bu
məktubda deyilənləri şərh edən alimlər buradakı Runa çayının Dunay,
Kuştantiniyanın Konstantinopol (İstanbul), “u-n-n-t-r” kimi oxunan xal -
qın isə onuyğurlar və ya utiqurlar (otuzuyğurlar), başqa sözlə, uyğurlar
olduğu fikrində yekdildilər (25. 7).

Burada istər-istəməz, Diador Siciliyalının iskitlər haqqında söylədik-
ləri yada düşür və hər iki müəllifin eyni hadisədən söhbət açdığı ehtimalı
ağla gəlir. Diador Siciliyalı yazır:

“...Əvvəllər onlar azsaylı idi və Araz qırağında yaşayırdılar, onda şöh -
rət sahibləri olmadıqları üçün onlara həqarətlə baxılırdı. Lakin hələ qədim
vaxtlardan strateji bacarığı ilə seçilən bir savaşqan başçılarının başçılığı
altında onlar Qafqaza qədər dağlarda, Okean və Meoyiy (Azov) gölü sa -
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hil lərindəki düzlərdə və Tanais çayına qədərki s. bölgələrdə özlərinə ölkə
əldə etdilər...Xeyli vaxt keçəndən sonra ...Tanais çayından o tərəfdə Tra -
kiyaya qədər geniş əraziləri də özlərinə tabe edib, hərbi yürüşlərini başqa
istiqamətdə yönəltdilər...” (26, 101).

Məlumat üçün bildirək ki, Dunay çayının axdığı ölkələrdən biri də
Bol qarıstandır və Trakiya bu ölkənin bir hissəsini əhatə edir. Həmin ərazi
İstanbula yaxındır. Əgər hər iki halda eyni hadisədən söhbət gedirsə, antik
müəlliflərin bütün türkləri, o cümlədən xəzərləri iskit adlandırdığı mə -
lum dur. Bu halda xəzərlərin öz tarixlərinin ən başında Araz çayı sahil -
lərində yaşadıqları heç bir şübhə oyatmır.

Söhbətin bu yerində xəzərlərin etnogenezinin ilkin mərhələsinin Azər -
baycanla bağlılığını təsdiq edən daha bir tarixi faktı, Təbərinin son dərəcə
maraqlı bir məlumatını diqqətə çatdırmağa ehtiyac duyuruq. Salna mə çi -
nin yazdığına görə, Sasani şahı Qubadın ömrünün son illərinədək Aran
(Albaniya), Gürcüstan, Vaspurakan, Sisəcan (Sisakan // Zəngəzur) xəzər-
lərin əlində qalmış..., Qəbələ hunların mərkəzi olmuşdur:

“…Buna görə bu əyalətlərlə birlikdə Azərbaycana Xəzər məmləkəti
demişlər” (27, 90).

Xəzər xaqanı İosifin Yafəs soyundan Toqarmanın oğulları sırasında ad -
la rını çəkdiyi üç nəfər, o cümlədən xəzərlərin soy babası Xəzər haqqında
Vll əsrdə yaşamış suriyalı salnaməçi İohan Efeslinin “Tarix” əsərində
daha qədim mənbələrdən götürülmüş çox maraqlı bir qeyd var:

“Bizans imperatoru Mavrikinin dövründə Daxili İskitiyadan (İskitlər
ölkəsindən) üç qardaş öz xalqları ilə birlikdə hərəkətə keçdilər. Qar daş lar -
dan Bulqar adlı biri Roma imperiyasının sərhədlərinə tərəf yollandı. Di -
gər ikisi isə alanların Bersiliya adlandırılan ölkəsində məskunlaşdılar. Bu
ərazi sonralar qardaşlardan birinin – Xəzərin adı ilə Xəzər adlanmağa baş -
ladı” (25, 15).

Xəzər xaqanının məktubundan göründüyü kimi, Xəzər xaqanı həm
xəzərləri, həm də oğuz, uyğur, bulqar, savir və s. türk boylarını Albaniya,
yəni Azərbaycan hökmdarının soyu kimi təqdim edir və bununla da türk
xalqlarının ilkin etnogenezinin Azərbaycan ərazisi ilə bağlı olduğunu do -
la yısıyla təsdiq etmiş olur. Bu sırada oğuzların da adının çəkilməsi diq qət -
çəkicidir. 

İşin elmi nəticəsi. Nuh və Yafəslə bağlı əfsanə və rəvayətlərin qədim
qaynaqlarla tutuşdurulması bizə ölkəmizin ərazisinin əzəldən ən qədim
Türk Yurdu olduğunu, pratürklərin bu ərazidə zəngin maddi və mənəvi
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mədəniyyət nümunələri yaratdığını söyləməyə əlavə əsas verir. Bu, gəl di -
yimiz əsas nəticədir.

İşin elmi yeniliyi. İşin elmi yeniliyi tədqiqatın metodundadır. Fikri -
miz cə, məsələyə məhz bu kontekstdən yanaşma gələcəkdə folklorşünaslıq
və tarixşünaslıq elmlərinin qovuşağında tamamilə yeni bir istiqamətin
doğmasına gətirib çıxara bilər.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Əgər sonrakı tədqiqatlar eyni nəticəni verər -
sə, gələcəkdə bölgələrə folklorşünas, etnoqraf və arxeoloqların birgə eks-
pedisiyalarının təşkili zərurəti yarana bilər. Gəlinən nəticələr bu ekspe-
disiyalar üçün “yol xəritəsi” rolunda çıxış edər. 
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KƏLBƏCƏR BAYATILARININ SƏCİYYƏVİKƏLBƏCƏR BAYATILARININ SƏCİYYƏVİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİXÜSUSİYYƏTLƏRİ

(Yeni toplanmış nümunələr əsasında)(Yeni toplanmış nümunələr əsasında)
XÜLASƏ

Bayatı xalqın hissinin, mənəviyyatının, kədər-sevincinin bədii ifadəsidir, onun tari xi
yaddaşıdır. Bayatılar Azərbaycan xalqının həyatını, məişətini, adət-ən`ənələrini real
cizgilərlə əks etdirdiyi üçün xalq tərəfindən həmişə sevilmiş və mühafizə edilərək dillər
əzbəri olmuşdur. Kəlbəcər sakinlərindən toplanan bayatılarda onların həyat tərzi, müasir
dövrə aid duyğu və düşüncələri və köçkünlük həyatı öz əksini tapmışdır.

Açar sözlər: bayatı, Kəlbəcər, köçkün

TYPICAL FEATURES OF THE KALBAJAR BAYATIS
(On the basis of new examples which have gathered)

SUMMARY
Bayati is art expression of peoples’ sense, morality, sorrow and joy and its historical

memory. Bayati shows Azerbaijan people’s life, traditions with real lines and always
loved and saved by Azerbaijan people and all of them recite bayati by heart. Bayati
gained from inhabitants of Kalbajar reflects their way of life, their glances, fellings and
thoughts on contemporary life. 

Key words: bayati, Kalbajar, nomad

УНИКАЛЬНОЕ СВОЙСТВА КЕЛБЕДЖАРСКИХ БАЯТЫ
(На основе новых материалов)

РЕЗЮМЕ
Баяты выразительная форма чувства народа, его моральность, горе и радость,

самое главное его историческая память. Из-за того что, баяты выражает жизнь
нашего народа его традиции с реальными качествами, народ всегда сохраняет и
люб ят говорить наизусть баяты. Баяты собранные от жителей Келбеджара отража -
ют их образ жизни взгляды чувства и мысли на современную жизнь. 

Ключевые слов: баяты, Kелбеджар, переселенцы 

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə işğal altında olan Kəlbəcər regionu -
nun əhalisindən toplanmış bayatıların mövzu və ideya xüsusiyyətləri, va -
riantları və onların müqayisəsi öz əksini tapıbdır. Öz yurd-yuvasından di -
dər  gin düşmüş nənə-babalarımızın qəlbində vətən həsrəti, köçkünlük dər -
di, qəriblik sağalmaz yaraya, dilində isə bayatıya çevrilibdir. Ayrı-ayrı
böl gələrin özünəməxsus şəraiti, həyat tərzi olduğu üçün orada yaşayan
əhalinin də poetik düşüncəsi fərqli olur.
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İşin məqsədi. Kəlbəcər ən qədim insan məskənlərindən biridir. Bu
ərazidə ibtidai insanın təşəkkül tapması və formalaşması dördüncü geoloji
dövrlə bağlıdır. Bu dövr isə 4 milyon ildən artıq bir tarix deməkdir. Kəl -
bəcərdəki mağara düşərgələrində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar sübut edir
ki, ibtidai insan icmasının ilk əmək alətləri həm də bu yerlərdə ya ra dılıb. 

Kəlbəcərdə alban dövrünə aid xeyli tarixi abidələr var. Bunlardan ən
məşhuru Xudavəng məbəd kompleksidir. "Xudadəng" də adlandırılan
abi də kompleksi VI-VII əsrlərdə alban knyazı tərəfindən tikilib, XV əsrdə
isə bu abidə alban knyazlığının dini məbədi olub. Rayonun Vəng kəndi
ərazisində də digər bir alban məbədi yerləşir. Kəlbəcərdə Tarix-diyarşü-
naslıq muzeyi, Aşıq Şəmşir adına mədəniyyət evi var. Bununla yanaşı
rayonda iri və orta müəssisələrin sayı 140, məktəbəqədər uşaq müəssi sə -
lə rinin sayı 90, ümumtəhsil məktəblərinin sayı 115, texniki, orta ixtisas və
peşə məktəblərinin sayı 1, xəstəxanalar və tibb müəssisələrinin sayı 107,
mədəniyyət ocaqlarının sayı 214 idi. 

Kəlbəcər 1993-cü ilin aprel ayının 2-dən Ermənistan ordusunun işğalı
altındadır. İşğal nəticəsində Kəlbəcərdə 511 nəfər şəhid oldu, 231 nəfər
itkin düşdü, 100-lərlə adam şikəst oldu. 130 yaşayış məntəqəsi, dünya
şöhrətli “İstisu” sanatoriyası, 500-dən artıq sənaye, tikinti, məişət, ticarət
ob yekti, 172 mədəniyyət obyekti, 96 ümumtəhsil məktəbi, 76 səhiyyə ob -
yekti, 1 muzey darmadağın edildi. 100 min baş qaramal, 500 min baş qo -
yun-quzu, 100-lərlə maşın, texnika, avadanlıq talan olundu. 

Hazırda Kəlbəcər rayonunda olan məcburi köçkünlər Bakı, Sumqayıt,
Gəncə şəhərləri ilə yanaşı Azərbaycanın digər 44 rayon və şəhərində məs -
kunlaşmışlar. Onlardan 8988 ailə ictimai binalarda, məktəblərdə, 351 ailə
yol kənarında və son dövrlərdə humanitar təşkilatlar tərəfindən tikilmiş
müvəqqəti yaşayış yerlərində yerləşdirilmişdir. Kəlbəcər rayonunda er -
məni təcavüzü nəticəsində 24279 uşaq zərər çəkmiş, onlardan 734 nəfəri
yetim qalmışdır.

Əhalinin dağılması, müxtəlif ərazilərdə yerləşməsi ilə bağlı folklor nü -
munələrinin toplanmasına böyük ehtiyac duyulur. Goranboy rayonunda
məcburi köçkünlər üçün salınmış düşərgədə Kəlbəcərin Zivel, Qaraçanlı,
Keştək, Aşağı Ayrım, Milli, Sarıdaş, Dəmirçidam, Seyidlər, Qamışlı, Yan -
şaq kəndlərinin sakinlərindən topladığımız bayatı nümunələri, onların
mövzu və ideyası, sənətkarlıq xüsusiyyətləri xüsusi diqqət tələb edir.

Qədim dövrlərdən bayatılar geniş mənalı, çoxşaxəli janr olmuş, onun
həm ideya-məzmun, həm də biçim-quruluş etibarı ilə bir-birindən seçilən
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növləri, şəkil və qolları yüzilliklər boyu xalqın poetik süzgəcindən ke -
çərək yeni çalarlar qazanmışdır. Bir neçə dəfə toplu halında çap edilən
bayatılar (3; 4) xalqın hissinin, mənəviyyatının, kədər-sevincinin bədii
ifadəsidir, onun gerçəkliyə münasibəti, tarixi yaddaşıdır. Bayatılar Azər -
baycan xalqının həyatını, məişətini, adət-ənənələrini real cizgilərlə əks
etdirdiyi üçün xalq tərəfindən həmişə sevilmiş, mühafizə edilərək dillər
əzbəri olmuş və onların ideya-bədii xüsusiyyətləri barəsində xeyli təd qi -
qatlar aparılmışdır (5; 8; 12). “Elə bu zamandan başlayaraq xalqımız üçün
nədir bayatı, nə olub suallarına cavab tapmağa çalışdım və bu qənaətə gəl -
dim ki, Azərbaycan xalqının tarixini, məişətini, qeyrətini, bütün mə nəvi
üstünlüklərini, arzu və əməllərini əks etdirən monumental, bütöv bir əsər -
dir bayatı! Bayatı şirin körpə laylası, dərdli ağı, acı qürbət, əsarət fəryadı,
zindandan dar ağacından qopan üsyan səsi, təbii fəlakətə, ölümə, xəs tə -
liyə, ictimai haqsızlıqlara qarşı etirazdır” (6, 22).

Azərbaycanın bir çox regionlarında olduğu kimi Kəlbəcərdə də bayatı
janrı geniş yayılmışdır. Vətən həsrəti çəkən kəlbəcərlilərin hər birinin qəl-
bində mütləq qəmli bir bayatı öz yerini tutub, onlar yaddaşlarda dərin iz
buraxan sarsıntıları yada salır, dünənimizdən, ötən günlərimizdən xəbər
verir: 

Əzizim, gözüm qaldı,
Deməyə sözüm qaldı.
Ayrı düşdüm vətəndən,
Yollarda izim qaldı.

Yaxud:
Qəlbimə od düşübdü,
Yadıma yurd düşübdü.
Vətən dərdi çəkməkdən
Ürəyimə dərd düşübdü 

(Şamama Nəbi qızı, Milli kəndi).

Dərin fəlsəfi mənalı nəğmələrin – bayatıların məzmunu həyatın və ya -
şayışın müxtəlif sahələrindən götürülür. Vətən həsrəti, köçkünlük dər di,
qəriblik nənə-babalarımızın qəlbində sağalmaz yaraya çevrilibdir. Bun -
dan başqa topladığımız bayatıların bir qismi məhəbbət, intizar, istək-arzu,
vüsal və həsrət motivli nümunələrdir:
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Tərlan quşu uçdu gəl,
Bizim bağa düşdü gəl.
Sən qoynuma düş, isin,
Üç ay soyuq qışdı gəl 

(Xalıqverdi Həmid oğlu, Zivel kəndi).

Həyatdan, taledən, zəmanədən şikayət, narazılıq, giley-güzar, etibar-
sızlıq kimi cəhətlər bayatılarda elə ümumiləşdirilmişdir ki, onun hər bir
mis rasında yaradıcısının, bütünlükdə isə xalqın ürək çırpıntıları duyul-
maqdadır: 

Burdan bir leyli getdi,
Dayandı xeyli, getdi.
Yar sözümdən incidi,
Məndən gileyli getdi 

(Xalıqverdi Həmid oğlu, Zivel kəndi).

Yaxud:
Əzizim, qara baxtım,
Qar yağdı qara baxtım.
Həyat güldü üzümə,
Açıldı qara baxtım.

Və yaxud:
Qəribəm ölkə səndən,
Yol gedir ölkə səndən.
İstərəm baş alıb gedəm,
Qorxuram yol kəsəndən 

(Şamama Nəbi qızı, Milli kəndi).

Bəzi bayatı nümunələrimizdə isə xalq hələ qədim zamanlardan vur ğu -
nu olduğu füsünkar dağlarını, qədrini bildiyi gül-çiçəyini, havasını, su yu -
nu, həmin gözəl nemətlərin ətrini öz könül poeziyasına qatmışdır: 

Dağlar marala qaldı,
Otu sarala qaldı.
Sərin çeşmə, göy bulaq,
Yenə marala qaldı.
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Yaxud:
Ömürdə xəstə olub,
Baş qoymadım balınca.
Dağlarda ovcu oldum,
Dağlardan kam alınca 

(Qənirə Möhsün qızı, Dəmirçidam kəndi).

Bayatılar xalqımızın həyatı, dünyagörüşü, məişəti və mənəviyyatı ilə
sıx bağlıdır. “Keçmişdə qız bəyənərkən onun bir sıra müsbət xüsu siy -
yətləri nəzərə alınardı: xarici görkəmi, gözəlliyi, sadəliyi, işgüzarlığı,
evdarlığı, sağlamlığı və s. Bu keyfiyyətlər öz ifadəsini baya tılarda da tap-
mışdır” (7).

Bulağın daşı mənəm,
Üzüyün qaşı mənəm.
Gedib özgə axtarma,
Qızların başı mənəm 

(Şamama Nəbi qızı, Milli kəndi).

Bunlarla yanaşı bayatılarımızda indiyədək öz mənşəyindən ayrılmayan
el-oba sözləri, məhəlli ünsürlər, dialekt və şivələr yaşamaqdadır. Bəzən
bayatılarda onun hansı dövrdə və məkanda yarandığını bildirən bir söz
belə kifayət edir. “Ayrı-ayrı regionlarda yaşayan əhalinin məişətini, adət-
ən`ənəsini, istifadə etdiyi əşya və geyim adlarını və s. öyrənmək üçün bu
cür sözlər mənbə rolunu oynayır” (9). 

Arxalığı qədəh yar,
Boyu boydan gödək yar.
Sən duman ol, mən çiskin,
Vətən deyib gedək, yar 

(Sultan Novruz oğlu, Milli kəndi).

Bayatılarımızın özünəməxsus rədif, qafiyə və cinasları vardır. Bir çox
şeir şəkillərində təsadüf etdiyimiz cinas qafiyələr onu yaradanların poetik
kəşfidir. Eyni səs tərkibli sözün bir neçə məna çalarını tapmaq, onu şeirdə
qafiyə yerində işlətmək böyük qüdrət tələb edir: 
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Maral bu dağa çatdı,
Bülbül budağa çatdı.
Ləblərin sorum bir az,
Dodaq dodağa çatdı.

Yuxarıda göstərilən bayatının ilk iki misrasında maralın “bu dağa” –
hansısa işarə edilən bir dağa çatdığını, bülbülün isə “budağa” – ağacın
budağına çatdığını tələffüzdə eyni səslənən sözlərdən düzələn cinas şəkli
olduğunu görürük.

Əzizim o da yazdı,
Bu dərin, o dayazdı.
Fələyə mən neylədim,
Bəxtimi oda yazdı 

(Xalıqverdi Həmid oğlu, Zivel kəndi).

Bu bayatının birinci misrasında isə “o da yazdı” kiminsə yazı yaz dı -
ğını, ikinci misrada isə “o dayazdı” dərinliyin az olması mənasında və so -
nuncu, əsas fikrin ifadə edildiyi misrada isə “oda yazmaq” mənasında iş -
lədilərək yüksək sənətkarlıq göstərilmişdir. 

Həm qafiyə, həm də rədifdə cinas şəkli:

Mən aşiq yaram azdı,
Hov çəkən yaram azdı.
Yaxşı sev, yaxşı yarı,
Ordakı yaramazdı 

(Xalıqverdi Həmid oğlu, Zivel kəndi).

Omonim sözlərin işlədilməsi də cinas rədiflər yaradır ki, bu da baya -
tının poetik xüsusiyyətini daha dolğun ifadə edir:

Mən aşiq tikən gülə,
Sarmaşıq tikən gülə.
Heç kimsə göz tikməsin,
Mən gözüm tikən gülə 

(Mustafa Əhməd oğlu, Yanşaq kəndi).
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Bayatıların sənətkarlıq xüsusiyyəti təkcə cinas rədif və qafiyələrdən
ibarət deyil. Bayatılarda qafiyələrlə yanaşı alliterasiya da ritmin yaradıl-
masında əsas vasitələrdən biridir. Alliterasiya sözün əvvəlində eyni və
yaxın səs, yaxud səs qruplarının səsləşməsi kimi izah edilir, eyni zaman-
da ahəng qanununun da fəal rolu göstərilir. “Bizə gəlib çatan abidələrin
tədqiqindən müəyyən edilmişdir ki, qədim türk şeirində qafiyə olma mış -
dır. Onun funksiyasını alliterasiya yerinə yetirmişdir. Azərbaycan bayatı -
larında alliterasiya və qafiyə ritmin əmələ gəlməsində fəal iştirak edir”
(11, 61).

Əzizinəm, oraqnan,
Gül biçilər oraqnan.
İtirmişəm qoşa qardaş,
Gəzirəm soraqnan 

(Ayna Qurban qızı, Qamışlı kəndi).

Qeyd etdiyimiz bayatının üçüncü misrasının sonunda iki yanaşı sözün
alliterasiyası göstərilmişdir. Eyni zamanda, bu sözlərdə sait səslərin bir-biri-
ni izləməsini də görürük. Bu da öz növbəsində assonans ( sait səslərin allit-
erasiyası) hadisəsini yaradır. Bayatıda həm sait, həm də samit səslərin allit-
erasiyası birgə işləndikdə alınan bədii effekt daha təsirli və qüvvətli olur. 

Bayatılar ayrı-ayrı bölgələr üzrə məhdudlaşmayıb son dərəcə üstün bir
xüsusiyyətə də malikdir: formaca sadə, dilə yatımlı söz düzümündən iba -
rət olduğundan kütləvi xarkter daşıyır, geniş yayılır. Bunun nəticəsində
ba yatıların müxtəlif bölgələrdə variantları yaranır. Kəlbəcər folklor nü -
munələri kimi topladığımız bayatılar içərisində də elə bayatılar var ki, on -
ların variantları müxtəlif bölgələrdən toplanmış bayatılarla oxşarlıq təş kil
edir. Bəzən bu oxşarlıq bütün misralarda eyni olduğu halda, yalnız sonun-
cu misrada onu söyləyən tərəfindən dəyişdirilir. Bunun səbəbi müxtəlif
bölgələrdə yaşayan xalqın özünəməxsus yaşayış tərzi, problemləri olduğu
üçün onlar bu dəyişikliyi öz dərd-qəminə, sevinc-kədərinə uyğun olaraq
ifadə edir.

Yox aşiq tikə-tikə,
Kəs bağrımı tikə-tikə.
Öləndə yar ağlasın,
Kəfənim tikə-tikə (4, 261).
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Yaxud:
Gəzər evi tikə-tikə,
Kəs bağrımı tikə-tikə.
Məni anam ağlasın,
Kəfənim tikə-tikə 

(Qüdrət Allahverdi qızı, Nəcafalı kəndi).

Yuxarıda verilmiş nümunələrin birinci variantında mövzu nakam aşi -
qin dilindən söylənmiş qarğış olduğu halda, bu motiv topladığımız nü mu -
nədə daha qabarıq göstərilmiş, fərqli olaraq “yar” əvəzinə “ana” sözü işlə -
dil mişdir.

Mən aşiqəm Salyana,
Dara zülfün sal yana.
Necəsən bir ah çəkəm,
Araz qopa Salyana 

(Xalıqverdi Həmid oğlu, Zivel kəndi).

Yaxud: 
Mən aşiqəm Salyana,
Dara zülfün, sal yana.
Necəsən bir ah çəkim,
Kür quruya, sal yana (4, 35).

Seçdiyimiz variantlar arasındakı bayatılarda ifadə olunan mövzu,
ideya əsasən son misrada həm dəyişdirilmiş, həm də daha da qabarıq for-
mada göstərilmişdir. Kürü qurudan “ahla” Arazı Salyana qopardan-çat-
dıran “ah” arasında fərq hiss olunur: biri çayın qurumasını, digəri isə onun
məcrasından daşıb çıxmasını ifadə edir. Doğrudur, hər ikisi onun yara -
danının keçirdiyi hissi, intizarı, həsrəti göstərmək üçün söylənibdir.

Əzizim birdə mən,
Doldur içim bir də mən.
Ömür keçdi, gün keçdi.
Kəlbəcəri görmərəm birdə mən 

(Qüdrət Allahverdi qızı, Nəcafalı kəndi).
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Yaxud:
Əzizim birdə mən,
Doldur içim bir də mən.
Ömür keçdi, gün keçdi,

Cavan olmam birdə mən (4, 154).

Bayatılarda bəzən bu variantlıq özünü mövzu və ideyada daha qabarıq
göstərir. Kəlbəcər sakinlərindən topladığımız bayatılar içərisində mövzu
baxımından Şəki və Qarabağ ərazisindən toplanmış bayatılarla yaxınlıq
möv cuddur. Bu yaxınlıq ayrı-ayrı mövzularda – vətən, təbiət, nakam sev -
gi və s. olur. Bəxtdən, taledən şikayət, narazılıq topladığımız bayatı nü -
mu  nə sində belə ifadə edilib: 

Əzizim o da yazdı,
Bu dərin, o dayazdı.
Fələyə mən neylədim,
Bəxtimi oda yazdı 

(Xalıqverdi Həmid oğlu, Zivel kəndi).

Şəki və Qarabağ folklor nümunələrində isə bu mövzu aşağıdakı kimi
ifa də edilib:

Mən aşiqəm bəxti kəm,
Taleyi kəm, bəxti kəm.
Mən fələyə neylədim, 
Fələk mənə baxdı kəm. (1, 321)

Əziziyəm bəxti kəm,
Naxışı kəm, bəxti kəm.
Aman fələk neylədin,
Mənə yaman baxdın kəm (2, 146).

“Hər bir bayatının arxasında insan taleyi, mürəkkəb bir ictimai “mən”
dayanır. Bu “mən”in daxili aləmi çoxcəhətli, rəngarəng və zəngindir, çün -
ki bu “mən” tarixən formalaşan, həmişə yetkinləşmə və yüksəlişdə olan
ic timai “mən”dir” (10, 150). 

Nə yazılı, nə də şifahi ədəbiyyatda bayatı ədəbi janrların heç birinə
bən zəmir. Burada məzmun əsatir və əfsanə ünsürlərinə qarışmır. Elə bil
insan bayatı ilə dərdini, fikir və düşüncəsini kiməsə söyləyir.
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İşin elmi nəticəsi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının lirik qoluna
da xil olan bayatılar mövzu baxımından çoxşaxəli olduğu kimi yaranma
əra zi sinə, şəraitinə görə də müxtəlif və rəngarəngdir. Kəlbəcər regionu -
nun əhalisindən toplanan bayatılar bunu aydın şəkildə özündə əks etdirir.
Eyni zamanda, məqalədə bayatıların ayrı-ayrı bölgələr üzrə məhdudlaş-
madığı da özünü göstərmişdir.

İşin elmi yeniliyi. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşan
Kəlbəcər regionunun əhalisindən toplanmış yeni materiallarda bayatıların
mövzu və ideyasını və həmin bayatıların variantlarını müqayisə etməklə
xalqın poetik düşüncəsi, yaradıcılıq qabiliyyəti göstərilmişdir. 

İşin tədqiqi əhəmiyyəti. Kəlbəcərdə bayatı söyləmək, bayatı qoşmaq
ənənəsi bu gün də davam etməkdədir. Ayrı-ayrı folklor söyləyicilərindən
toplanan bayatılar irəliki illərdə Kəlbəcər regionuna aid folklor toplusu-
nun çıxarılması işində tədqiqi əhəmiyyətə malik ola bilər.
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AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı

SARINLARIN BAYATI VƏ MEYXANALARLA BƏNZƏR VƏSARINLARIN BAYATI VƏ MEYXANALARLA BƏNZƏR VƏ
FƏRQLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİFƏRQLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

XÜLASƏ
Sarınların Azərbaycan və türk xalq ədəbiyyatındakı bayatı və manilərlə bənzərliyi

indiyədək bir çox alimlərin diqqətini çəkmişdir. Türk sillabik şeirinin davamı olan sarın
örnəkləri Anadolu türkləri, qaqauz, iraq türkmanlarının mani, özbəklərin “əşulə”, yaxud
“aşulə”, krım tatarlarının “cır”, Kazan tatarlarının “çır”, adlandırdığı eyni şeir şəklidir.
Məqalədə sarınlarla bayatı və meyxanaların oxşar və fərqli xüsusiyyətləri araşdırılacaq. 

Açar sözlər: sarın, bayatı, meyxana, sillabik şeir

THE SIMILAR AND DIFFERENT FEATURES OF SARIN, THE SIMILAR AND DIFFERENT FEATURES OF SARIN, 
BAYATI AND MEYKHANASBAYATI AND MEYKHANAS

SUMMARY 
The similarity of bayati and sarin in the folk-lore of Azerbaijan and kumukh has led

to interest of many scholars. The Anadolu turcks, gasguz, Irag turkmans called this form
of poetry as mani, ozbeks as “ashule” or “ashule”, Kirim tatars as jir, Kazan tatars as
chir. All of them are the same form of poetry. In article will explore similar and differ-
ent feautures of bayati, sarin and meykhana. 
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РЕЗЮМЕ
Сходства баяты и сарын в Азербайджанском и кумыкском фольклоре заин те ре -

совал многих учёных. Анатолийских турок, гагаузы, Ирагские тюркманы называет
этого стихотворного жанра как мани, узбеки как ашуле, ешуле, Крымские татары
как джыр, Казанские татары как чыр. В статье будет исследоваться похожие и раз -
личные особенности баяты, сарын и мейхана. 
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Məsələnin qoyuluşu. Qumuqlar mahnı, nəğməyə sarın deyir. Sarın
türk sillabik şeirinin heca vəznli örnəyidir və ümumtürk şeirinin qanuna -
uy ğunluqlarını özündə əks edir. Bu şeir dördləmə formasında olur və ab -
cb şəklində qafiyələnir. Sarınlar və bayatılar eyni şəkildə təhlil olunur. 

İşin məqsədi. Qumuq Azərbaycan folkloru ümumtürk kontekstinin
par çalanmış qollarıdır. Bu xalqların maddi, mədəniyyət, tarixi, ədəbi və
folklor əlaqələrinin öyrənilməsi mühüm amildir. Buna görə də, qumuq və
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Azər baycan folkorunda mövcud olan oxşar və fərqli xüsusiyyətlərin öy -
rə nilməsi hər iki xalqın folklor tarixinin öyrənilməsinə imkan yaradır.

Əsas mətn
Sarınların Azərbaycan və türk xalq ədəbiyyatındakı bayatı və manilər-

lə bənzərliyi indiyədək bir çox alimlərin diqqətini çəkmişdir. Sarınları
izah edərkən Çetin Pekaçar belə bir açıqlama edir. “Sarın, şəkil və qafiyə
özəllikləri tərəfindən baxıldığında maninin qumuq türkçəsindəki qarşılığı
olan mənzum dörtlüklərə verilən addır.” (10, 334) Doğan Kaya sarınlar
haqqında yazır: “Sarın qumuqların toylarda və qız və oğlanların qarşılıqlı
olaraq (deyişərək – A.Q) oxuduqları mahnılara verilən addır” (6, 625).
Əmin Abid də sarınlar haqqında maraqlı fikir yürüdür: “Qu muq”
türkcəsilə Dağıstan əhalisi arasında bu mani növü (söhbət sarınlardan
gedir – A.Q.) inkişaf etmiş bir haldadır. Bunlar ümumi quruluşca Azər -
baycan bayatılarına çox yaxın bir şəkil göstərməkdədirlər.” (1, 205).
Əmin Abidin sarınları bayatılarla yaxınlaşdırması təsadüfi hal sayılma-
malıdır. Çünki diqqətlə incələndikdə sarınlarla bayatıların heç bir ciddi
fərq ləri olmadığını, hətta eyniliyini görə bilirik. Azərbaycan folklorunda
bayatı adlanan bu şeir növünü bütün türk dillərində ifadə edən sözlərin
anlamı “nəğmə”, “mahnı”, “türkü” kimi tərcümə olunur. Türk nəzminə
mənsub alliterasiya sarın və bayatılarda da öz hökmünü qoruyub saxla-
maqdadır. “Türk ədəbiyyatı ilə məşğul olan bütün alimlərin təsdiqi ilə
türk nəzm şəklində əsas ölçü “qitə”dir (dörtləmələr). Bayatı-mani növü
qitə halında bir vahiddir” (1, 223). 

Bayatıların öyrənilməsində Bəkir Çobanzadə, Əmin Abid, Hə nəfi
Zeynallı, Asif Hacıyev, Çetin Pekaçar, Tudora Arnaut, Sədnik Paşayev və
s. alimlərin böyük xidmətləri vardır. Bunlarla yanaşı, Elxan Məmmədli
özünün “Təcnislər” kitabında bilavasitə bu janr haqqında araşdrıma apar -
mışdır (11). 

Türk sillabik şeirinin davamı olan sarın örnəkləri Anadolu türkləri, qa -
qauz, iraq türkmanlarının mani, özbəklərin “əşulə”, yaxud “aşulə”, krım
tatarlarının “cır”, Kazan tatarlarının “çır”, adlandırdığı eyni şeir şəklidir.
Qumuq folklorunda sarın, Azərbaycan folklorunda bayatı adlan dırılan bu
türk şeir örnəyi minilliklərin dərin qatlarından süzülərək bir xalqın, mil-
lətin tarixinin, mədəniyyətinin izlərini özündə daşıyır. 

Qumuq və Azərbaycan folklorunun ən qədim janrlarından biri olan
sarınlar və bayatılar forma baxımından sadə görünsələr də, dərin məna
kəsb edirlər “Bayatı kiçik lirik şeirdir. Lakin bu lirik şeir öz bədii tutumu,
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məzmunu, lirizmi, emosionallığı və estetik gücü ilə Azərbaycan xalq şeiri
nümunələri içərisində möcüzələr yaratmışdır” (12,13).

Türk şeirinin əsas keyfiyyəti ritmik səciyyə daşımasındadır. Qədim
türk sillabik şeirinin əsas xüsusiyyəti alliterativ səs təkrarları, təxminən
hər sətirdə eyni hecaların olması, səslərin uyumudur. Yığcamlığı və mü -
ha fizəkarlığı ilə seçilən sarınlarda bu keyfiyyət özünü daha çox qoruyub
günümüzədək gətirib çıxara bilmişdir. Sarınlarda ritm və vəzn xüsusiy -
yətlərinin özünəməxsusluğu heca daxilində misraların sayında və bölü -
mündə özünü göstərir. Sarınların misralarının sayı 7, yəni təkdir. Bu tək-
lik sayəsində misralar öz daxilində iki – cüt və tək hissəyə bölünərək sta-
tik ahəngi saxlayaraq tarazlığı qoruyur. Sarınların misradaxili semantikası
əvvəlində irəli sürülən müddəanın daha sonra genişləndirilməsi yaxud
dəqiqləşdirilməsi və inkar edilərək bədii təzad yaratmasındadır. 

Sarınların strukturu: Sarınların poetik strukturuna diqqət yetirək.
“Bədii struktur dedikdə əsərin daxili quruluşu, mühitdən asılı olmayan
immannet forması, yəni işarə - işarə əlaqələri nəzərdə tutulur” (5, 15).
Sarınların poetik ritmi yəni, misradaxili hecaların bölümü və sayı əsasən
qanunauyğunluğa tabedir və aşağıdakı kimidir: 

1,2,4-cü misralarda 3/4, üçüncü misrada 4/3 tənasübü;
a) 1,2,3-cü misralarda 4/3 tənasübü, 4-cü misrada 4/4 tənasübü. 

Sarın
Avruma da avruyman,
Sav tügülmen nece de,
Sensiz getgen günlerim
Gündüz tügül-geçe edi. 

Sonuncu misrada sarınların ümumi xarakteristikasından kənara çı xı la -
raq 7 yox, 8 heca işlənmişdir.

b) 1,2,4-cü misrada 4/3 tənasübü 3-cü misrada 3/4 tənasübü.

Avruma da avruyman,
Umut da yoq canıma,
Umut da bolar edi,
Bir sen gelseng yanıma.
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c) 1,2,4-cü misralarda 3/4 tənasübü 3-cü misrada 4/3 tənasübü

"Ah!"-desem, ahım paşman,
Uyada bala quşman,
Bala quşun tas etip,
Qıdıra çıqgan yaşman.

d) 1,3,4-cü misralarda 3/4 tənasübü, 2-ci misrada 2/5 tənasübü.
Bu sarınlar üçün tez-tez rast gəldiyimiz xarakterik bir haldır. Görünür,

qumuq dilinin bəzi xüsusiyyətləri sarınlarda belə misradaxili bölgüyə yol
açmışdır. 

Aytayım alim yimik,
Alim mutalim yimik,
Men seni köp süyemen
İçimde canım yimik!

e) bütün misralarda 4/3 tənasübü 

Aq üyleni xalçası
Art tamında gül açar.
Meni dertli yüreyim
Sen açmasan, kim açar?

Sarınların fonopoetik qatındakı hecaların təqtilər daxilindəki düzümü
Azərbaycan folklorunda da xarakterikdir. 

Qafiyə növləri: Sarın və bayatı qafiyələrinin növlərinə nəzər yetir dik -
də isə aşağıdakıları müşahidə edə bilirik:

Tam qafiyələrdə:

sarınlar bayatılar
Akuşa tav, avar tav, Hay salıram oyanmır
Çıqası malqa essi yav. Dərdə qəmə boyanmır
Dos güydürken yüregin Eşq oduna düşmüşük
Bolurmu yarası sav?(6, 119) Mən yanıram, o yanmır (3, 74).



722012/ IV

Yarım qafiyələrdə:

sarınlar bayatılar
Kaptal etsenq, kayıp et, Köç eyləsin sənəm yar
Karşı aldınqa yayıp et, Qalsın səndə tənəm yar.
Sen syüygende, syüygenmen, Səni aləm sevsə də,
Daqı syüysem, ayıp et (6, 118) Əzəl sevən mənəm yar (3, 74)

Misranın və ya ritmik bölümün sonunda qafiyələrin işlənmə yerlərinə
uyğun olaraq təqtilərin sonunda qafiyələin uyumuna nəzər yetirək: 

sarınlar bayatılar
almalanı ahsan qara atın kəkili
bavlanı şaptalısan (10, 8) tel-tel olub tökülü(3, 77)

Misraların sonunda 
sarınlar bayatılar
Kalkı yaqada karaman Bayquş mənəm, bayquş mən
Men aytqan syözde barman. Hamı quşdan say quş mən,
Gyün tiyqende iriymen. Nə bəlalı quş oldum,
Saqa karap yüryüymen (6, 122) Sızıldaram ya, qış mən (3, 143)

Qafiyələnmə üsulu sarın və bayatıların geniş yayılmış aaba şəklindən
fərqli variantlarda da mövcuddur. 

Aaba üsulu
sarınlarda bayatılarda
Otbaş alda olturup, (a) Su gəldi daşa dəydi (a)
Kesevelrin işırıp. (a) Kirpiklər qaşa gəldi. (a)
Tiymegin busurmanqa, (b) Bivəfa yar yolunda (b)
Oltyürersen bişirip (a) (6, 118). Gül ömrüm başa dəydi (a) (3, 33).

Abcb üsulu:
sarınlar 
Kajarlar kajan asmas,
Erten axşam oilavsuz.
Barırsan bir kukayqa,
Gyününq qetmes yılavsuz. (6, 118)
Abcb üsulu ilə deyilmiş bayatı şəklinə rast gəlmədik. 
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Qafiyələşmədə diqqətimizi çəkən məqamlardan biri də odur ki, bayatı -
lar da aaba üsulu olduqca geniş yayılmışdır. Aaba üsulu ilə söylənən bay-
atılar bəzən daxili hecalarda bəzən sözlərdə səs artımı və ya azalması ilə
müşayiət olunsa da, yenə də aaba üsulu hökm sürür. Məsələn:

Dərd getdi qada qaldı,
Günüm fəryada qaldı.
Zülm əlindən el köçdü,
Yurd yuvam, yada qaldı. (3, 148)

Və ya
Elədimi yüz dənə,
İnci, sədəf yüz dənə.
O gündən çox qorxuram,
İnciyəsən üz dönə...(3, 163)

Aaaa üsuluna uyğun bayatılar
Dağ başın duman aldı,
Çən getdi, duman qaldı.
Sonalar köç eylədi,
El, oba sara qaldı (3, 163).

Və ya:
Dost dostun atın aldı,
Davanı satın aldı,
Evim o gün yıxıldı,
Ağam bir xatın aldı... (3, 148) 

Aaaa üsulu ilə söylənən sarınlara rast gələ bimədik. 
Sarın və bayatılarda səs təkrarlarının işlənmə yerləri misra və bənd

daxilində:

sarınlar bayatılar
Tavlanı tarmaqından (6, 120). Gəmi gəli, yan gəldi (3,166)

Səs təkrarları çarpaz şəkildə:
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Sarınlar bayatılar
At aytmay, ogyüz aytmay, Aylar keçdi il kimi,
Adam ayta oynay. Kaman qaşlar mil kimi
Men çi seni syüedim, Yar gəldi qürbət eldən,
Syüymege ananq koymay (6,119).Qəlbim açdı gül kimi (3,167).

Misralararası xüsusiyyət: Sarın və bayatıların 3 və 4-cü misrasının
özünəməxsus xüsusiyyəti mövcuddur. İlk iki misra ilə giriş etdikdən
sonra əsas məzmuna keçid məhz 3-4-cü misralarda gerçəkləşir. Bəzən 3-
cü misra digər misralardan hecalarının sayına görə də fərqlənir. Əmin
Abid bayatıların təsnifatını verərkən üçüncü misra haqqında fikirlərini
belə açıqlayır: “Üçüncü misranın başqa bir xüsusiyyəti də qısa və ya uzun
olmasıdır, bəzi bayatılarda üçüncü misra, ümumi vəzndən azdır. Bu azlıq
altı hecadan aşağı enməz. Bəzi bayatılarda üçüncü misra ümumi vəzndən
uzun olur, səkkiz hecalı olanlar çoxdur” (1, 215).

sarınlar bayatılar 
Qaşların bar qaqmaday, Ulduza bax, aya bax,
Kirpiklerin xunduzday. Yar əlində yay bax.
Savla bere spatın Ümman axtarırsan, 
Kökdegi Mars yulduzday (6, 122).         Dərd dolu dəryaya bax (3,147).

Sarınlarda diqqətimizi çəkən digər bir hal iki sözün yan-yana gələrək
qafiyələnməsidir. Bu hal bayatılarda da mövcuddur. Məsələn: 

sarınlar bayatılar
Qün çıqar arka betden, Salma bu dərdə məni,
Daray çıqar Dermetden. Vermə namərdə məni,
Men seni alır edim, Qurtar namərd əlindən
Bolur bolmas jennetden (6, 119). Yetir bir mərdə məni...(3, 167) 

Qeyd etməliyəm ki, bu cür cinaslamalar həm sarınlarda həm də ba-
yatılarda geniş yayılmışdır. 

Sarınların digər analoqları: Sarınların geniş yayılmış növlərindən biri
də gəlin gətirilərkən söylənənlərdir. Toy evinin adamları gəlin gətirərkən
xüsusilə qadınlardan biri sarınları deyir, digərləri də “Ay qay, qalalay”
deyərək onu müşayət edirlər (6, 20). Bəzən bu nəqarət “ananay” sözü ilə
də əvəz olunur. “Ananay” sözü bizə Şumerlərdə mövcud olan evlilik ila -
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həsi İnannanı xatırladır (15, 251). Olduqca böyük ehtimalla “ananay”
sözünün İnanna ilahəsi ilə əlaqəsi vardır. 

Aya
Kazixan qele toy bulan,
Şapi qele koy bulan
Kolum damqa urayım,
Ay qay, qalalay,
Şu qyun bulan turayım.

Muminat
Baqır kazan qyoterqen
Temir oçaq tyüqyülmü?
Syüyqen kızıng kolqa alqan
Ay qay, qalalay (6, 20).

Bu sarın örnəklərinə Azərbaycan folklorunda da rast gəlinir. Azər bay -
canda daha çox Haxışda olaraq bilinən bu bayatı növü daha çox xınayax -
dılarda qız evi və oğlan evinin qarşılıqlı surətdə deyişməsi idi. Çimnaz
Əziz qızı xına gecəsini izah edərkən haxışdalara da geniş yer vermişdir:
“Xına gecəsi oğlan evi xonça düzəldib qız evinə gedər. Hələ giriş qapısı-
na çatmamış, gəldiklərini bildirmək üçün hakuşka (haxışda – A.Q.) gedər-
lər. Hakuşka bəzən atmaca xarakteri daşıyırdı” (4,21). Hakuşkaların məz-
munu sarınlarda olduğu kimi ailə-məişət zəminində olur. Bəzən gəlinlə
qaynananın bir-birini sancması kimi hallarla da qarşılaşılır. Hakuşkaların
bəzilərinin məzmunu gəlin-qaynana münasibətinə aid olurdu” (4, 21).

Yaşıllar ay yaşıllar, hakuşka,
Ağaca dırmaşallar, hakuşka.
Bu zamanın qızları, hakuşka
Ər üstdə dalaşarlar, hakuşka.

Əzizim badamçalar, hakuşka
Bar verməz badamçalar, hakuşka
Bu zamanə qızları, hakuşka
Əqrəb tək adam çalar, hakuşka.
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Gəlinin anası da söz altında qalmamaq üçün dərhal cavab verməlidir:

Yedin noğul, qaynana, hakuşka,
Doğdun oğul, qaynana, hakuşka.
Oğluvu əlindən aldım, hakuşka,
Çatla, boğul qaynana, hakuşka.

Damda dirək, qaynana, hakuşka,
Tövlədə kürək, qaynana, hakuşka.
Oğlun evə gələndə, hakuşka,
Hamıdan zirək, qaynana hakuşka... (4, 22)

Haxışdalar qarşılıqlı atışma şəklində deyilən bayatı növüdür. Qumuq
folklorunda taqmaq deyilən sarın növünə çox bənzəyir. Taqmaqlar sarın-
ların elə bir növüdür ki, burda müəllif sözləri və bəndləri bir-birinin ardın-
ca düzməli, eyni zamanda bəndləri arasında məna və məzmun bir-birini
tamamlamalıdır (15, 252). Əli Şamil “Uyğur, qaqauz, Güney Qafqaz türk-
lərinin folkloru və ədəbiyyatı” kitabında Əli Şamil yazır: “Çox zaman
sarınlar deyişmə şəklində söylənilir. Deyişmə şəklində söylənən, yəni
əsasən bədahətən deyilən sarınlara taqmaq deyirlər” (12, 298). 

Sarınları müşahidə etdikdə gördük ki, Azərbaycan folklorunda və xü -
su silə İraq türkmanlarının folklorunda geniş yayılan kəsmə bayatılar
qumuq folklorunda mövcud deyil. Kəsmə bayatılar İraq türkmanlarında
“xoyrat” adı ilə məşhurdur. Kəsmə bayatılar bayatı formasında olub,
1,2,4-cü misra həmqafiyə, 3-cü misra isə sərbəst olur. Fonopoetik struk-
turu və qafiyələşmə üsulu bayatılardan fərqlənmir. Kəsmə bayatının ba-
yatılardan fərqli cəhəti əsasən birinci misranın əvvəlində işlədilən
“Əzizinəm”, “Mən aşıq”, “Eləmi” kimi qəlib sözlərin işlənməməsidir: 

Durdu qəm,
Açdı yaram, durdu qəm,
Mən miskin olduğumçün
Üstümə qurdurdu qəm.

Qanad ağlar,
Ox titrər, qanad ağlar,
Ovum yaralı getdi,
Boyandı qana, dağlar (9, 98).
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Sarın və bayatıların fonopoetik strukturuna ümumi nəzər saldıqda
gördük ki, hər iki nəzm örnəyi arasında elə bir ciddi struktur fərqi yoxdur.
Bəzi hallarda dilin ümumi xüsusiyyətlərinin təsiri ilə qafiyələnmə üsu-
lunda müəyyən fərqlər olmuşdur. Sarın və bayatıların ümumi xarakteris-
tikasına gəldikdə isə, ilk iki misranın əsas məzmuna giriş xarakteri
daşıyır. Lakin “giriş” hissədəki “Əzizinəm”, “Əziziyəm”, “Mən Aşiq”
kimi qəlib sözlərlə başlaması Azərbaycan folkloruna aid hal sayılır və
qumuq sarınlarında bu hala rast gəlinmir. Ümumiyyətlə sarınlar hər hansı
bir qəlib sözlərlə başlamır. 

Sarınların Azərbaycan folklorunda alternativi olan başqa bir folklor
örnəyi isə ağılardır. “Qumuq ədəbi dilində yas, quzey qumuqlarında va -
yax və güney qumuqlarında şahalay kimi işlədilən kəlmə mərasimi, həm
də mərasimdə nəzm və nəsrlə söylənənlərə verilən addır” (12, 290).
Vayaxların ağılardan fərqi ondadır ki, ağılar quruluşca bayatıyla eynidir.
Amma məzmunca hüzünlüdür, ölümü xatırladır. Lakin vayaxlar həm
məzmunca, həm də quruluşca sarınlardan fərqlənir. Məsələn, aşağıdakı
vayax örnəyinə diqqət yetirək:

Ölüm degen zalimdir, 
Ölgen degen kıyındır.
Ölümler, seni otunq gömülsün,
Kara yer, seni karnınq juvulsun!
Kara yerdən başqa kanlı yok,
Kara yerni karqamaqa qal da yok:
Sadaklılar onda barıp sayrılqan.
Sandıklılar onda barıp uy bolqan (6, 33).

Azərbaycan folklorundan ağı örnəyinə nəzər salaq:
Getdi gülüm ağlaram,
Oldu zülüm ağlaram.
Bir vədəsiz yel əsdi, 
Tökdü gülüm, ağlaram (2, 169).

Və yaxud başqa bir örnək:

Ana, gerçəkdən ağlar,
Yad ağlar, yalan ağlar.
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Oğul dağı görənin,
Sinəsin fələk dağlar (2, 169).

Göründüyü kimi, Azərbaycan ağıları ilə vayaxlar arasında fərq vardır.
Sarınlar forma və quruluşca vayaxlardan daha çox Azərbaycan ağıları ilə
bənzərlik təşkil edir. Ancaq vayaxlar məzmun və mahyyət baxımı ilə ağı -
la ra daha yaxındır. 

Meyxanalarla oxşar və fərqli xüsusiyyətləri: Qumuq və Azərbaycan
fol klorunda sarınların bayatılarla yanaşı, meyxanaya (bədiyyə) bənzərliyi
diqqətdən qaçmır. Meyxanaların mövzusu rəngarəngdir. O, özündə tərif,
tarixi hadisələri, yumoru, ironiyanı ehtiva edir. “Meyxanələrin xalq sənəti
ilə əlaqədə olub folklora aid olduğunu təsdiqləyən xüsusiyyəti türk xalq
yaradıcılığı (Azərbaycan, özbək, türkmən) onun müşairə (deyişmə,
beytləşmə), hərbə-zorba şəklində olmasıdır... Meyxanələrdə, bir tərəfdən,
xalq tamaşaları, “Kosa-kosa” oyununun, qaravəllilərin bəzi epizodları
mövcuddursa, digər tərəfdən sufi-dərviş qəsidələrinin, mərsiyələrin, dini
ifaçılıq janrlarının, bəhri-təvillərin, müşairələrin (deyişmələrin), qəzəl-
lərin, bədii qiraətin, aktyorluğun, ifaçılığın, musiqinin, bəstəkarlığın və s.
sənət növlərinin təsirini və sintezini görürük” (13, 10). Meyxanaların sa -
rınlarla bənzərliyi əsasən ondadır ki, meyxanə türk şeir növünün və heca
vəzninin xüsusiyyətlərini daşıyır. Meyxanaların qafiyə növlərinin çar paz,
qarışıq, dairəvi, bütöv və s. olması, hecalarının sayının təkliyi və beləlik-
lə daxili bölgüdə qeyri-bərabər iki hissəyə bölünməsi onu türk şeir şəklinə
yaxınlaşdırır. Hecadaxili bölgülər, fonopoetik quruluş sistemi bizə heç də
yabancı deyil: 

Bağların məhvi çəkib, sinəmdə dağ salmış idi,
O gözəl mənzərəni kənddən uzaq salmış idi,
Babalar zəhmət ilə gör necə bağ salmış idi,
Qaynamır çeşmələri ondakı qaynaqlarının,
Hanı ağ şanısı bəs Abşeron bağlarının (8, 234-235).

Şeir örnəyində “dağ”, “uzaq”, “bağ” sözləri bir-biri ilə uyum içərisin -
də dir. Son iki misradakı “qaynaqlarının”, “bağlarının” sözləri qarşılıqlı
uyum içərisindədir. Sarınlardan bir örnəyə diqqət yetirək:

Almanı alıvanı,
Kokannı şirivanı,
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Senden sadaqa bolsun
Kızlanı kerivanı (6, 119).

Göstərdiyimiz bu sarın örnəyində “alıvanı”, “şirivanı”, “kerivanı” söz -
ləri qarşılıqlı uyum içərisindədir. Göründüyü kimi, bu uyum heca vəz ni -
nin xüsusiyyətidir. Sarınlarla meyxanənin başqa bir oxşarlığı da ondadır
ki, meyxanada əsas söz son beytdə bayatıda isə son 3, 4 misrada deyilir.
Xüsusilə beyt meyxanalar ilk baxışda sarınları andırır. Beyt meyxanələr
forma etibarı ilə öz aralarında qafiyələnən qoşa misralardan ibarət olur.
Bu misralar hökmən bir-birini tamamlamalı, bitkin fikir ifadə etməlidir
(13, 116). Aşağıdakı meyxana örnəyinə diqqət yetirək:

Əhval tutmaq yaxşıdır -
Gər, qiyabi olmasa.
Əgər vaxtın bizimlə,
Haqq-hesabı olmasa.
Nəyə gərək o sorğu,
Dil cavabı olmasa ... (14, 2)

Sarınların meyxanalarla bənzərliyi olduğu kimi fərqli xüsusiyyətləri də
vardır. Bunlardan ilk nəzərə çarpan heca sayının çox olmasıdır. Bil di yi -
miz kimi, sarınlar 7 hecadan və 4 misradan ibarətdir. Meyxanələrin isə he -
ca sayı dəyişik ola bilir. Məsələn, bəzi meyxanalar 12 hecalıdırsa:

Aləmi bir-birinə, bala, qatmısuz,
Meyxanada, vallah, mənə çatmısuz... (13, 85)
Bəziləri 15 hecalıdır:
Bağların məhvi çəkib, sinəmdə dağ salmış idi,
O gözəl mənzərəni kənddən uzaq salmış idi (13, 84).

Göründüyü kimi, meyxanələr dəyişkən heca sayına sahibdirlər. Sarın -
lar isə bir qayda olaraq 7 hecalıdır. 

Nəticə
Araşdırmamızdan gördük ki, sarınlar qumuq folklorunun ör nəyi olsa

da, Azərbaycan folklorunda bayatı və meyxanalarla, eyni za man   da ağılar-
la bənzərlik təşkil edir. Bu bənzərlik istər mövzu baxımından, istər quru-
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luş və semantika baxmından özünü göstərir. Sarınların qu muq folklorun-
dakı mövqeyi də bayatının və meyxanənin Azərbaycan folklorundakı ro -
luna çox yaxındır. 
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GÖYÇƏ AŞIQ MÜHİTİNİN FORMALAŞMASIGÖYÇƏ AŞIQ MÜHİTİNİN FORMALAŞMASI
(XVI-XVII əsrlər)(XVI-XVII əsrlər)

XÜLASƏ
Hazırki məqalədə orta əsrlərdə Azərbaycanın Göyçə aşıq mühitinin for malaşması və

inkişaf istiqamətləri göstərilmişdir. Məqalədə həmçinin aşıq mühitində ifaçı və yaradıcı
(el şairləri) aşıqlar haqqında məlumatlar verilir.

Açar sözlər: Saz, aşıq, aşıq havası, musiqi, ənənə

FORMING OF COYCHA ASHUG SPHERE FORMING OF COYCHA ASHUG SPHERE 
(16(16thth-17-17thth CENTURIES)CENTURIES)

SUMMARY
In the article the forming and development directions of Azerbaijan Goycha ashug

sphere in the Middle Ages are shown. The author also gi ves the information about per-
formers and creative ashugs in ashug sphere.

Key words: saz, ashuq, ashuq tune, music, tradition

ФОРМИРОВАНИЕ ГЁЧИНСКОЙ АШУГСКОЙ СРЕДЫФОРМИРОВАНИЕ ГЁЧИНСКОЙ АШУГСКОЙ СРЕДЫ
(XVI-XVII (XVI-XVII вековвеков))

РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматривается пути формирования и развития Азер байд -

жанской ашугской среды средних веков. В статье, также даётся общие све дения об
исполнителях о поэтах любителях (непро фес сионалах – Ф.А.) ашуг ской среды.

Kлючевые слова: саз, aшыг, ашугский напев, музыка, традиция

Məsələnin qoyuluşu. Göyçə aşıq mühiti aşıq yaradıcılığının beşiyi sa -
yılır. Yüzlərlə görkəmli aşıq və el şairlərini dünyaya bəxş etmiş Göyçə
aşıq ifaçılıq sənətində özünəməxsus ifa ənənəsini də formalaşdırmışdır.
Bu regionun aşıq ifaçılıq ənənəsinin öyrənilməsində aşıq mühitinin araş -
dırılmasına xüsusi ehtiyac duyulur. Bu məqsədlə Göyçə aşıq mühitinin
for malaşmasının öyrənilməsi zərurətdən irəli gəlir.

İşin məqsədi. Məqalədə Göyçə aşıq mühitinin korifey sənətkarlarının
yaradıcılığı, onların zəngin irsi təhlil edilir. XVI-XVII əsrlərdə yaşamış
us  tad sənətkarların yaradıcılıq irsinin ümumaşıq mühitinə təsiri mə sə lə lə -
ri araşdırılarkən görkəmli aşıqların aşıq yaradıcılığına, ifaçılıq ən ənə  sinə
gətirmiş olduqları yeni məqamların, ifa cizgilərinin öyrənil məsi işin əsas
məqsədlərinə xidmət edir. Məqalədə adları çəkilən aşıqların ya ra dı cılığı
izlənilir və onların aşıq mühitinin formalaşmasındakı rolu vur ğu la nır.

Azərbaycanın geniş coğrafi mühitində zəngin musiqi folkloru ənənə -
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ləri uzun əsrlərdən bəri özünü göstərməkdədir. Dağlıq əraziləri əhatə edən
qərb bölgələrində musiqi folkloru özünü əsasən maldarlıq, sayaçılıq,
məişət və müxtəlif mərasim ənənələrinin keçirilməsində göstərmişdir. Bu
baxımdan Göyçə musiqi folkloru özünün spesifik xüsusiy yətləri ilə fərq -
lənmiş və bu gün də bu ərazilərdə yaranmış ifa xüsusiy yətləri öz fərdiliyi
və özünəməxsusluğu ilə seçilir.

Musiqi folklorunun və peşakar musiqi sənət dünyasının ayrılmaz tər-
kib hissəsi olan aşıq yaradıcılığı xalqın məişətinə o qədər dərin nüfuz et -
miş dir ki, ondan bütün mərasimlərdə geniş istifadə olunması bir ənənə
şək lini almışdır. Göyçə aşıq mühitinin formalaşmasında bu ərazilərdə ya -
şa yan geniş xalq kütləsinin peşə sənəti, ədəbi irsi, milli ənənədən irəli gə -
lən müxtəlif məişət-mərasim ayinlərinin keçirilməsinin təsiri olmuşdur.
Eyni zamanda onu da qeyd etməliyik ki, aşıq mühiti peşəkar aşıq sənəti -
nin ifa mədəniyyəti ilə sıx bağlı olduğu üçün bu ərazilərdə yaşayıb-ya rat -
mış aşıq ifaçılarının da, bu sahədə böyük zəhmət və əməyi olmuşdur. 

Göyçə elə bir folklor (aşıq) mühiti idi ki, burada sənət və yaradıcılığın
istənilən təzahür formaları (yaradıcı və ifaçı sənətkarlar, onların yaratdığı
əsərlər) vahid aşıq sənəti məcrasında birləşirdi. Bu aşıq mühiti özünün bir
sıra keyfiyyətlərinə görə digər aşıq mühitlərindən ciddi şəkildə fərqlənir-
di. Əgər Şirvan aşıq mühiti muğam, yazılı ədəbiyyat, rəqqaslıq və s. mə -
dəni təsirlərə, Qarabağ folklor mühiti muğam və yazılı ədəbiyyatın təsir-
lərinə məruz qalırdısa, Göyçə folklor mühiti bu kimi faktorların birbaşa
təsirindən uzaq idi. Ona görə də, Göyçə folklor mühitinin mərkəzi sənət
və yaradıcılıq faktorunu aşıq sənəti təşkil etmişdir. Göyçədə ədəbi-mə də -
ni həyatın istənilən təzahürü aşıq sənəti, onun ifaçılıq və yaradıcılıq hə ya -
tı ilə sıx şəkildə bağlı idi.

“Göyçə Azərbaycan türklüyünün ən saf bölgələrindən biri olduğu üçün
orada saz və söz sənəti həmişə güzəranın ayrılmaz tərkib hissəsi olmuş və
ulusun mənəvi yaşam sistemində aparıcı mövqeyə yiyələnmişdir. Şübhə-
siz ki, əzəmətli ozan sənətində əsas məskənlərdən biri olmuş bu qədim
türk yurdu öz misilsiz koloritini, bulaq kimi qaynayan obrazlı danışıq
tərzini milli ruhun ən saf və ən dərin qatlarından şirə çəkərək yaratmışdır.
Orta yüzilliklərdə aşıq sənəti təşəkkül tapdıqdan sonra Göyçədə qüdrətli
mühitlərdən birinin meydana gəlməsi oradakı folklor həyatının ecazkar
qüdrəti ilə bağlıdır.”(5,169).

1524-cü ildə böyük Səfəvi hökmdarı Şah İsmayılın vəfatından sonra
milli özünəməxsusluqdan, türk sufizminə məxsus ideyalardan tədricən
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uzaqlaşma meyilləri güclənirdi. “Aşıq sənətinin təkamül dövrü Səfəvi ha -
kimiyyətinin Şah İsmayıl dövründəki ideyalardan – milli özünəməxsus-
luqdan, türk xalq sufizminə məxsus ideyalardan tədricən uzaqlaşması,
başqa sözlə milli və dini ideoloji zəminin getdikcə tənəzzülə uğraması
prosesi ilə şərtlənir” (1, 7).

Göyçə aşıq mühitinin inkişafında el şairləri saz aşıqları qədər mühüm
rola malik olmuşlar. El şairləri Göyçə aşıq mühitinin poetik ənənəsinin
yaradılmasında görkəmli rola malik idilər. Bu mühitdə aşıqlar öz sənət
dərəcələrinə bölündüyü, ustadlıq zirvəsinə qalxa bildikləri kimi, el şair-
lərinin də özünə məxsus yaradıcılıq dərəcələri olmuşdur. Göyçədə xalq
poeziyasının yaradılması sahəsində özünü bir ustad kimi təsdiq edən bir
çox sənətkarlar Haqq aşiqləri adını almışlar. Haqq aşiqliyi öz inkişafında
müxtəlif mərhələlərdən keçmişdir. Haqq aşiqliyinin mərhələləri Hüseyin
İsmayılova görə belə olmuşdur.

Haqq aşiqliyinin mərhələləri:

Mərhələləri Dövrü
1. Təkkə mərhələsi XIII-XVI əsrlər
2. Saray mərhələsi XVI-XVII əsrlər

Aşıqlıq dövrünün mərhələləri isə belə olmuşdur:
Aşıq subyektinin xarakteri Dövrü
1. Haqq aşıqlığı (aşiqlik) XIII-XVII əsrlər
2. Sənətçi aşıqlıq XVII-XX əsrlər (9, 94)

XVII-XVIII əsrdə qızılbaşlıq ideologiyasının daşıyıcıları olan sufi-
aşiqlərin cəmiyyətdəki mövqeyi də sarsılır. Saray qapılarının üzünə açıq
olduğu dövrdə aşıq musiqisi özünün görünməz intibah mərhələsini yaşa -
mışdır. Divan ədəbiyyatının təsiri ilə sufi-aşıq yaradıcılığına bir sıra janr-
lar əlavə olunmuşdur. Yeni dastan növlərinin yaranması məhz bu döv  rün
məhsuludur. Vaxtı ilə saraya dəvət olunmuş, dövlətin ideoloji-mə dəni
işlə rində iştirak etmiş, dövlət tərəfindən himayə olunmuş haqq aşiqlərinin
əyalətlərə, tərəkəmə-elat mühitlərinə yenidən, bir qədər də keyfiyyət dəy-
işmələrinə məruz qalaraq daxil olması başlanır. Onlar sufi ayinlərində
qazandıqları zəngin ilahi musiqi və şairlik təcrübəsi ilə sənətçi kimi
fəaliyyət göstərməyə başlayır və sözü, sazı ilə sənət meydanını fəth edir -
lər. “I Şah Abbasın islahatları nəticəsində dövlət aparatında əksə riyyəti
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fars dilli ünsürlərdən ibarət olan bürokratların rolu gücləndi. Pay taxtın
İsfahana köçürülməsi (1597-1598) və İranın daxili vila yət lərinin iqtisadi
və siyasi cəhətdən əhəmiyyətinin artması Səfəvilər dövlətinin tədricən
İran dövlətinə çevrilməsinə səbəb oldu.”(1, 405). 

Aşiq sənətində “Səfəvi hakimiyyətindən sonrakı dövr XVIII əsrin II
yarısından günümüzə qədərki ... mərhələdə estetik-əyləndirmə funksiyası
aparıcı mövqedədir”(2, 16). Göyçə aşıq mühitinin misilsiz nümayəndələri
olan Dərdli Nəsib, Qul Mahmud, Simpirli Sevgili, Ağ Aşığın yaradıcılığı
həmin mərhələnin nümayəndələridir. Miskin Abdalın törəmələri isə son-
ralar iki tayfaya – “Şadmanlı” və “Ocaqlı” tayfalarına bölünmüşdür. 

XIX əsr Göyçə aşıq mühiti Azərbaycan aşıq poeziyasına Ağ Aşıq, Aşıq
Alı, Aşıq Ələsgər, Alçalı Məhərrəm, Aşıq Musa kimi məşhur sənətkarlar,
Şişqayalı Şair Aydın, Şair Əziz, Hacı Əliş Ağa, Mirzə Bəylər, Şair Kazım,
Usta Abdulla və başqaları kimi qüdrətli el şairləri bəxş etmişdir. Həmin
əsrin çox görkəmli el şairlərindən biri də Dərdli Nəsibdir.

Dərdli Nəsibin Göyçənin Ozanlar kəndində, təxminən 1670-cı illərdə
anadan olmuşdur. Ozanlar kəndində mədrəsədə təhsil almış Dərdli Nəsi -
bin əsərləri ilə tanış olduqca onun XVII yüzilliyin böyük sufi mürşidi ol -
du ğu qənaətinə gəlinir. Dərdli Nəsib təxəllüsü də bir təriqət yolçusunun
sufi təbindən gəlir. Onun dövrümüzə qədər gəlib çatmış gəraylılardan: –
“Geriyə”, Haqq-divanı”, qoşmalarından isə: – “Çatıf, çatmayıf”, “Obası
çiçəkli, eli Göyçədi” – ni misal göstərmək olar.

Şimpirli Sevgili XVII yüz illiyin ortalarında Göyçənin qədim Şimpir
elində (Babacan kəndi yaxınlığında, xarabalıqları indidə durur) doğul-
muşdur. XVII əsrin ortalarından başlayaraq aşıq yaradıcılığında, aşıq
sənətkar statusuna...(1, 216) keçidin başlanğıcı müşahidə olunur. XVIII
əsrin ortalarına doğru pir, övliya dərəcəsinə qədər əvvəllər yüksəlmiş sufi
aşiqlərin mistik-ideoloji funksiyası estetik-əyləndirmə funksiyasına keçə -
rək sənətçi aşıqlar səviyyəsinə enir. Bu dövr aşıq yaradıcılığının sənətçi-
lik mərhələsi kimi səciyyələndirilir.

Durna gedər olsa Turan elinə
Söylə, yara bir salamım var mənim.
Həsrət qaldım onun şirin dilinə,
Söylə, yara bir salamım var mənim.

Şeirlərinin əksəriyyətini sevgilisi Qul Mahmuda ünvanlamış Şimpirli
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Sevgili, XVII əsrdə yaşamış bir qadın üçün öz hisslərini nə qədər açıq
ifadə etməsinin şahidi oluruq.

Göyçə aşıq mühitində öz yeri, öz məqamı olmuş Şimpirli Sevgilinin
bizim zamanımıza gəlib çatmış gəraylılardan: – “Yarı mən”, “Mahmu -
dum”, “Yollar, hey!”, “Olubdu”, “Gəlmədi”, “Mənim”, “Eylədi” qoşma -
la rın dan: – “İnanıbdı”, “Yar mənim”, “Oğlan” və s. şeirlərinə nəzər sal -
dıqca dini-ruhani mövzuların öz yerini məhəbbət mövzularına verməsinin
əyani şahidi oluruq. Bu şeirlərdə artıq estetik-əyləndirmə funksiyası apa -
rıcı mövqedədir.

Qul Mahmud XVI yüzilliyin ortalarında Göyçənin qədim Şimpir elin -
də doğulmuşdur. (1605-ci ildə vəfat etmişdir). (1, 44) Dövrümüzə qədər
gəlib çatmış şeir nümunələrindən sufi poeziyasına dərindən yiyələnmiş
kamil bir sənətkar olduğu görünür. Qul Mahmudun şeirləri sevgilisinin
həsrətində olan aşiqin həsrət və dərd-ələmi ilə qəmə, kədərə bürün-
müşdür. Xalq arasında onun Şimpirli Sevgili ilə olan eşqindən rəvayətlər
vardır.

Mahmudun yolunu oba-el gözlər,
Günlər keçər, aylar ötər, il gözlər.
Qohum-qardaş gecə-gündüz yol gözlər,
Hər xətanı qova-qova gəlmişəm.

Qul Mahmudun dövrümüzə qədər gəlib çatmış şeirlərinin sayı məh-
duddur. Onlardan: – “Görmüşəm” gəraylısını, “Gəlmişəm”, “Yetir”, “Mə -
nim”, “Ağlaram”, “Tapmadım”, “Qovuşdu”, “Gecələr” qoşmalarını sa da -
lamaq olar.

XVI-XVII əsirlərdə Göyçə aşıq mühitinin formalaşmasında başqa aşıq
və el şairlərinin misilsiz xidmətləri olmuşdur. Bu sənətkarlar haqqında
məlumat başqa məqalələrdə öz əksini tapacaqdir.

İşin elmi nəticəsi. Ustad aşıqlarımızdan olan Dərdli Nəsibin, Şimpirli
Sevgilinin, Qul Mahmudun fəaliyyətinin Göyçə aşıq mühitinin formalaş-
masında oynadığı mühüm rolun ortaya çıxarılmasıdır. Mühitin zəngin
ənənəsinin yaranması nəticəsində sonrakı dövrlərdə Ağ Aşıq, Aşıq Alı,
Aşıq Ələsgər kimi ustadların yetişməsinə nail olunması «Aşıq mühitinin»
nailiyyəti kimi sayıla bilər.

İşin tədqiqi əhəmiyyəti. Göyçə aşıq mühitində fəaliyyət göstərmiş el
sənətkarlarının fərdi ifaçılıq xüsusiyyətlərinin araşdırılması «Aşıq mühit -
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ləri»nin müqayisəli şəkildə tədqiqi və öyrənilməsi sahəsində bir mənbə
kimi istifadə edilə bilər.
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HÖKMDAR VƏ ONUNLA BAĞLI MİFİK GÖRÜŞLƏRHÖKMDAR VƏ ONUNLA BAĞLI MİFİK GÖRÜŞLƏR
XÜLASƏ

Hökmdarın ilahiləşdirilməsi və fövqəltəbii şəxsiyyət kimi təsvir edilməsi folklor
nümunələrindən və məişətimizdən yan keçməmiş, hətta tarixdə də müəyyən izlər qoy-
muşdur. Məqalədə ayrı-ayrı xalqların hökmdarla bağlı mifik görüşləri və bununla əlaqə-
dar tarixi faktlar müqayisə edilmişdir. Ali hakimiyyətin qədim tarixə malik olması və
insanların göydə Allaha, yerdə hökmdara inamları məqalənin əsasını təşkil edir. 

Açar sözlər: hökmdar, Şah Abbas, mifik görüşlər, tarix

THE KING AND MYTHICAL VISION ABOUT HIMTHE KING AND MYTHICAL VISION ABOUT HIM
SUMMARY

The deification of the king and his image as a supernatural person left a mark in folk-
lore and in history. The mythical vision of different people which are associated with the
king and historical facts about him compares in this article. The article traces the rela-
tionship of history and man's faith that the king is God's representative on earth.

Key words: king, Shah Abbas, mythical vision, history

ЦАРЬ И МИФИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С НИМЦАРЬ И МИФИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С НИМ
РЕЗЮМЕ

Обожествление царя и описание его как сверхъестественной личности оста -
вило след как в фольклоре, так и в истории. В статье сравниваются мифические ви -
де ния разных народов, которые связаны с царем, а также исторические факты об
этом. В статье прослеживается взаимосвязь хода истории и веры человека в царя
как в наместника Бога на земле. 

Ключевые слова: царь, Шах Аббас, мифические видения, история

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan folklorunda şah obrazı hər zaman
tədqiqatçıları düşündürən məsələlərdən olmuşdur. Bununla bağlı folklor
nümunələrini araşdırdıqda isə şahlara olan yüksək münasibətin qədim ta-
rixə malik olduğunu və mifik görüşlərdən qaynaqlandığını müşahidə edi rik.

İşin məqsədi. Dastanlarda, nağıl, əfsanə və s. folklor nümunələrində
təsvir edilmiş şah obrazını tarixi baxımdan təhlil etmək və mifoloji araş -
dırmalarla müqayisə etməkdir.

XIX əsrin əvvəllərində danimarkalı V. Münter mixi yazıları oxuyarkən
mətnlərdə tez-tez rast gəlinən bir qrup işarəni padşahlıq rütbəsini göstərən
söz kimi qəbul etmiş və onları «şah», «şahlar şahı» kimi başa düşmüşdü
(21, 75). Düzdür, hələ qədimlərdə nə başçı, nə də hökmdar tərəfindən
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idarə edilməyən tayfalar olmuşdur. Məsələn, C. Frezer Avstraliyada belə
tayfalar haqqında və onların praktiki olaraq gənc tayfa üzvlərinin iştirakı
olmadan məşvərət üçün toplaşıb bütün mühüm məsələlərin həlli barədə
qərar qəbul edən qoca və nüfuzlu kişilərin demokratiyasından, daha dəqiq
desək, oliqarxiyasından ibarət siyasi sistemi haqqında məlumat vermişdi.
Müəllifin yazdığına görə, Avstraliya aborigenlərinin məşvərət üçün yı -
ğışan və öz qəbilələrini idarə edən bu ağsaqqallarının çox hissəsi, əsasən,
öz totem klanlarının rəhbərləri olub, ümumi cadugərlik ilə məşğul idilər.
Əfsanələrə görə, bütün insanların – həm dirilərin, həm də ölülərin ruhu ilə
müəyyən mənada bağlı olan müqəddəs daşların və çubuqların saxlandığı
müqəddəs yerləri (adətən, onlar dərənin dibində, yaxud yerin dərinlik-
lərində yerləşirdi) mühafizə etmək onlara həvalə olunmuş funksiyalardan
ən mühümü idi (9, 99). Əslində ən qədim zamanlardan müxtəlif ölkələrdə
bu və ya başqa formada belə birliklər mövcud olmuşdur. Sadəcə olaraq
Avstraliyanın inkişafın ən aşağı səviyyəsində olan yerli əhalisindən fərqli
olaraq bizdə belə tayfalar çoxdan təkamülə uğramış, cəmiyyətdəki quru-
luşlar biri digərini əvəz etmiş və insanlar belə kortəbii idarəçilikdən əl
çəkmişlər. Beləliklə də, zaman keçdikcə insanları müəyyən istiqamətə
yönləndirən bir səlahiyyət sahibi – hökmdar seçilmiş və dövləti o idarə et -
mişdir. Aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı Erkən Tunc dövrünə (m.ö. IV
minilliyin sonu – II minillik) aid edilən tapıntılar hələ qədimdən Azər bay -
can ərazisində dövləti hökmdarın idarə etdiyini göstərir. Bəzi qə birlərdə
tapılan şarşəkilli cilalı toppuz başlıqları hakimiyyət rəmzi sayılır və hələ
qəbilə icması dövrünə dair tapıntılardandır (4, 25). Həm tarixi, həm də
mifoloji xarakterli bütün məlumatlar şahların hələ cəmiyyət bər qərar
olandan bəri yüksək mövqedə olduqlarını göstərir. Bütün xalqlarda şah -
lara demək olar ki, yüksək münasibət mövcud olmuşdur. Bəs şah sö zünün
mənası nədir və bu yüksək titul kimlərə şamil edilirdi? Şah – fars sözü
olub, Yaxın və Orta Şərqin bəzi ölkələrində və Dehli sultanlığında mo nar -
xın titulu hesab edilirdi. Şah ti-tulu ilk dəfə Sasanilər dövlətində işlənmə -
yə başlamışdır. İranda şahlıq rejimi devrilənədək bu titul şahənşah adı ilə
mövcud idi (3, 473). Sonralar işlənən padşah (farsca «şahlar hökmdarı»)
titulu şahənşah (Yaxın və Orta Şərqdə), imperator (əsasən, Qərbdə) tit-
ullarına uyğundur. Hökmdarın xalq arasında yüksək nüfuza malik olması
mifik görüşlərdə və məişətimizdə də görünməkdədir. Hətta şah haqqında
olan bu mifik görüşlərin təsiridir ki, indinin özündə də məişətdə «şahlara
layiq» ifadəsini ən yaxşı hesab etdiyimiz hərəkət və davranışa, yaxud
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libasa aid edirik. Bu ənənə yazılı ədəbiyyata da sirayət etmişdir. Təsadüfi
deyil ki, qəzəl və qəsidənin ən gözəl beyti «Şah beyt» adlanır. Şair və ya -
zıçının forma və məzmun baxımından kamilliyi ilə se çilən ən gözəl əsəri-
ni «şah əsər» adlandırırlar. 

Digər tərəfdən mifik görüşlərdə hökmdara xüsusi bir qüvvə, özü də
Allah tərəfindən göndərilən qüvvə, xüsusi səlahiyyət sahibi kimi qiymət
verilməyinin nəticəsi idi ki, hökmdar hətta folklorda da fövqəltəbii şəx -
siy yət kimi təsvir edilirdi və insanlar arasında yüksək hörmət və ehtirama
malik idi. Mifoloji təsəvvür isə K. Abdullanın göstərdiyi kimi, təkcə bi -
zim eşitdiyimiz nağıl və əfsanələri bəzəyən, onların məzmununu «müşay-
iət» edən ornamental detallar məcmusu deyil. Mifoloji təsəvvür qədim
insanın dünyagörüşünün əsasını formalaşdıran, onun hərə kət lə rinin nor-
mativ sistemini müəyyənləşdirən, onun təbiətlə münasibətlərini tənzim-
ləyən və cilalayan bütöv bir yaşayış üsuludur. Fəlsəfi-etik, hüquqi-nor-
mativ sistemdir» (1, 24). Bu sistemdə isə, M.Kazımoğlunun yazdığı kimi,
hökmdar obrazının xüsusi yer tutması təəccüb doğurmamalıdır. Nəzərə
alınmalıdır ki, qədim dünyagörüşə görə, hökmdar cəmiyyətdə məhsuldar-
lıq, ümumiyyətlə, həyat rəmzidir. Həyat rəmzi sayılan hökmdarın müqəd-
dəsləşdirilməsi, onun şərdən-yamandan qorunması və ona güc-qüvvət
arzulanması isə tamamilə təbii bir haldır (12, 91). Bu da göydə Allah,
yerdə hökmdar, hökmdar – Allah bağlılığına inamın ifadəsi olub, realda
da hökmranlıq edən şahların hökmdar kimi mifikləşdirildiyini, mifik gö -
rüşlərə uyğun olaraq təsvir edildiyini göstərir.

Belə hökmdarların tipik nümunəsi Yaponiyanın dini rəhbəri mikado,
yaxud dairi idi. O, bütün kainatı, o cümlədən tanrıları və insanları idarə
edən günəş ilahəsinin təcəssümü olub, xalqdan rəsmi müraciət titulunu
(«Tanrının təcəssümü») almışdı. Belə ki, 646-cı ilə aid edilən rəsmi dek -
retdə imperator «dünyanı idarə edən Allahın təcəssümü» adlandırılırdı və
cəmiyyətdə o qədər böyük nüfuza malik idi ki, hələ qədimlərdən, yəni
təxminən iki yüz il bundan əvvəl həyatı belə təsvir edilirdi: «İmperator
ailəsinin üzvlərinə, xüsusilə mikadonun özünə indi də ən yüksək dərəcəli
müqəddəs şəxslər kimi baxılır. Onlara tabe olan adamlardakı bu sərfəli
inamı saxlamaq üçün öz müqəddəs şəxsiyyətlərinə qeyri-adi qayğı göstər-
məyə məcburdurlar və elə hərəkətlər edirlər ki, bunlar başqa millətlərin
nöqteyi-nəzərindən gülməli və yersiz görünə bilər. Məsələn, mikado fikir-
ləşir ki, ayaqlarının yerə toxunması onun ləyaqəti və müqəddəsliyi üçün
çox zərərlidir və buna görə də harasa getməyə hazırlaşanda onu çiyin-
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lərində aparırlar. Ona açıq havada da dayanmaq münasib deyil; çünki gü -
nəş onun başı üzərində şəfəq saçmağa layiq deyil. Onun bütün bədəni elə
müqəddəs sayılır ki, saçını, saqqalını, dırnaqlarını kəsdirə bilməz. Çox
çirkli olmaması üçün onu gecə yatdığı zaman yuyundurmağa icazə verilir.
Bu zaman ondan götürülənlər oğurluq sayılır, oğurluq isə onun müqəd-
dəsliyini və ləyaqətini korlaya bilməz. Qədimlərdə imperator hər səhər
başında tac, əllərini, ayaqlarını, başını, gözlərini və bədəninin başqa
hissələrini tərpətmədən heykəl kimi bir neçə saat taxtında oturmalı idi.
Ehtimal edilirdi ki, belə durmaqla o, imperiyanın xoşbəxtliyini saxlayır,
belə ki, o, təsadüfən bir tərəfdən başqa tərəfə çevrilsə, yaxud nəzərlərini
mülkünün hansısa tərəfində çox saxlasa, ölkədə müharibə, aclıq, yanğın,
yaxud başqa böyük bədbəxtliklər ola biləcəyi təhlükəsi yaranırdı.
Mikadonun yeməyi hər dəfə yeni qablarda hazırlanmalı və hər dəfə də
yeni xörək verilməli idi. Bütün bu qablar çox təmiz olur, lakin adi gildən
hazırlanırdı ki, bir dəfə istifadə edildikdən sonra atıldıqda, ya da sındıqda
zərər çox olmasın. Qabları, adətən, qorxudan sındırırdılar ki, sadə adam -
ların əlinə düşməsin. Belə inanc var idi ki, əgər adi insan cəsarət edib bu
qablardan yemək yesə, boğazı və ağzı şişərək iltihab olardı. Oxşar hadis-
ələr dairin geyimini geyəndə də baş verə bilərdi: hesab edilirdi ki, əgər adi
insan hökmdarın icazəsi olmadan paltarını geyinsə, bu, bədənin hər
yerində şişkinliyə və ağrıya səbəb olar. Mikado haqqında başqa məlumat-
da isə deyilirdi ki, yerə ayaqları ilə toxunması onun üçün təhqir sayılırdı.
Hətta günəşə və aya da onun başı üzərində çıxmağa icazə ve-rilməmişdir.
Onun saçını, saqqalını və dırnaqlarını heç vaxt kəsmirdilər» (9, 193–195).
Belə mifik görüşlərlə bağlı olaraq yaranan əfsanə və rəvayətlər zaman
ötdükcə təkamülə uğramış və söyləyicilərin təfəkkürünə uyğun yeni məna
kəsb etməyə başlamışdır. Xalq arasında geniş yayılıb özünə əbədilik
qazana bilməyən şifahi söz sənəti örnəkləri isə uzunömürlü olmayıb, tez
bir zamanda unudularaq gündəmdən çıxmışdır. Xalqın yaratdığı və yaşat-
dığı şifahi ədəbiyyat nümunələrində hökmdarla bağlı müəyyən tarixi
mərhələnin nəbzini əks etdirən bu mifik görüşlər müasir dövrümüzdə də
mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Hətta mifik görüşlərdə özünə yer ta -
pan belə şah obrazları nəsidən-nəslə keçərək yeni dastan, rəvayət, hekayə
və başqa folklor nümunələrinin yaranması üçün əsas mənbə, özül rolunu
oynamışdır. Bunu Mirzə Kazım Bəy «Əfsanəsiz xalq, rəvayətsiz ölkə
yoxdur, köçərilərdə onlar şifahi hekayələr şəklində nəsildən-nəslə keçir:
yarımmədəni xalqların inanışlarının özülünü, yazılarının başlıca məzmu-
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nunu, ədəbiyyat və tarixlərini təşkil edir; maariflənmiş xalqlarda xalqın
müqəddəs irsi kimi təxəyyül üçün zəngin qida verir» fikri ilə ifadə etmiş
və bildirmişdir ki, «…bir xalqın əfsanələri başqaları üçün müqəddəs ola
bilməz» (15, 1–12). Çünki miflər hər bir xalqın özünü tanıması və
mənşəyi barədəki təfəkkürünün ifadəsidir. Onlar xalqın həyatını, inkişaf
dövrlərini, həyatında baş vermiş dönüş proseslərini əks etdirmək ba xı -
mından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ona görə ki, insan cəmiyyətinə xas
olan qaydalar miflərdə əks olunurdu. O dövrdə isə, bugünkü kimi, ic ti mai
maariflənməni ictimai şərait təyin edirdi. Deməli, ən qədim cə miy  yətlərdə
maariflənmənin əsas forması əsatirdən ibarət idi. Mifik gö rüş lərdə isə şah
obrazına xüsusi önəm verildiyini nəzərə alanda cə miy yətin şaha olan
münasibətinin haradan qaynaqlandığını öyrənmək çə tin deyil. 

Miflə tarixi faktları müqayisə edərkən belə məlum olur ki, m.ö. assur
yazılarından da göründüyü kimi, qədim Azərbaycan dövləti olan Man -
nada hakimiyyəti hökmdar idarə etmişdir. Hakim sülalənin ha kimiyyəti
irsi, hökmdarın yanındakı ağsaqqallar şurası isə gənəşmə qurumu idi,
əslində süzerenin verdiyi hökmü təsdiqləməyə məcbur olurdu. Lakin hök-
mdarın hakimiyyəti məhdud və təkbaşına idi. Hökmdar dövlətin xarici
siyasətini özü seçir, istədiyi zaman özü də siyasəti də-yişdirirdi (4, 65).
Hətta Qədim Şumerdə I Ur sülaləsinin nümayəndələri müxtəlif rütbələr, o
cümlədən «Kainatın hökmdarı» rütbəsini daşıyırdılar (21, 85).

Qədim türk dünyagörüşünə görə isə, xaqan Göyün (Tanrının) yerdəki
təmsilçisi hesab edilirdi (16, 573). Deməli, hələ qədimlərdən insanlar
göy də Allaha, yerdə şahlarına inanırdılar, onun əmrlərini sözsüz icra edə -
rək bütün tapşırıqlarına itaət edirdilər. N.Cəfərov qədim türklərlə bağlı
araşdırmalarında göstərir ki, türkün yaşadığı torpağın da, cəmiyyətin də,
qəbilənin də taleyini Tanrı müəyyənləşdirir. Əgər Tanrı istəməsə, kimsə
türk cəmiyyətinin hökmdarı (kağanı) ola bilməz. Ona görə də türklərdə
hökmdar kultu mövcud olmuş, hətta tanrıçılığın tənəzzülündən sonra da
yaşamışdır. Mükəmməl epos təfəkkürü üçün tək bir Tanrı (tək bir hökm-
dar, tək bir qəhrəman!..) lazım idi. Ona görə də qədim türk eposunun
(müxtəlif mənbələrdə bu və ya digər şəkildə mühafizə olunmuş dastan-
ların) əsas qəhrəmanları «Tanrı» obrazının transformları olan hökmdar-
qəhrəmanlardır ki, onların iradəsi həmin dastanı yaradan epos tə fək -
kürünün (xalqın, etnosun, etnik-mədəni sistemin və s.) bilavasitə iradə-
sidir. Tanrı türk insanını, türk cəmiyyətini, türk dövlətini və türk hökm -
darını hifz edir (6, 15-16). Sonrakı dövrlərdə də şahlara xüsusi güc sahibi,



922012/ IV

fövqəladə şəxsiyyət kimi sitayiş təkmilləşərək sərkərdəyə, siyasi liderə
olan münasibətin, eyni zamanda da rəğbət və inamın əsasını qoymuş, bu
haqda müəyyən fikirlər yaranmışdır. 

Ayrı-ayrı ölkələrin hökmdarları ilə bağlı materialları təhlil edərkən ay -
dın olur ki, hökmdar obrazı eyni mifologiyadan, ümumi mifoloji tə fək -
kürdən qaynaqlanır. Bəs niyə eyni mifologiyadan? A.Acaloğlunun yaz dı -
ğına görə, qədim zamanlarda mövcud olan birliklər dövründə mi foloji
düşüncə hakim olduğundan, mifoloji sistem cəmiyyətin ideo lo giyası kimi
fəaliyyət göstərirdi. Mifologiya isə konkret etnik-mədəni birliklərin arx-
aik dövrlərdə meydana çıxan universal sistemi idi. Lakin mə lum olduğu
kimi, hər bir xalq özünün tarixi mövcudiyyəti ərzində sabit və dolğun bir-
lik halında qalmayaraq daim dəyişir. Onun həyatında tarix boyu bir neçə
parçalanma və birləşmə (konsolidasiya) dövrü, yaxud etnogenez prosesi
müşahidə edilir. Bir etnosdan müəyyən qrup ayrılır və bə zən müstəqil
olaraq, bəzən isə başqa qruplarla birləşərək yeni etnos ya ra dır (məs.,
Kiyev Rusunun dağılması və bugünkü rus, ukrayna, belarus et noslarının
yaranması). Digər halda isə bir neçə nisbətən kiçik etnos birləşərək daha
böyük etnik birliyin meydana çıxmasına səbəb olur (Məs., 12-ci yüzil-
likdə monqol etnosunun formalaşması). Hər bir yeni yaranan etnos isə öz
sələflərindən tam bir sıra cizgilərə görə fərqlənir. Hər bir mifoloji sistem
onu yaradanların tarixi mövcudiyyətinin ilk çağlarında for  malaşır. Həmin
çağlarda isə bugünkü tək-tək dillərdən və etnoslardan söhbət gedə bilməz-
di (8, 12–14). Deməli, hələ qədimlərdə ayrı-ayrı etnos lar və dillər olma -
dığına görə güman etmək olar ki, mifologiya da ümumi idi. Beləliklə də
müəllif belə qənaətə gəlir ki, ayrı-ayrı xalqlarda hökmdarlar haqqında
olan mifik görüşlərin oxşar, yaxud eyni olması tə bii dir, onlar eyni sis-
temdən qidalanırlar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu mifoloji gö rüş lə -
rin çox hissəsi tarixi faktlarla uyğunluq təşkil edir. Çünki biz mifologiya
ilə tarixi faktları müqayisə etdikdə, bəzən mifologiyada özünə yer tapmış
hadisələrin tarixən baş verdiyinin şahidi oluruq. Məsələn, tarixi faktlara
görə, e.ə. XVII – XII əsrlərdə mövcud olan Şan-İn hökmdarlarının
mənşəyi ilahiləşdirilmişdi. Çin hökmdarlarını «Sə manın övladları» ad lan -
dırırdılar. Ali hakimiyyət «Van» adlanan hökm dara məxsus idi. Van «Mən
adamlar arasında yeganəyəm» ifadəsilə özünü başqalarından fərqləndirir-
di və müharibə dövlətin əsas işindən biri hesab edilirdi. Müharibəyə ge -
dən hökmdar isə, mütləq əsirlərlə qayıtmalı idi. (21, 497). Mifik gö rüş lər -
də özünə yer almış bu tarixi faktlar isə bir həqiqətdir və qədim dövrlərin
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hökmdarları haqqında məlumat əldə etmək, insanların hökmdarlara mü -
nasibətini öyrənmək üçün əyani vəsait hesab edilir.

Steblin-Kamenskinin yazdığına görə, «mifə münasibətdə bir şey mü -
bahisəsiz olaraq aydındır: mif nə dərəcədə qeyri-həqiqət olmasına bax-
mayaraq, yarandığı və yaşadığı yerdə həqiqət kimi qəbul olunan hekayət-
dir (18, 4). Elə mifin az-çox həqiqət kimi qəbul edilməsindəndir ki, eyni
təfəkkürdən qaynaqlanan görkəmli alimlər, mütəfəkkirlər şah obrazının
cə miyyətdə yüksək və mühüm mövqe tutduğunu nəzərə alaraq ha ki miy -
yətə, şahlara böyük əsərlər həsr etmişlər. Hələ qədimlərdə Pla tonun, Aris -
totelin, Polibinin, Lokkun, Makiavellinin əsərlərində siyasi davranışın
qaydaları işlənib hazırlanmış, liderlik texnologiyasının mühüm element -
ləri əksini tapmışdır (14, 34). Hökmdara olan belə münasibət Çingiz xa -
nın Ulu Yasasında da qabarıq şəkildə verilmişdir: «Qiyamçılara məktub
və ya elçi göndərəndə onları ordunun böyüklüyü və xaqana sədaqəti ilə
qorxutmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq onlara bildirmək lazımdır ki, əgər
tabe olsanız, yaxşılıq və əmin-amanlıq görəcəksiniz. Əgər müqavimət
göstərsəniz, biz nə bilirik nə olacaq? Yalnız Ulu Tanrı bilir ki, sizi nə
gözləyir (20, 18). Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Tanrının yerdəki
təmsilçisi olmasına başqa xaqanlar kimi, Çingiz xan da möhkəm inam
bəsləyirdi. Eyni zamanda da biz Çingiz xanın insanları özünə ordu gü cü -
nə, qorxu ilə tabe etdirməyə qarşı çıxdığını görürük. Çünki ordusu olan
bir şaha insanlar onsuz da tabe olacaqdılar. Lakin Xaqanın bu sözləri de -
məsi ilə onun insanları özünə zor gücünə tabe etdirmək istəməməsi gö rü -
nür. Buna görədir ki, o, özünün hər hansı bir hərəkətini böyük Ya ra danın
adı ilə bağlayır, gördüyü işi Allahın buyruğu sayır (13, 72). Deməli, bütün
xalqların mifologiyasında olduğu kimi türk dünyagörüşündə də Allahın
hökmdarda təcəssüm etməsi fikri yüzilliklər boyu yaşamışdır. Homer
Yunanıstanında başçılar və hökmdarlar haqqında müqəddəs, yaxud ilahi
varlıq kimi danışırdılar. Onların evləri və arabaları müqəddəs sayılırdı. Bu
fakt da tarix boyu hökmdarın Allahın yerdə elçisi, eyni zamanda da Allaha
ən yaxın canlı hesab edildiyini göstərir (7, 28). Məsələn, bütün ölkələri
hakimiyyətində birləşdirməyə çalışan Tey mur ləngin özü haqqında fikri
belə idi: «Göydə tək olan Allah kimi, yerin hakimi də tək olmalıdır». O,
özünü «Tanrının qulu» hesab edirdi.

Təsadüfi deyil ki, hətta şahların doğuluşu da möcüzə ilə əla qə lən di -
rilmişdir. Məsələn, Şah Abbasın dünyaya gəlişi ilə bağlı əfsanəyə görə,
bir dərvişin verdiyi almanı yarı bölüb yedikdən sonra Məhəmməd Xu da -
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bəndənin oğlu olmuşdur. Elə oğlana Şah Abbas adının verilməsi də dər vi -
şin məsləhəti ilə əlaqələndirilərək qeyri-adi əhvalat kimi təsvir edilmişdir.
Hətta Çin hökmdarlarının obrazlarının təsvirində də mifik görüşlərə,
onların fövqəltəbiiləşdirilməsinə üstünlük verilmişdir. Belə ki, Çin
mifologiyasında e.ə. 2356 – 2235 illərdə hakimlik etmiş hökm dar Yaonun
dünyaya gəlişi də möcüzəviləşdirilmişdir (19, 121). Şübhəsiz ki, hökm-
darın belə əfsanəviləşdirilməsi, qeyri-adi təsvir edilməsi onun heç də adi
adam olmadığını, bu ali mənsəbə Allah tərəfindən göndərildiyini bil dir -
mək üçün idi. Təsadüfi deyil ki, Rəşidəddinin «Oğuznamə»sində də dey-
ilir: «Padşahlıq taxtı yalnız Ulu Tanrının taxt-tac üçün seçdiyi adamlara
layiqdir (17, 47). Deməli, burada da şahlığın hər adama deyil, yalnız məx-
susi adamlara – yəni müəyyən istedad və qabiliyyətinə görə fərqlənənlərə
nəsib olması fikri irəli sürülür.

Bizans ənənələrinə əsaslanan rus dini-siyasi görüşlərində də «hökm-
darın yer üzünün Allahı» olması inamı özünü büruzə verir (12, 91). Xü -
susilə də I Pyotrun hakimiyyəti dövründə bu fikir özünün təsdiqini tapır.
Belə ki, I Pyotrun dövrünə qədər Rusiyada, bir qayda olaraq, çar dini rəh-
bərin əlini öpməli idi. Lakin çar olmaqla bərabər, həm də kilsənin başçısı
olan I Pyotrun dövründə çar bir az da müqəddəsləşdirilmiş, bununla da
məhz onun bu şahlığa layiq olması fikri özunü təsdiq etmişdir (10, 100).

Göründüyü kimi, tarixən hər bir xalqın öz hökmdarı olmuş və demək
olar ki, bütün ölkələrdə xalq onu müqəddəsləşdirmiş və fövqəltəbii şəx -
siyyət kimi xarakterizə etmişdir; bu isə xalqın həyatı və müəyyən dövr-
lərdə baş verən ictimai-siyasi proseslər kimi folklorda da əksini tapmışdır;
nəticə isə birdir, tarixən bütün xalqlarda hökmdara olan eyni mü nasibət
yaradılmış folklor nümunələrindən yan keçməmişdir. Belə ol ma saydı, bir
xalq üçün xarakterik olan motiv, süjet xətti digər xalqın folklorunda,
oyunlarında öz əksini tapmazdı. Bu da T. Benfeyin fikrini təsdiq edir.
Çün ki Benfey belə hesab edirdi ki, süjetlərin oxşarlığı qohumluqdan de -
yil, əksinə, xalqlar arasındakı tarixi-mədəni əlaqələrin mövcudluğundan
doğmuşdur. Deməli, süjetlərin bir ölkədən başqa ölkəyə yol tapması hə -
min qarşılıqlı münasibətlər nəticəsində mövcud olmuşdur. O, bəşəriyyət
tarixinin üç mühüm hadisəsini, yəni – İsgəndərin qələbəsi və hökmranlığı,
ərəblərin hücumunu və xaç müharibələrini nəzərə alaraq xatırladırdı ki,
həmin müharibələr nəticəsində Şərqlə Qərb bir-birinə qaynayıb qarışdı və
insanlar bir ölkədən başqa ölkəyə doğru üz tutaraq, möv zular, yaxud da
ki, süjetləri də özləri ilə bərabər apardılar. Bu isə dünya ölkə lərində hök-
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mdarla bağlı mövzuların arasındakı ortaq cəhət lərin ən mü hüm səbəbidir. 
Arxaik dünyagörüşə görə hökmdar həm də kahin funksiyası da şı mış -

dır. Amma bu artıq başqa bir bir söhbətin mövzusudur…
İşin elmi nəticəsi. Təhlil edilən materiallar göstərir ki, ayrı-ayrı xalq -

ların şaha münasibəti eyni olmuşdur. Bu, həm mifik görüşlərdə, həm də
ta rixi faktlarda aşkara çıxarılmışdır.

İşin elmi yeniliyi. İşin elmi yeniliyi tədqiqatın metodundadır. Burada
hökmdar obrazı mifologiya və tarixlə paralel, müqayisəli tədqiq edil miş dir.

İşin tədqiqi əhəmiyyəti. Hökmdar və onunla bağlı mifik görüşlərin
tədqiqi müsbət nəticə verə bilər. Çünki bu yüksək titulun tarixən hələ qə -
dim zamanlardan mövcud olması və mifik görüşlərdəki hökmdar obrazı
ilə müqayisəli araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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HEYVANLAR HAQQINDA NAĞILLAR VƏ TƏMSİL JANHEYVANLAR HAQQINDA NAĞILLAR VƏ TƏMSİL JAN--
RININ MƏZMUN XÜSUSİYYƏTLƏRİRININ MƏZMUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

XÜLASƏ
Məqalədə heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrının məzmun xüsusiyyətləri və

əhatə dairəsi nümunələr əsasında təhlil edilir. Azərbaycan və Avropa folklorşünaslarının
nağıllar haqqında vahid-nəzəri fikirləri diqqət mərkəzinə çəkilir. Eləcə də təmsil janrı
haqqında əldə edilmiş elmi-nəzəri qənaətlər sistemli şəkildə ümumiləşdirilir.

Açar sözlər: alleqoriya, gülüş, heyvan, nağıl, öyüd, satira, təmsil

TALES ABOUT ANİMALS AND THE SUBJECT CHARACTERS OFTALES ABOUT ANİMALS AND THE SUBJECT CHARACTERS OF
FABLE GENREFABLE GENRE

SUMMARY
In the article the basis of examples are analysed of the maintenance and the circle of

scope of the tales about animals and the fables. Unique theoretical thoughts about tales
of Azerbaijan and Evropean specialist in folklore are drawn to the attention center.
Science and theoretical economies got about the fable genre are also generalized in the
system form.

Key words: allegory, laugh, animal, tale, edification, satire, fable

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ И БАСНИОБ ОСОБЕННОСТЯХ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ И БАСНИ
РЕЗЮМЕ

В статье, на основании примеров, анализируются смысловые особенности ска -
зок и басен о животных. В центре внимания обще-теоретические мысли о сказ ках
азербайджанских и европейских фольклороведов. А также, систе мати зи ро ва ны
науч но-теоретичес кие выводы, сделанные о баснях.

Ключевые слова: аллегория, смех, животное, сказ ка, наставление, сатира, басня

Məsələnin qoyuluşu. Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər müx-
təlif aspektlərdən təhlil edilmiş, onları səciyyələndirən əsas xarakterik xü -
su  siy yətlər aydınlaşdırılmışdır.

İşin məqsədi. Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrının folklor-
da və yazılı ədəbiyyatda təcəssüm spesifikasını müəyyənləşdirmək və bu
istiqamətdə araşdırma aparmaq.

Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatı janr etibari ilə çox rəngarəngdir.
Belə ki, gerçəklikdə olan müxtəliflik öz bədii ifadəsini folklorda və yazılı
ədəbiyyatda tapır. Hər birinin isə özünəməxsus xüsusiyyətləri var və hər
bi ri xalqların əsrlərdən bəri yaratdığı, qoruyub yaşatdığı mənəvi sərvəti -
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dir. Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər də məzmun və ideyalarına,
səciyyə və mahiyyətlərinə görə ayrı-ayrı formalarda müşahidə olunur.
Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər özlərinin süjet və motivləri,
möv zu və ideyalarına görə, qəhrəmanların xarakteri və psixologiyasına
görə əksər xalqlar arasında eyni səciyyə kəsb edir. Heyvanlar haqqında
nağıllar və təmsillər demək olar ki, eyni məzmuna malikdir. Belə ki, hər
iki si məxsus olduğu xalqın istək və arzusunu, gələcəyə ümidini, tarixə
mü   nasibətini, insan və zaman haqqında dünyagörüşünü ifadə edir.

Nağıllar və təmsillər ayrı-ayrı xalqların etnik təfəkkürünün təmsilçisi -
dir, bununla yanaşı müxtəlif sahələrdə öz mövcudluğunu qorumaqdadır.
Bu sahələr içərisində ədəbiyyat xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ədəbiyyat
cəmiyyətə funksional təsir imkanları baxımından digər sahələrdən əsaslı
şəkildə fərqləndiyindən onun məzmununda zəngin mənəvi dəyərlərimiz
olan nağıllar və təmsillər öz varlığını qoruyub saxlayır. Azərbaycan ədə -
biy   yatşünaslığında nağıllar və təmsillər ayrı-ayrılıqda bir çox alimlər
tərəfindən tədqiq olunsa da, “Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrı
(Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının nümunələri əsasında)” ayrıca
təd qiqatın predmetinə çevrilməmişdir. Məhz buna görə də həmin mövzu-
nun öyrənilməsi və tədqiq edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Bu da bir həqiqətdir ki, təmsillərin söylənilməsi xüsusi bir situasiya,
mə rasim və təmtəraq tələb edirsə, nağılların söylənilməsi belə bir hazır-
lığa və auditoriyaya ehtiyac duymur. Amma hər ikisinin söylənilməsi ra -
hat olduğu üçün, real həyat lövhələrini əks etdirdiyi üçün cəmiyyətimizdə
geniş yayıla bilmişdir. Demək, nağılların və təmsillərin yaranması hər
şeydən öncə, dövr, zaman və şəraitlə bağlıdır.

Heyvanlar haqqında nağıllardakı heyvanlarla bağlı arxaik görüşlərin
ifadə olunduğunu nəzərə çarpdırmaq üçün folklor nümunələrini yazılı
ədəbiyyatdakı alleqorik əsərlərlə müqyisə etmək faydalı olardı. Q.Zakirin
“Sədaqətli dostlar haqqında” adlı təmsilində tısbağa, qarğa, kəsəyən və
ahunun dostluğundan, onların bir-birlərinə möhkəm sədaqət nümayiş et -
dir   məsindən bəhs olunur. Dostlardan biri dara düşəndə digəri əlindən gə -
lən son köməyi belə əsirgəmir. “Dost dosta tən gərək” adlı nağılında isə
şir, qurd və tülkü arasında olan dostluq heç də bir-birinə sədaqət şərtinə
əsaslanmır. Şir bir öküz, qurd bir qoyun, tülkü isə bir toyuq ələ keçirir. Şir
qurda buyruq verir ki, ələ keçirilən yeməkləri bölüşdürsün. Qurd öküzü
şirə, qoyunu özünə, toyuğusa tülküyə məsləhət bilir. Şir bu bölgüdən
acıq   lanır, dartıb qurdun dərisini boğazından çıxarır və qurdu parça-parça
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eləyir. Bunu görən tülkü məsləhət bilir ki, şir öküzü və qoyunu yeyib na -
har etsin, toyuğu da şam yeməyinə saxlasın. Şir bu bölgüdən çox razı qa -
lır. Q.Zakirin misal gətirdiyimiz təmsili ilə “Dost dosta tən gərək” nağılı
arasında başlıca fərq məhz ondadır ki, birinci nümunədə heyvanlar insan-
ları təmsil edir, ikinci nümunədə isə heyvanlar məhz heyvanların özlərini
təmsil edir. Q.Zakirin “Sədaqətli dostlar haqqında” təmsili əxlaqi nor-
malara əsaslanır və didaktik məqsəd daşıyır. “Dost dosta tən gərək” nağı -
lında isə nümunəvi dostluğun təsviri mümkün deyil. Ona görə ki, bu dost -
luq əxlaqi normalara yox, “heyvani sərbəstliyə” əsaslanır (5, 41).

Q.Zakirin “Xain yoldaşlar haqqında” təmsili də səciyyəvi nümunə ola
bilər. İlanla tısbağanın hiyləsini duyan dəvə yeməyi onların əlindən alır.
Təmsilin poetikasına uyğun olaraq müəllif finalda əxlaqi nəticə çıxarır,
dostluqda xəyanəti mənfi hal kimi pisləyir. 

Heyvanlar haqqında nağıllarda və ayrı-ayrı təmsil nümunələrində xal -
qın dünyagörüşü, mübarizliyi, humanist keyfiyyətləri əks olunur. Hey -
van lar haqqında nağıllar və təmsillər insanların mənəvi cəhətdən zəngin-
ləşməsində, pis əməllərdən uzaqlaşmasında əhəmiyyətini bu gün də
qoruyub saxlamaqdadır. Amma məsələ heyvanlar haqqında nağılların və
təmsillərin gerçək təbiətini və janr xarakterini daha da aydın təsəvvür et -
mək üçün onların geniş mətn materialını toplayıb üzərində təhlil apar -
maqdan ibarətdir.

Bildiyimiz kimi, qədim zamanlardan bəri insanlar həmişə bir-biriylə
anlaşmağa və tanışlığa can atmış, qarşılıqlı əlaqə şəraitində yaşamağa ça -
lış mışlar. Bu da ilk növbədə insanların bir-birilə ünsiyyət ehtiyacından
doğ muşdur. Ünsiyyətin qurulmasında böyük potensial qüvvəyə, lakonik
ifa də üsuluna və geniş məzmuna malik olan, insanda yüksək mənəvi-
əxlaqi keyfiyyətlər yaradan, insanı daha da zənginləşdirən nağılların da
rolu böyük olub. 

Onu da qeyd edək ki, nağıllar həm də bəşər tarixinin müxtəlif dövrlə -
rin də yaşamış xalqların dilində işlənə-işlənə, yaddaşında qoruna-qoruna
bu günümüzə gəlib çatmış, parlaq bir inciyə dönmüş, şifahi xalq ədəbiy-
yatında öz dərin mənasını, varlığını qoruyub saxlamışdır. Nağılların yara -
dıcısı bədii yaradıcılıq istedadı olan insandır. Ümumxalq malı olan nağıl-
ların toplanması və nəşri uzun və çətin bir mərhələni keçmişdir. 

Azərbaycan nağıllarının ilkin təsnifatları Ə.Müznib, A.Baqri, Y.Çə -
mən  zəminli və H.Zeynallı tərəfindən verilmişdir. Azərbaycan nağıllarının
aşağıdakı təsnifini daha dürüst hesab edirik: 
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1) Heyvanlar haqqında nağıllar
a) İlkin təsəvvürləri və totemist görüşləri əks etdirən nağıllar
b) Alleqorik nağıllar
2) Sehrli nağıllar
3) Məişət nağılları
4) Uşaq nağılları 
Bu təsnifat ilk növbədə heyvanlar aləmindən bəhs edən süjetlərin da-

xili spesifikasını, müxtəlif dövrlərin təsəvvürlərinə görə onların qrup -
laşdırılmasını, insanın dünyanı dərketmə mərhələsində təbiətə və təbiət
canlılarına münasibətini, əhilləşən və əhilləşməyən heyvanlarla insanların
münasibətini öyrənməyə imkan yaradır (1, 314-315).

Xüsusilə qeyd edək ki, Azərbaycan xalq yaradıcılığında özünün xüsusi
mövqeyi ilə seçilən nağıllar, yazılı ədəbiyyatda isə təmsillər olduqca ge -
niş, əhatəli və zəngindir. Nağılların məzmun baxımından belə şəkillən-
məsi, əlbəttə ki, ilk növbədə yerli şərait və mühitlə bağlı olan məsələdir.
Yazılı ədəbiyyatda diqqətimizi cəlb edən təmsil janrı isə şifahi xalq ədə -
biy  yatında geniş yayılan heyvanlar haqqında olan nağılları xatırladır.
Hey vanlar haqqında nağılların və təmsillərin yaranması eyni qanu na uy -
ğun luğa əsaslanır. 

Prof. M.H.Təhmasib yazır: “Heyvanlar haqqında nağıllar ibtidai icma
dövründə yaranmış, qədim ovçu, eləcə də əkinçi qəbilə və tayfalarda uzun
müddət xüsusi əfsun vasitəsi kimi istifadə edilmiş, daha sonralar isə alle-
qorik nağılların və təmsillərin yaranmasında çox əhəmiyyətli rol oyna -
mışdır (2, 44).

Nağıl tədqiqatçılarından olan V.Y.Propp isə heyvan obrazları ilə hə -
mişə insana işarə olunması haqqında yayılmış mülahizə ilə razılaşma-
yaraq göstərir ki, təmsildən fərqli olaraq nağıl üçün alleqorizm tamamilə
yaddır (2, 44).

Heyvanlar haqqında nağılların sonrakı dövr böyük qismində güclü
alleqoriya özünü göstərməkdədir. Alleqorik nağıllar heyvanlar haqqındakı
nağıllar içərisində xüsusi mövqeyə malik olduğu kimi, eyni zamanda
peşəkar nağılçılıqda ayrıca mərhələ təşkil edir. Folklorşünaslıqda Y.V.Çə -
mənzəminli istisna olmaqla sehrli nağılların qaynaqlarının aşkarlanması
istiqamətində də böyük işlərin görüldüyünü söyləməmək müm kün deyil.
Bu tip nağıllarda qədim əcdadımızın dünyanı dərketmə mərhə lə sinə məx-
sus baxışları özünü əks etdirmişdir. Və bir çox xalqların həyatında ənə nə -
vi olan süjet, motiv və heyvan obrazları bizim nağıllarımızda da baş ob -
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raza çevrilmişdir. Bunlar epik təfəkkürün təbiət və təbiət qüv vələrinə mü -
nasibətinin əks olunduğu mərhələdə meydana gəlmişdir. İn san tə fək kü -
ründə, həyatında, məişətində baş verən dəyişikliklər hey van lar haqqın-
dakı nağıllarda əksini tapmışdır. Heyvanlar haq qındakı nağıllarda tote -
mist dövrün təsəvvürləri daha güclüydü. Bu totemlər bizim xalq düşün cə -
mizdə əsasən, qurd, keçi, ilan, dovşan və s. ibarətdir. Bu baxımdan “Ovçu
Pirim” nağılı maraq doğurur. Nağılda totem ilandır. 

V.P.Anikinə görə, “Heyvanlar haqqında nağıllardakı alleqoriya ictimai
şüuru sürətləndirmiş, qədim insanı ibrətamiz həqiqətlərlə üz-üzə qoymuş
və beləliklə, alleqoriya insanın təkamülündə mühüm mərhələ olmuşdur.
Bu təkamül bizim heyvanlar haqqındakı alleqorik nağıllarda da özünü
göstərir. Məsələn, “Bir it ağzında sümük parçası körpü ilə gedirdi. Suya
ba xanda gördü ki, orada da bir it ağzında sümük parçası aparır. Özünü su -
ya atdı ki, həmin sümüyü də ələ keçirsin. İt sudakının öz kölgəsi ol du ğunu
bilmədi. Çayda boğulub öldü” (1, 317).

Göründüyü kimi, bu alleqoriyada insan acgözlüyün qurbanı olur. Al -
leqorik bədii detal insanı təkcə düşündürmür, eyni zamanda onu tərbiyə
edir, xarakter və xasiyyətinin formalaşmasına təsir göstərir. Alleqoriya
özü məcazi ifadə növlərindən biridir. Hər hansı bir mücərrəd fikrin, an la -
yışın konkret predmet, yaxud hadisənin köməyi ilə təsvir edilməsidir. Al -
leqoriyadan təmsil və nağıllarda, ümumiyyətlə, satirik əsərlərdə geniş isti-
fadə edilir. Belə əsərlərdə tülkü surəti-hiyləgər adamları, qurd-acgöz ləri,
aslan-igid və mərd şəxsləri təmsil edir. Füzulinin “Bəngü Badə”, Sabirin
“Tülkü və qarğa”, “Ağacların bəhsi” şeirləri alleqorik əsərlərdir (7, 9). 

Nağılların çoxu komikdir, onlarda söhbət kələkbaz, hiyləgər heyvanlar
(Asiya və Afrika xalqlarında dovşan, Afrika xalqlarında tısbağa, hörüm -
çək, Amerika induslarında koyot, Avropa xalqlarında tülkü) haqqında
gedir. Heyvan-triksterlər əxlaq normalarına riayət etməyə çalışmırlar,
güclü, amma səfeh, həmişə daha zəif olan hiyləgərin sərt kələyinin qur-
banı olurlar. Heyvanlar haqqında komik nağıllar dünyanın qeyri-kamilliyi
üzərində yüksəlməyə imkan verir, ona gülür və bununla daha kəskin əxlaq
normalarından azad olmaq haqqında komik nağılların zamanla uşaq audi-
toriyasına daxil olmasına səbəb olur. Heyvanlar haqqında nağılların digər
qismi apoloqdur; burada komik başlanğıc əxlaqiliyə nisbətən səssiz -
ləşdirilir. Apoloq öyrədir və nəsihət verir, lakin əxlaq dərsləri sözsüz (dil-
siz- A.X.) varlıqlara aid olduğundan apoloqların əxlaqını nisbiləşdirir və
ona yenə də komik çalar verir (3, 102). 
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Heyvanlar və quşlar nağıllarda düşünür və danışır. Təbiətin canlan dı -
rıl ması animist dünyagörüşündən gəlir. Poetik şərtilik daşıyan bu xü su siy -
yət sehrli nağıllarda, tapmacalarda, əfsanələrdə və b. janrlarda da tə sadüf
olunur. Deməli, nə personajlar – heyvanlar, nə də onların düşünmək və
danışmaq qabiliyyəti, təkcə heyvanlar haqqındakı nağıllarda tə sadüf olun-
mur. Ancaq sehrli nağıllarda heyvanlar baş iştirakçı olmur, əsa sən
köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər. Heyvanlar aləmindən bəhs edən
nağıllarda isə müxtəlif heyvan və quşlar əsas iştirakçı olur, onların hə rə -
kət və münasibətləri süjetin əsasında durur. Sehrli nağıllarda bütün hey-
vanlar və quşlar bir səciyyə daşıyır və sehrli köməkçi funksiyasını yerinə
yetirir. Heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıllarda isə həmin obraz lardan
hər biri fərdi səciyyə daşıyır. “Ovçu Pirim”, “Tülkü və qurd”, “Tülkü ilə
canavar”, “Ac qurd”, “Tülkünün kələyi”, “Tülkü baba və hacıleylək”,
“Tül   kü və kəklik”, “ Tülküynən toyuq”, “Eşşəklə tülkünün dostluğu”,
“Tül kü və ilan”, “Tülkü, tülkü, tünbəki”, “Hiyləgər keçi”, “Qo  ca aslan”,
“Əhməd və Sənəm” nağılları heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıllar ki -
mi Azərbaycan folklorşünaslığında öz yerini tutub (2, 47-50). Azər bay can
folklorunda “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” tipli na ğıl lar, rusların
“Canavar və keçi” nağılında olduğu kimi, sehrli nağıllarla səsləşir. “Şən -
gülüm, Şüngülüm, Məngülüm”ü sehrli nağıllara yaxınlaş dıran başlıca
cəhət onda axmaqlıq və kələkbazlıq motivinin zəifliyidir. Keçi ca na vara
hiylə, fırıldaq vasitəsilə yox, açıq vuruş yolu ilə qalib gəlir. Kə lək bazlıq
və axmaqlıq motivi heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıllara xü susi
komiklik gətirir və əks qütblərin yaxınlaşma və qovuşmasında, ey ni bir
aləmin fiqurlarına çevrilməsində hoqqabazlıq mühüm rol oynayır (5, 41).

Heyvanlar haqqında nağıllarda gülüşün mahiyyəti araşdırılarkən mü -
bahisə doğuran cəhətlərdən başlıcası sosial satira məsələsi ilə bağlıdır. Bir
çox folklorşünaslar belə hesab edirlər ki, heyvanlar aləmindən bəhs edən
nağıllarda heyvanlar bir bəhanədir və müxtəlif heyvan surətləri vasitəsilə
insanlar təsvir olunur. Heyvanlar haqqında nağılları təmsil və alleqoriya
kimi qiymətləndirən folklorşünaslar bu nağıllarda müxtəlif heyvanların
davranışlarını ictimai həyatın ayrı-ayrı lövhələrinin ifadəsi kimi qəbul
edir, güclünün gücsüzə münasibətində əzən və əzilən təbəqələrin möv qe -
yini axtarırlar. Heyvanlar haqqında nağıllarda sosial həyatın qa barıq ifa -
dəsini axtaran folklorşünaslar bu nağılların komikliyinə də sosial ədalət-
sizliyi tənqid və ifşa etməyin bir vasitəsi kimi baxırlar. Əlbəttə, so sial
məzmun ifadə etməkdə, satirik mahiyyət daşımaqda pis olacaq bir şey
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yoxdur. Amma burası da var ki, sosial məzmun, satirik mahiyyət axtarıla-
axtarıla heyvanlar aləmindən bəhs edən nağılların ən ilkin, ən səciyyəvi
xüsusiyyətləri diqqətdən kənarda qalır. Bu xüsusiy yətlər isə, ilk növbədə,
ondan ibarətdir ki, heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıllarda insan kimi
danışıb davranmaq heyvanları heç də insanlarla eyniləşdirmir, heyvan-
ların hərəkətlərində yalnız ictimai münasibətlər əks olunduğunu iddia
etməyə əsas vermir (5, 41). 

Heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıllarda heyvan-insan münasi-
bətlərini aydınlaşdırmaq baxımından həm heyvanların, həm də insanların
iştirak etdiyi komik nağıllar da xüsusi maraq doğurur. “Tülkü baba və
hacıleylək”, “Tülkünün kələyi”, “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm”,
“Pıs pısa xanım və Siçan solub bəy”, “Cik-cik xanım”, “Xoruz və pad -
şah”, “Armudanla tülkü” və b. nağıllarda heyvanlarla insanların qarşılıqlı
münasibəti bir qədər qabarıq şəkildə üzə çıxır (5, 45). 

Qeyd etdiyimiz kimi, heyvanlar haqqında nağılların tərbiyəvi əhə miy -
yəti olduqca böyükdür. Ona görə də bu nağıllar fikirlərə, hisslərə eyni
vaxtda və eyni qüvvə ilə təsir göstərir. Heyvanlar haqqında nağıllarda
sözlər üçün darısqallıq, fikirlər üçün genişlik vardır. Heyvanlar haqqında
nağıllarda həqiqi həyat qaynağı olmaq etibarilə sevincə əhəmiyyət və
qiymət verilməsi onların həyata münasibəti ilə tam bir ahəngdədir. Daha
doğrusu, heyvanlar haqqında nağıllarda insana münasibət həyata münasi-
bətdən doğur, insanlar arasındakı münasibətlər isə heyvanlar üzərinə
küçürülüb cəmiyyətə təqdim edilir.

Bizə məlumdur ki, təmsil şeirin ən mürəkkəb növlərindəndir. Bu şeir
satira və lirikadan doğur. Burada yumor, istehza və gülüş bir-birinə qarı -
şır. Şairlərimiz, adətən, təmsillərin yazılma tarixini göstərirlər ki, on ların
məzmunu, həyat hadisələri ilə əlaqəsi düzgün anlaşılsın. Təmsillərdə
mənfi surətlər əqrəb, ilan, tülkü, şir, pişik və s. heyvanların cildində tən-
qid atəşinə tutulur. Bu heyvanlar Azərbaycan təmsili üçün yeni deyil, la -
kin onlar təmsillərdə hər zaman yeni-yeni cəhətləri ilə diqqəti cəlb edirlər.
Bizə məlumdur ki, bu heyvan surətlərinin arxasında insan, onun
hərəkətləri, münasibətləri durur və daha maraqlısı odur ki, təmsillər adə -
tən real həyatla bağlı olub yaşadığımız illərin hadisələri ilə səsləşir, insan-
ların ilk baxışda gözə görünməyən mənfi xislətini açıb göstərə bilir.
Sənətkar, adətən, belə xislətlərin ifadəsi üçün heyvanları diqqətlə seçir,
hər xislətə görə müvafiq surət tapır və oxucu bu heyvan surətlərində
insanları görə bilir. 



1042012/ IV

Təmsil həcmcə bir o qədər də böyük olmayan, tənqidi və nəsihətamiz
məzmunda, satirik, təsviri əsərdir. Çox vaxt nəzm şəklində yaranır, lakin
bəzən nəsr şəklində də təmsillərə təsadüf edilir. Təmsil, adətən, təsvir
edilən hadisəni mənalandıran, yekunlaşdıran və əsərin ifadə etdiyi məqsə-
di izah edən qısa nəsihətamiz nəticə ilə qurtarır. B.Q.Belinski yazmışdır:
“Təmsilin mahiyyəti budur: hekayə və məqsəd; onun əsas keyfiyyəti bun-
lardır: satira və istehza” (7, 169).

İnsan xarakterinə məxsus cəhətlər, insani münasibətlər təmsildə hey-
vanların, bitkilərin, yaxud əşyaların təsviri, bəzən isə inikası yolu ilə ve-
rilir, başqa sözlə, alleqorik təsvir təmsildə geniş istifadə olunan bədii ifadə
üsuludur. Krılovun “Tülkü və qarğa”, S.Ə.Şirvaninin “Xoruz və çaqqal”
təmsillərində iştirakçılar heyvanlardır, yəni misal çəkdiyimiz bu əsərlər -
dəki ideya, mətləb heyvan surətləri vasitəsi ilə ifadə olunmuşdur.

Təmsilin dili sadə, konkret, həcmi isə çox kiçik olur, lakin dərin satirik
məna ifadə edir. Təmsilin ruhunu, canını tənqid, satira təşkil edir. Yazıçı
həyatda müşahidə etdiyi nöqsanları cəmiyyət həyatından təbiət və hey-
vanlar aləminə köçürür. Təbiət və heyvanlar şəxsləndirilir. Təmsil əxlaqi,
nə sihətamiz səciyyə daşıyır. Yazıçı insanların bir-birinə münasibətində
mü şahidə etdiyi nöqsanları tənqid atəşinə tutmaqla yanaşı, bir qayda
olaraq, özünün də əxlaqi, nəsihətamiz fikirlərini irəli sürür. S.Ə.Şirvani
“Qaz və durna”, Q.Zakir “Tısbağa, qarğa, kəsəyən və ahu” təmsillərində
insanları ittifaqa, dostluğa səsləyir, adamlar arasında sədaqəti, vəfanı, eti -
barı təbliğ edir. Təmsilçi özünün əxlaqi fikirlərini ya təmsilin əvvəlində
verir, ya da sonunda verərək fikrini tamamlayır.

Qeyd etdiyimiz kimi, bu gün heyvanlar haqqında nağıllar xalq arasın-
da, təmsillər isə yazılı ədəbiyyatın tərkibində yaşamaqdadır. Ümumiy yət -
lə, yazılı ədəbiyyat şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnməklə ya naşı, həm
də şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini qoruyub saxlayır. 

Təmsil yazılı ədəbiyyatın ən qədim janrlarındandır. Onda heyvanların
və quşların mənşəyi, heyvanlar və insanlar arasındakı əlaqə, totem hey-
vanlar barədə süjetlərə rast gəlinir. Təmsillərdə heyvanlar aləmi insanın
fikir və hissi, onun həyati görüşlərinin əksi forması kimi ifadə olunur. İn -
san kimi düşünən, özünü insan kimi aparan, danışan heyvanlar poetik şər -
ti  lik daşıyır. Belə ki, təmsil hər şeydən öncə, məxsus olduğu xalqın istək
və arzusunu, gələcəyə ümidini, tarixə münasibətini, insan və zaman haq -
qında dünyagörüşünü poetik şəkildə ifadə edir. Cəmiyyət həyatının aktu-
al problemləri, gerçəklikdə olan müxtəliflik öz bədii ifadəsini təmsil də
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tapır. Təmsillərlə bağlı digər bir xüsusi cəhət isə odur ki, təmsillərdə per so -
najlardan əlavə mühiti təsvir edən obrazlar olmur, hadisələr yalnız müəy yən
heyvanların, bitkilərin, yaxud əşyaların təsviri ətrafında cərə yan edir. Bu
sadəlik təmsilin məzmununa, quruluşuna xüsusi bir gözəllik ve rir.

Qeyd etdiyimiz kimi, təmsil janrını daha geniş və əhatəli şəkildə araş -
dırmaq üçün ilk növbədə onu folklora aid olan heyvanlar haqqında nağıl-
larla paralel şəkildə öyrənmək məqsədəuyğundur. Bu halda oxşar və
fərqli xüsusiyyətləri də müəyyənləşdirə bilərik. Çünki təmsil yazılı ədə -
biy yatın ən qədim janrlarından biri olduğuna baxmayaraq, heyvanlar haq -
qında nağıllarla müqayisədə yeni bir hadisə kimi müşahidə olunur və
yazılı ədəbiyyatda təmsilin yeri, mövqeyi məsələsi ciddi maraq doğurur. 

İşin elmi nəticəsi. Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrının məz-
mun xüsusiyyətləri, nəzəri-praktik əhəmiyyəti məqalədə öz əksini tapmış,
sistemli şəkildə təhlil edilmişdir.

İşin elmi yeniliyi. Məqalənin əsas elmi yeniliyi onun mövzu orijinal-
lığı ilə müəyyənləşir. Heyvanlar haqqında nağıllarla təmsil janrının məz-
mun xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə öyrənilib. Məqalə folklorşünas lı -
ğımız üçün aktuallıq kəsb edən dəyərli mövzulardandır. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə heyvanlar haqqında nağıllar və
təm sillər tam dolğunluğu ilə təsvir edilib, eləcə də təmsil janrının poetik
struk tur elementləri və obrazlar sistemi təhlil edilib. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN MİLLİ VƏ ƏDƏBİ KİMLİYİNİZAMİ GƏNCƏVİNİN MİLLİ VƏ ƏDƏBİ KİMLİYİ
HAQQINDAHAQQINDA

XÜLASƏ
Məqalədə XII əsr şairi Nizaminin milli və ədəbi mənsubiyyəti məsələsinin nəzəri və

metodoloji tərəfləri araşdırılır. Dünya ədəbiyyatının məşhur şairi olan Nizami Azər -
baycanın Gəncə şəhərində yaşayıb-yaratmışdır. Bu, onun nisbəsində və yaradıcılığında
aydın şəkildə əks olunmuşdur. Bütün bu tarixi və bioqrafik faktlara baxmayaraq,
Nizaminin 870 illiyi ərəfəsində Rusiyada və İranda şairin milli mənsubiyyəti haqqında
məsələ yenidən gündəmə gəlmişdir. Onların əlində qeyri-elmi və yalançı faktlardan
başqa əsas arqument Nizaminin fars dilində yazmasıdır. Bu məqalə müəllifinin fikrincə,
bu məsələdə milli və ədəbi mənsubiyyətləri bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Niza -
minin fars dilində yazması onun farsdilli ədəbiyyata mənsub olmasını göstərir. Lakin
nəzərə almaq lazımdır ki, XII əsrdə təkcə fars şairləri yox, həm də Şərqin bir çox xalq -
larının şairləri, o cümlədən Azərbaycan şairləri fars dilində yazırdılar. Məhz bu şairlərin
əsərləri sayəsində nəhəng farsdilli Şərq ədəbiyyatı yaranmışdır. 

Açar sözlər: Nizami, ədəbiyyat, folklor, Azərbaycan ədəbiyyatı, fars ədəbiyyatı, şərq
ədəbiyyatı, türklük 

ABOUT NIZAMI GANJAVI'S NATIONAL AND LITERARY ABOUT NIZAMI GANJAVI'S NATIONAL AND LITERARY 
BELONGINGBELONGING

SUMMARU
In the article it is analyzed the theoretical and methodological sides of national and

literary belonging of the XII century poet Nizami. The world famous poet Nizami lived
and created in Ganja city of Azerbaijan. It is clearly reflected in his literary activities. In
spite of all these historical and biographical facts, problem about national belonging of
the poet has been on the agenda, in the eve of 870 annual of Nizami in Russia and Iran.
Another basic argument in their hand except unscientific and lying facts is that Nizami
has written all poems in the Persian language. According to the author of given article,
in this question it is necessary to distinguish a national and literary belonging from each
other. Poet’s writing in the persian language shows his belonging to persian literature. It
is necessary to consider this fact, that in the twelfth century not only the Persian poets,
but also poets from many other eastern countries, including the Azerbaijan poets have
written in the persian language. Just owing to this persian poets' works giant East litera-
ture has been created, playing exclusively large role in development of east literature.

Key words: Nizami, literature, folklore, Azerbaijan literature, Persian literature East
literature, being turkic
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О НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ О НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИНИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

РЕЗЮМЕ
В статье анализируются теоретические и методологические стороны вопроса

национальной и литературной принадлежности поэта XII века Низами. Всемирно
известный поэт Низами жил и творил в Азербайджане, в городе Гяндже, что четко
отражено и в инициале Низами, и в его творчестве. Не смотря, на существующие
многочисленные историко-биографические материалы, в преддверии 870-летие
поэта в России и Иране опять поднялся вопрос национальной принадлежности
Низами. Кроме околонаучных и псевдонаучных «фактов», главным аргументом их
является то, что Низами написал все свои поэмы на персидском языке. По мнению
автора данной статьи, в этом вопросе надо различать национальные и лите ра тур -
ные принадлежности поэта. То, что Низами писал на персидском языке, это
указывает его принадлежность персоязычной, а не к персидской литературе. Надо
учитывать тот факт, что в двенадцатом веке не только персидские поэты, но и по -
эты много других восточных народов, в том числе азербайджанский народ писали
на персидском языке, чьими трудами был создан огромная персоязычная ли те -
ратура Востока. 

Ключевые слова: Низами, литература, фольклор, азербайджанская литера ту -
ра, персидская литература, восточная литература, понятие тюрка 

Məsələnin qoyuluşu. Şərq ədəbiyyatının inki şafında müstəsna dərə cə -
də böyük rol oynamış Nizami təkcə milliyyətinə görə deyil, həm də özü -
nün etnik-mədəni düşüncəsinə görə Azərbaycan-türk şairidir. Türklük Ni -
za  mi üçün dərk olunmuş etnik özünüifadə modeli idi. O, bütün bu səbəb -
lər dən təkcə farsdilli Azərbaycan və şərq ədəbiyyatının şairi yox, eyni za -
manda farsdilli İran ədəbiyyatının şairidir. Nizami öz yaradıcılığı ilə İran
ədəbiyyatına müasir ümümbəşəri və hu manist ideallar gətirərək, onu
Firdovsinin bu ədəbiyyatda yaratdığı dar milli (antitürk, antiərəb və anti-
islami) ideyalarından xilas etdi.

Hər bir xalqın milli düşüncə tarixində elə şəxsiyyətlər olur ki, onlar öz
fəaliyyətləri ilə etnik sistemin fövqünə qalxırlar. Belə şəxsiyyətlərin adı
öz xalqına daim şöhrət gətirir: onları fiziki və mənəvi cəhətdən yetirən
xalq sonralar əsrlər boyunca öz yaşam gücünü, milli mövcudluq impuls -
larını həmin şəxsiyyətlərin adından və əməlindən alır. Onların yara dı cı lı -
ğı, qoyub getdikləri mənəvi irs özlərindən çox sonralar da öz xalqı üçün
etnoenergetik düşüncə qaynağı rolunu oynayır. XII əsr Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvi də məhz belə şəxsiyyətlərdəndir. Onun yaradıcılığı, öl -
məz «Xəmsə»si bitməz-tükənməz dəyərlər xəzinəsi kimi həm onu ya ra -
dan və yetirən xalqı, həm də ümumən bəşəriyyəti etnokosmik yaşam gücü
ilə qidalandırır. Nizaminin adı, milli və ədəbi mənsubiyyəti ilə bağlı daim
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davam edən və son zamanlarda Rusiyada və İranda yenidən qızışan mü -
bahisələr də məhz bununla bağlıdır.

Mübahisələr həm də onunla şərtlənir ki, XX əsr sovet və Azərbaycan
şərqşünaslığı Nizamini həm bir yaradıcılıq fenomeni, həm də bir ədəbi
şəxsiyyət kimi dəyərləndirməyin, onun tarixi və müasir dəyərlər sistemin -
dəki yerini müəyyənləşdirməyin universal modelini tapıb ortaya qoya
bilmədi. Bu cəhətdən XX əsr şərqşünaslığı əslində ziddiyyətlərin möh -
kəm ləndirilməsi və bir sıra digər özünəməxsusluqları ilə tarixdə qaldı.

Sovet şərqşünaslığının Nizamiyə yanaşması daim siyasi konyukturaya
əsaslandı. Onun istər milli kimliyi, istərsə də yaradıcılığının bədii-estetik
mahiyyəti bütün hallarda ideoloji-siyasi müstəvidə dəyərləndirildi. Sovet
şərqşünaslığı sosialist Tacikistanına görə dünyanın fars şairi kimi tanıdığı
Firdovsinin adının qabağında «fars-tacik şairi» yazdığı kimi, Nizamini də
İran, fars, yaxşı halda farsdilli şair hesab edən «burjua» şərqşünaslığının,
kapitalist ideologiyasının əksinə olaraq, onun da adının qabağında «Azər -
baycan şairi» yazırdı. Azərbaycanın Gəncə şəhərində anadan olmuş, bü -
tün ömrünü bu şəhərdə keçirmiş, yaradıcılığında doğma yurdunu, onun
təbiətini, insanlarını böyük coşqunluqla tərənnüm etmiş, «türklüyü» xü -
susi bədii-estetik düşüncə konsepti kimi yaratdığı fəlsəfi düşüncə sistem-
inin nüvəsinə yerləşdirmiş Nizami haqqında bu çılpaq və sadə həqiqət
sovet şərşünaslığında, o cümlədən Azərbaycan sovet nizamişünaslığında
heç vaxt siyasi-ideoloji donundan qurtula bilməyib, konyuktur həqiqət
olaraq qaldı.

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan sovet nizamişünaslığı daim
yaranmış fürsətdən istifadə etməyə çalışdı. «Nizami» adı Sovet Azər bay -
canında milli ədəbiyyatın simvoluna çevrildi, şairin adına verilmiş küçə -
lər, mədəniyyət sarayları, rayon, salınmış xiyabanlar, qoyulmuş heykəllər
onun öz vətəninə bağlılığını hər zaman təsdiqləyən de-fakto sə nəd lərə
çevrildiyi kimi, ədəbiyyatşünaslıqda da Nizami «bumu» yaşandı: Nizami
Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin əsas probleminə və prioritet təd qiqat
istiqamətinə çevrildi. Sənətkara Azərbaycan və bütöv SSRİ miq yasında
möhtəşəm yubileylər keçirildi, yubiley təntənələri müttəfiq res pub li ka -
larda da davam etməklə bütöv SSRİ-nin ədəbi məkanında Ni zamini məhz
Azərbaycan şairi kimi tanıtdırdı. Şairin əsərləri orijinalda, Azərbaycan
dilində, o cümlədən SSRİ xalqlarının dillərində dəfələrlə küt ləvi tirajla
çap olundu. Bütün bu işlərin həyata keçirilməsində Azər baycan nizamişü -
naslığı öndə gedirdi və bu fəaliyyət fonunda milli ədəbiyyatşünas lı ğı mı -
zın xüsusi bir sahəsi – «nizamişünaslıq» elmi yaranaraq inkişaf etdi.
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Azərbaycan sovet nizamişünaslığı «burjua-sovet» ideoloji qarşıdurma
modelindən Nizaminin milli və ədəbi mənsubiyyəti məsələsində kifayət
qədər uğurla istifadə edirdi. Bu model Azərbaycan nizamişünaslarına
Nizamini fars, İran şairi hesab edən nəhəng qərb şərqşünaslarının yara -
dıcılığına, o cümlədən bu məsələdə xüsusi fəallıq edən İran alimlərinə
sərbəst tənqidi münasibət bəsləməyə imkan verirdi. Qərb alimlərinə sovet
ideoloji yanaşmasında birdəfəlik olaraq «mürtəce burjua ideolo giyasının
daşıyıcıları» damğasının vurulması bundan istifadə edən Azər baycan ədə -
biyyatşünaslarına «milli məsələyə» toxunmağa, daha doğrusu, «milli mə -
sələnin» «formaca – milli, məzmunca – sosialist» modelindən kənarda
qalıb, haqqında danışılması yasaq olan məsələlərindən də söz açmağa
şərait yaradırdı. Bu cəhətdən Azərbaycan alimləri şairin yara dı cılığında
daha çox sosial idealların təcəssümünə fikir verən sovet alimərindən
fərqli olaraq, Nizaminin ana vətəni, milli və ədəbi kimliyi mövzularını da
heç vaxt diqqətdən kənarda qoymurdular. Əslində, Həmid Araslı, Rüstəm
Əliyev, Azadə Rüstəmova, Qəzənfər Əliyev, Nüşabə Aras lı, Çingiz
Sadıqoğlu, Xəlil Yusifov və başqa nizamişünasların yara dı cılığına (bax:
1; 2; 3; 4; 5; 6 və s.) diqqət versək, onların şairlə bağlı çox incə və həssas
milli nöqtələrə toxunduqlarının şahidi olarıq. Ancaq sovet nizamşünas la -
rının bütövlükdə mənsub olduğu siyasi məkanın ideoloji çərçivəsi onlara
Nizaminin milli və ədəbi kimliyi məsələsini bütün çılpaq lığı ilə qoymağa
imkan vermirdi. Məsələn, bu problemin qoyuluşu Mə həm məd Əmin
Rəsulzadənin Azərbaycan kütləvi oxucusunun 1991-ci ildə Rüstəm Əli -
yevin tərcüməsində tanış olduğu «Azərbaycan şairi Nizami» əsərindəki
səviyyəyə gedib çatmırdı (bax: 7; fəl.e.d. Yadigar Türkelin çevirməsində
yeni nəşri üçün bax: 8). Halbuki böyük mütəfəkkir Rəsulzadənin sistem-
li şəkildə qoyduğu məsələlərdən sətiraltı şəkildə Azərbaycan nizamişü-
nasları da bəhs etmişdilər. Ancaq bütün bunlarla bərabər həqiqət ondan
ibarətdir ki, Azərbaycan alimləri dövrün yol verdiyi imkanlardan istifadə
etməyə çalışaraq, Nizaminin Azərbaycan xalqına və ədəbiyyatına mən-
subiyyətini özünəməxsus yollarla gerçəklik faktına çevirə bildilər.

Bu gün Nizaminin milli və ədəbi mənsubiyyəti məsələsi Rusiya və İran -
da yenidən aktuallaşıb. Rusiya artıq bir sovet dövləti olmaqdan çıxıb:
ümummilli sovet məkanı, ümumsovet maraqları ortadan qalxıb. Bundan is -
tifadə edən maraqlı (şovinist-siyasi) dairələr indi Nizaminin milli və ədəbi
kimliyi məsələsini də Rusiyanın keçmiş sovet respublikalarından olan
Azərbaycanla münasibətlərində siyasi alver predmetinə, o cümlədən siyasi
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müstəqilliyi iqtisadi potensialı ilə hər gün daha da artan xətlə güclənən
Azərbaycana qarşı təzyiq vasitələrindən birinə çevirmək istəyirlər.

İrana gəlincə onun mövqeyi Rusiyadan bir qədər fərqlidir. Burada həm
siyasi, həm də milli faktorlar var. İranın Qərblə, Amerika ilə hər gün daha
da gərginləşən hazırkı siyasi durumunda onu daha da çətin vəziyyətə
salmaq istəyən daxili və xarici qüvvələr bu ölkənin onun ən yaxın qon şu -
su olan Azərbaycanla münasibətlərini korlamaq, bu ölkələri düşmən et -
mək istəyirlər. Təbii ki, qonşu dövlətdə İran-Azərbaycan münasibətlərinin
bütün dialektik mahiyyətini dərk edənlər var. Türk və fars etnosunun ya -
ratdığı İran siyasi fenomeni, İranın xüsusilə son minillikdəki siyasi tarix-
inin məzmun və mahiyyətcə birmənalı olaraq türklərlə bağ lılığı müasir
Azərbaycan və İran dövlətlərini vahid tale müstəvisində qovuşduran ilahi
dialektikadır. Azərbaycan (o cümlədən Türkiyə) yeganə dövlətdir ki, onu
İrana düşmən olmağa heç nə məcbur edə bilməz. Bu gün İranla «can bir
qəlbdə olan» Ermənistan onu öz mənafeyi naminə fikirləşmədən qurban
verər. Ona görə müasir İranda və dünyada onun Azərbaycanla candan və
qandan gələn qardaşlığını düşmənçiliyə çevirmək istəyən qüvvələr var və
bu niyyət xüsusilə Ermənistanın İrana münasibətdə yeritdiyi xarici
siyasətin heç də gizlədilməyən əsasını təşkil edir. Nizaminin azərbaycan-
lı olmaması haqqında son dövrlərdə İrandan gələn səslərin arxasında
erməni məkrinin durduğu da aydın görünür. 

Nizaminin Azərbaycan xalqına və ədəbiyyatına mənsubluğu, yaxud
məsələnin daha geniş aspekti kimi, onun milli və ədəbi kimliyi məsələsi
tədqiqatçılardan bu problemin həllinin uyğun metodoloji modelinin tapıl-
masını tələb edir. Mövcud yanaşmalarda kifayət qədər ağıllı məqamlar,
aktual tezislər, ciddi postulatlar olsa da, problemin həllinin metodoloji
sistemi bugünə qədər ortaya qoyulmamışdır. Bu, məqalənin həll edəcəyi
məsələ olmasa da, onun ümumi konturlarına toxunmaq, əsas tezislərindən
bəhs etmək mümkündür.

Birincisi, bu məsələdə ilk növbədə milli kimliklə ədəbi kimliyin müna-
sibətlərini aydınlaşdırmaq lazımdır. Çünki bunlar heç də həmişə biri-biri-
ni təsdiq etmir. Bu baxımdan:

milli kimlik – yaradıcı şəxsin milli-etnik mənsubiyyəti;
ədəbi kimlik – onun hansı milli-ədəbi maraqları təmsil etməsidir.
İnsanın milli etnik mənsubiyyəti də onun milli kimliyini heç də həmişə

təyin etmir. L.N.Qumiloyun dediyi kimi, bir insanın milləti onun etnik-
bioloji mənsubiyyəti ilə yox, özünü milli baxımdan kim olaraq dərk
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etməsi (milli özünüdərklə) müəyyənləşir. Bu halda Nizaminin milli-etnik
mənsubiyyəti, yəni onun bioantropoloji subyekt olaraq Azərbaycan türkü,
yoxsa fars olması şairin öz yaradıcılığından boy verən milli kimliyini təs-
diq, yaxud inkar etmir. Bu cəhətdən Nizami yaradıcılığında aydın ifadə -
lən miş, onun insan konsepsiyasının əsas bədii-estetik konsepti səviyyə-
sinə qədər inkişaf etdirilmiş türk milli kimliyi açıq şəkildə boy verir.
Türklük Nizami yaradıcılığının ruhuna hopmuş, yaratdığı bədii dünyanın
ab-havasına, rəng-ruhuna çevrilmişdir. Keçən əsrin 20-ci illərində İrana
səfər etmiş akademik Marrın şəhadətinə görə, İran alimləri farsca yazdığı-
na görə onu İran-fars şairi hesab etsələr də, «Əz asare-Nizami buye-türk
miyayəd» («Nizaminin əsərlərindən türk iyi gəlir») deyərək, şairin
yaradıcılığını ruhən (candan-könüldən) qəbul edə bilmirlər.

İran-fars alimlərinin bu etirafı, əslində, Nizaminin milli kimliyini açıq
şəkildə ortaya qoyduğu kimi, onun milli-etnik mənsubiyyətini də aydın-
laşdırır. Yaradıcılığı «türk ətri saçan» şair bütün varlığı ilə türklüyə bağlı
olmuş və o, türklüyü həm fəlsəfi-ilahi, həm də bədii-estetik konsept
səviyyəsində mənalandırmışdır. 

İkincisi, türklük Nizami üçün dərk olunmuş etnik özünüifadə modeli
idi. «Xosrov və Şirin» əsərində Azərbaycan hökmdarı Məhinbanunun
qardaşı qızı Şirin sevdiyi fars şahzadəsi Xosrovdan ötrü çılğın hərəkətlərə
yol verəndə bibisi ona deyir:

Əgər o – Aydırsa, biz – Afitabıq (Günəşik – S.R.),
O – Keyxosrov, bizsə – Əfrasiyabıq (9, 119).

Bu beyt təkcə Nizaminin yox, eləcə də Azərbaycan xalqının milli kim-
liyinin, milli varlığının, bu xalqın dünyanın harasından başlayıb harasına
getdiyinin «manifesti», milli «bəyannaməsidir». Bu beyt eyni zamanda
Nizami şəxsiyyətinin etnik-mədəni varlığımızın hansı qaynaqlarına bağlı
olduğunu, şairin nə qədər aydın milli-ideoloji düşüncəyə malik olduğunu
parlaq şəkildə ortaya qoyur.

Beytdə İran-Turan (fars-türk) kimliyinin iki mühüm səviyyəsi ifadə
olunub:

1. Təbii-kosmoqonik kimlik: Ay-Günəş (Afitab);
2. Etnik-siyasi kimlik: Keyxosrov-Əfrasiyab.
Bu qoşalıqda türk mifoloji düşüncəsinin əsas elementləri modelləşib.

Ay (gecə, qaranlıq) astral obraz olaraq Keyxosrovun işarəsidirsə, Günəş



1122012/ IV

(gündüz, işıq) Əfrasiyabın rəmzidir. Keyxosrov İran əsatirlərinin qəhrə -
ma nı olmaqla fasrların siyasi əcdadları, ideoloji eponimləri sırasındadır.
Əfrasiyab da Turan qəhrəmanı, türklərin siyasi hakimiyyət şəcərəsinin ən
mühüm mifoloji obrazıdır. Nizami Ay obrazını Keyxosrovun simasında
İran dövlətçilik ənənəsinin simvolu, siyasi atributu kimi verirsə, Günəşi
də Əfrasiyabın timsalında türk dövlətçilik ənənəsinin ideoloji simvolu,
siyasi atributu kimi təqdim edir.

Göründüyü kimi, Nizaminin bu beytində türk etnik-mədəni varlığının,
türk mifoloji yaradılış modelinin ən mühüm ünsürləri bədiiləşmişdir. Bu
bədiiləş mə heç bir halda beytdə təqdim olunan milli kimlik informa si ya -
sının ənənədən gəlməməsi, siyasi-ideoloji düşüncənin tarixinə sərbəst
bədii fantaziya müstəvisində yanaşılması kimi yanlış təsəvvürlər yarada
bilməz. Belə ki, Əfrasiyabın hun-türk sərkərdəsi Alp Ər Tunqanın olduğu
məlumdur. Hun türklərində siyasi hakimiyyət Günəşə bağlıdır və bu
mənada Əfrasiyab//Alp Ər Tunqa öz mifoloji yaradılış kimliyi ilə günəşi
təmsil edir. Bu baxımdan, Nizaminin sözü gedən beyti ondakı milli kim-
lik informasiyasını möhtəşəm türk tarixinin hun dövrünə, yəni özündən
1300 il, bizdən isə 2000 il qabaqdakı tarixə bağlayır (bu barədə geniş şək-
ildə bax: 10, s. 152-155).

Üçüncüsü, istər İranda, istərsə də Azərbaycanda hələ bu günə qədər
yaradıcı subyektin ədəbi kimliyinin düzgün təyinetmə modeli tapıl-
mamışdır. Bu, birbaşa «İran ədəbiyyatı tarixi» və «Azərbaycan ədəbiy-
yatı tarixi» konseptləri ilə bağlı məsələdir. Azərbaycan ədəbiyatşünas lı -
ğında tarixi Azərbaycan ərazisi ilə hər hansı formada bağlı olan avesta dil -
li, midiyadilli, mannadilli, albaniyadilli, ərəbdilli, farsdilli, azərbaycandil -
li nə və kim varsa, hamısı Azərbaycan ədəbiyyatı elan edilib. O cümlədən
İran ədəbiyyatşünaslığında fasr dilində yazan əksər yaradıcı subyektləri,
xüsusilə Azərbaycan şairlərini İran ədəbiyyatı saymaq ənənəsi var. Hər iki
ənənə yanlışdır.

Şərq ədəbiyyatı tarixində ərəb dilində yazmaq ənənəsi olduğu kimi, fars
dilində yazmaq ənənəsi də olmuşdur. Bu, bütün ərəbdilli şairlərin ərəb ədə -
biyyatına mənsub olması demək olmadığı kimi, bütün farsdilli şairlərin də
fars ədəbiyyatına mənsub olması demək deyil. Nizami fars di lində yazmış -
dır. Bu halda o, birmənalı şəkildə farsdilli ədəbiyyatın nüma yəndəsidir. An -
caq farsdilli ədəbiyyat heç də tamamilə fars ədəbiyyatı demək deyil. Burada
farsların fars etnopoetik düşüncə modelində ya rat dıqları fars ədəbiyyatı sa -
yıldığı kimi, Nizami və onun kimi Azər baycan şairlərinin fars dilində, lakin
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türk etnopoetik düşüncə modelində yaratdıqları da Azərbaycan ədəbiyy-
atıdır. Belə olmasaydı, İran mütəxəssisləri Nizamini formal olaraq İran
ədəbiyyatı tarixinə daxil etsələr də, onu «türk ətri saçan» («türk iyi gələn»)
sənətkar kimi öz milli ruhlarına yad hesab etməzdilər.

Dördüncüsü, Nizami nə onun yaradıcılığında təcəssüm olunan ümum-
bəşəri və milli ideallar, nə də mənsub olduğu dövrün ədəbi məkanı ba xı -
mından ona bu gün dar milli maraqlar, məkrli siyasi niyyətlər müstə vi sin -
də yanaşan rus şovinistlərinin və İran ermənisifət siyasətbaz larının dərk
edə biləcəyi fenomen deyil. O, ümumbəşəri şairdir. Öz ya radıcılığında
bütün dünya xalqlarının, ümumən insanlığın mənafeyini güdən, yaratdığı
milli obrazlar gülşənində türklüyü bədii-estetik gözəlliyin etalonuna çevi -
rən Nizami tərənnüm etdiyi bu ümumbəşəri və ümumilli idellara görə
dünya ədəbiyyatının faktına çevrilmişdir. Onu dar milli çərçivəyə sığış -
dırmaq istəyən hər kəs (o cümlədən bu iddiaya düşə bi lə cəyimiz halda
bizlər də) bu həqiqətlə razılaşmalıdır. 

Nəticə. Nizamini nə farsdilli Şərq ədəbiyyatı tarixindən, nə farsdilli
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən, nə də öz milli-etnik dühasını fars dilin -
də gerçəkləşdirməklə, bu dildə yaranan ədəbiyyata Firdovsidən ta ma milə
fərqli olaraq ümumbəşəri dəyərlər gətirdiyi, Firdovsinin yaratdığı dar mil-
lətçilik ideyaları içərisində boğulan ədəbiyyata onun ehtiyacı olduğu
ümum milli ideyaları bəxş etdiyi fars ədəbiyyatı tarixindən ayırmaq ol maz.
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QUBADLI FOLKLORUNDAN ÖRNƏKLƏRQUBADLI FOLKLORUNDAN ÖRNƏKLƏR

Dağlıq Qarabağın cənub-qərbində yerləşən Qubadlı rayonunun çox qə -
dim və maraqlı tarixi var. Bu rayonun ərazisi tariximizin sirlərini divar-
larına həkk etmiş qədim abidələrlə zəngindir. Rayon əsasən dağlıq, dağ -
ətə yi, meşə və çay yatağı ərazilərindən ibarətdir. Qubadlıda Bərgüşad,
Hə   kəri, Kiçik Həkəri, Ağaçayı, Bəxtiyarlı çayı, Xoşgədik çayı, Dovudlu
çayı və 600-dən artıq minerallarla zəngin, soyuq sulara malik bulaqlar
var. Araz çayının qolları üzərində salınan Laləzar və Hacı Bədəl körpü lə -
ri nin adları kimi tarixləri də maraqlıdır. Gavur yarğanındakı mağara-ziya -
rət gahlar, Muradxanlı və Əliuşağı kəndlərindəki qədim qüllələr, Də mir -
çilər kəndindəki məqbərələr bu torpaqların hələ də açılmamış qədim sir-
lərindən xəbər verir.

Zəngəzur ərazisi kimi tanınan bu torpaqlar hər zaman dava-muharibə
meydanı olmuşdur. İstər xarici qüvvələrin hücumları, istərsə də yerli icti-
mai-siyasi, sosial proseslər bu bölgədə yaşayan əhalinin şifahi mətnlə ri -
nin – foklor nümunələrinin formalaşmasına birbaşa təsir etmişdir. Yerli
əhalinin mərasimlərlə, bayramlarla bağlı adət-ənənələrinin icrası zamanı
yaratdıqları şifahi inciləri bu günümüzə kimi də yaşamaqdadır. Doğma
torpaqlarını tərk etməyə məcbur olan qubadlılar adətlərini, mədəniy yət lə -
rini, şifahi mətnlərini məşkinlaşdıqları ərazilərə daşıyaraq yenə də yaşa -
dırlar.

Söyləyicilərim, ömürlərinin xeyli hissəsini Qubadlıda yaşamış, elinə-
oba sına, adət-ənənəsinə bağlı olan insanlardır.

Elnarə ƏMİRLİ
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Pirlər haqqında
İmamzadə piri

Biz o ili imamzadada qəbrin üsdün götürəndə (söyləyicinin oğlu
İmam zadə qəbiristanlığında dəfn olunub – top.), and olsun Allahın adına,
o səs elə bil indiki kimi qulağımdadı, gördüm, ə, qulağıma belə bir marax -
lı səs gəlir e, insan səsi deyil, heyvan səsidi, çox maraxlıdı. Bı rəhmətdih
Ramizə qayıtdım dedim ki, ə, vallah bırdan elə bir maraxlı səs gəlir ki,
məçit tərəfdən. Ma çox maraxlıdı. Dedi ki, sən Allah, fikrin dağınıxdı,
həylə eləmə işin də yarımçıxdı. Bir az aradan keçənnən sora gördüh, elə
məçidin yanınnan bir cüt əlih gəldilər, bizim altımızdan alma za-saymaza
keçip getdilər bı kahıya sarı (İmamzadəni ziyarət etməyə – top.). Sora onu
mən Tələtə sual verdim. Dedim o əlihlər… Dedi ki, ay Miri, səni sağ
olasan, ollar neçə ildi, bıra ziyarətə gəlillər, ozü də tüfəngə gəlmillər.
Deyir, bax bi qayanın dibində də neçə dəfə çıxıp qabağa, isti-yiplər ollara
tüfənk atsınnar, ollar gözə görünmüyüplər. Sora biz qutardıx işi, qayıdıp
Göyrəbasa gələndə gördux, bizim o Göyrəbasa gələn yolun üsdündəcə
özdəriçün otduyullar. Bax İmamzadada bı işdəri iki dəfə mən görmüşəm.

Bir də Göyrəbasda bı muharibənin pis vaxdıydı (Qarabağ müharibə -
sinin – top.). And olsun Allaha, o getdiyim ocaxlar hakqı, tüfəh elə bil
küşdəy di, iki dəfə, üş dəfə əl atdım tüfəyi götürməyə, tüfəh əlimə gəlmə-
di. Dedim Allah, bı nə möcüzədi? Durdum çıxdım. Çıxdım gəldim Hey -
dərin evinin yanınnan, onda Göyrəbasda yaşayış azıdı daa. Bı Səltənətin
evinin böyrünnən keçməy isdiyəndə gördüm, bı Mir Ağa dədəmin
kalafasınnan bəri bir dənə düyə əlih gəlir. Elə gözəldi, elə gözəldi, inanır-
san ki, göz muncuğu kimi. Səltənətin evinin qırağında belə bir dağdağan
ağacı varıydı. Gəl o dağdağanın qabağında durduca, belə baxdı, baxdı
mənə. Dedim ya rəbbim, şükür sənin kərəma, bı da möcüzədi, yəqin bı
ziyarətdən gəlir. Əlih döndü yendi elə-belə saymaz getdi. Gedənnən sora
getdim, Göyrəbasa gələndə Tələtgilə dedim. Ay Tələt atdandı, oğlu
atdandı ki, onu bizə niyə demədin? Dedim, ə, Allah sizə lənət eləsin. Mən
onu gözümnən görmüşəm ki, o ziyarata gəlip. Bax Mir Ağa dədəmin kala -
fasında da o möcüzəni görmüşəm.

Imamzada hakqında çox çalışdılar ki, görsünnər ki, orda yatan kimdi,
hansıların (hansı imamın – top.) övladıdı, onu heş yerə çata bilmədilər.
Seyit Həşim Ağa gəldi orda mücöürruh elədi. Seyit Həşim Ağa uzun müd-
dət İmamzadıya baxdı, qulluğ elədi. O yolun qırağında iki dənə balaca
evlər varıydı. Onu qonağ evi kimi, ora gələnnər, orda çay qoymağ üçün
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gəldi oranı tutdu, qurdu-yaratdı. Özü də orda yaşıyırdı. Ta o vaxda qədər
ki, özü vəsyət elədi ki, mən dünyamı dəyşəndə məni eyvanda dəfn eliyin.
Eyvanda da dəfn eləmişdilər, qəbri ordeydi. Seyit Həşim Ağanı Ağbı lax -
dan sürgün elədilər o vax onu. Necə sürgün eliyillər? Misirxan qalxoz
sədri işdiyir. Bir maşın otun üsdündə mübahsə düşür ( kalxoz sədri ilə Se -
yid Həşim Ağa arasında – top.). Deyir ki, sən bı kətdən çıxmalısan, Mi -
sirxan deyir haa. Hüseyinxan məllimgilin qohumlarınnandı. Durur yığılır-
yığışılır, deyir ki, mən səni o bir Allaha tapşırdım. Sənin gərəh ti kən göy -
də parçalansın. Bax inan atanın adı hakqı, olduğu kimidi ha. Bax bını bizə
söypət eləmişdilər. Gəlir İmamzadada yerrənir, düzəlir, yaşayış-zad dü -
zəldənnən sora aparıllar o Ağbılağa çəkilən yola dinamit qoyullar. Trax -
dorçu gəlip ordan keşməliymiş, orda çətinnih yaranır. Daşı partdatmağ
üçün dramet qoyullar. Dramet gec açılır. Bının vaxdı keçip da. Kim isdiyir
getməh, heş kim. Axırda kişi (Misirxan – kalxoz sədri – top.) deyir ki, bı
niyə belə oldu da. Elə kişi çatıp baxmağ isdiyəndə dramet partdıyır. And
içirdilər ki, o, gözəgörünməz yerə qədər getmişdi, onun tikələri gəldi
töküldü yerə. Sora onu yığıp ədyala, aparıp onu Ağbılaxda dəfn eləmişdi -
lər. Seyit Həşim Ağanın bax belə möcüzələri vardı.

Sora İslah Seytasdan gedirmiş Göyərcığa. Göyərcıxdan mal aparırmış
– taxıldı, arpa, buğda da...Belə şeyləri anbara daşıyırmış. Qayıdanda şofer
İslaha deyir ki, ə bala, o sarı yoxucun ayağında bir neçə ağaş var, onu gə -
tir, o eyvanın dibində xarap yer var, onu düzəltməyə. Bıllar gedillər. Qa -
yıdanda nətər olursa, saymazdığ eliyillər:

– Əşşi, deyip, deyip dayna, səhər apararam.
Gəlillər, yoxucun başına çıxhaçıxda maşın aşır. Düz arxası qatda ha.

Qaz əlli bir maşını aşır. Bıllar hamısı, bir nəfərin də burnu qanamamışdı.
Bircə İrəhim kişi itir. Cılfırda İrəhim kişi varıydı, o itəndə... Akazıvayetsa,
bı da qalıp kuzanın altında kartofun içində. Sora yannan yer açıp kişini
sax-salamat çıxartmışdılar. Qayıdıp gəlillər kişinin ayağına, üzürhaxlığ
eləməyə. Qayıdır:

– Üzür isdiyirəm.
Deyir ki (Seyid Həşim Ağa – top.), tüpürüm sənin sifəta, mən onu

özüm üçün deməmişdim da, bı ev üçün demişdim. Niyə eləməmisən?
Nəkqədər eliyillər ki, bınnan üzürrüh eləməyə, o razılıx vermir. Deyir ki,
gedin ağıllanın.

Belə şeylər çoxdu İmamzada hakqında. Onnan sora dədəm olan yerdə,
Əmralı dədəm olan yerdə, Aqam olan yerdə biz nə deyə bilirdih?
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Getdim İmamzadıya. Qurban aparmışıx kəsməyə nəneynən. Nənəgil
oturmuşdular, bırda simavarı qoymuşdular. Bilmirəm nə yeməh hazırrı-
yıplar... Gəldim dedim ( Seyid Həşim Ağaya – top.):

– Əmi, sa qurban olum, üzür isdiyirəm, (bı boynumda bir qaşınma
kimi bir şey varıydı) bir balaca bıra tüpürcəh çəh da.

– Yox, eləmirəm (çox maraxlı bir kışıydi ye) Mir Ələsgər (söyləyicinin
əmisidir. Onun da qeyri-adi bacarıxları var idi – top.) niyə eləmiyip,
mənim yanıma gəlmisən?

Dedim:
– Əşşi, mən sizi deyip gəlmişəm. Bir az güldü, gəldi elə əlin belə

çəhdi. Bilmirəm iki-üş gün keşmiş o çəkildi getdi.
Belə bir əfsanə danışırdılar, belə bir söz deyirdilər o keşmiş kişilər. Hə -

mən əlihlərin orda ziyarət elədiyin görup onu ocax sayıplar. O üç qəbrin
yan-yana olduğunu, yəni bıllar imam evladı olduğu kimi oranı ziyarətgah
tikiplər. Yazılar da varıydı. O yazıları aydınnaşdıra bilmədilər. Hesabı
götür ki, bir bizim ətraf gəlmirdi ha. Bakı kəntlərinnən ora ziyarata gələn-
nər olup ha. Öz də ayədə Naxçıvanın ki Əshabi-Kahfi var e, o, Quran
ayəsində bir yerdə var. Ora ağır ziyaratgahdı. Ordan da bilillər ki, o yerdə
İmamzada var. İmamzada Azərbaycanda iki yerdədi. Biri Gəncədədi, biri
bizimkidi. Seyit Rza baxırdı ora. Seyit Həşim Ağanın qardaşı oğluydu.

Muharbə vaxdı ki mən kətdə olanda polis rəysinin mavini, Əlbay ram -
lınınki, gəldi dedi ki, seyit, bizim uşaxlar ora ziyarata getməh isdiyillər.
Bir on səkgiz nəfər adamdı. Dedim gəlsinnər, baş üsdə, hama mım hazırdı.
Hamısı yuyunsun, pak olsun, təmizdənsinnər, qusul versin nər, mən apa -
rım olları ora. Onda heş kim getmirdi ora ha, heş kim gedə bilmirdi (cəb -
hə bölgəsi olduğu üçün – top.). Dedim mən gedip- gəlirəm. Bir evin bir
madar oğlu varıydı, starşı leytinatıydı – Rəşat. O, məni çox isdiyirdi. Elə
hey yanımda hərrənirdi... Ora biz ziyarətə gedəndə – İmamzadıya, öz qə -
birrərimizi ziyarat eləməmiş ora keçirdih. Oranı ziyarat eliyənnən sora
dönürdüh qəbirsannıxları ziyarat eliyirdih. Mayın da oğlan vaxdıydı. Allı-
güllü, çiçəhli vaxdıydı. Elə belə gedirih. Mən keçmişəm, mən gör-
məmişəm. Onda gördüm bı oğlan nətər qışqırdısa ar-xamda, afdamat çiy -
nində. Dedim ə, qorxma, heş nə eləməz. Mən bildim ki, ilandı. Bax
döndüm, gördüm belə qara xallı uzun nə ilandı, bının qabağınnan belə düz
keşdi. Göyərcih qəbirsannığına sarı. Qayıtdılar ki, bəs sən niyə? Dedim:

– Bala, mən onu görmədim, o, mənə görünmədi.
Bılları apardım ziyarət elədilər. Küllü miqdarda ora nəzir töhdülər.



1182012/ IV

Ora ziyarata hər yerdən gəlirdilər. Özü də o ilan məsələsi yalan deyil-
di, həqiqətidi. Natəmiz adamlar, ziyarət qəbul eləmiyən adamlar elə ki
gəlirdilər, ordan keçəndə qapının başınnan ilan sallanırdı, onu qaytarırdı
geri. İmamzadıya girən qapı varıydı e, gördüh o girəcəhdə, evin künç
hissəsində ilan belə qıvrılıp, dolanıp başın qoyup üsdünə. Qıpqırmızı
ilanıdı. Yeddi qardaş deyirdilər e. Hamı baxırdı o ilana. Baxırdı, keçirdi.
Bax belə baxırdı adamların gözünün içinə, dilin belə tərpədirdi. Sora
kimsə dedi ki, o ilan Cılfırda ( Qubadlının kəndi – top.) kimisə çalıp, zi -
yan verip. Sora gəlip ocağa öz günahın yumağ üçün. Belə rəvayətdəri da -
nışırdılar.

Sora bir möcüzəni gördüm ki... Bizim bir bibimiz nəvəsi – Surayanın
qızı. Rəhmətdih Aqamın dünyasın dəyişməyin bına Qafanda orta məh -
təpdə oxuyanda – onuncu sinifdə qəfildən deyiplər. O, çox havalanmışdı.
Gözümnən gördüm. Üzdənirax yerə, öz başın yolurdu, belə dağıdırdı, pal-
tarın cırırdı, yatırtmağ olmurdu, yendirməh olmurdu. Bını götürdülər
gəldilər Göyrəbasa, aparağ İmamzadıya ziyarətə. Erkən apardım dədəmi,
Suraya bibimi, bir də o qizi qoydum orda – Seyit Həşim Ağa tihdiyi evdə
qoydum gəldim. Dedim gecə, axşam toran çalanda ziyarət eliyərsiz. Ax -
şam hardansa qarannıx düşəndə bı İmana dedim ki, dur ayağa adama bir
at tapax gedəh İmamzadıya. Xallavanın atdarı Göyrəbasın biçən eyin dey -
di. Adama bir yaxşı at tutdux, yəhərredih, mindih, getdih. Hardasa saat on
ikiydi, birə işdiyir, getdih gördüh dədəm bı evdə bı qızın əyağın sarıyıplar.
Dedim:

– Dədə, niyə ziyarət eləməmisız?
Dedi ki, bala, qorxdux, eliyəmmədih. Durdum tutdum bı qızın qol-

larınnan. Ayaxların atmırdı e, sürüyə-sürüyə gətirdim məçidə (İmam za -
dəyə – top.). İndi üş dəfə mən bını fırratdım İmamzadıya, gəldim sal dım
içəri. İçərdə də bını bir çətinnihnən o üç qəbrin başına fırratdığ. İkisin
getdi, üçüncüyə gələndə qəbirrərin əyağında tarap uzanıp yuxuya keşdi.
Yuxuya keçənnən sora bının ziyarəti qəbul olunmuş sayılırdı. Dedim ki,
yatım qalım. Mən qorxmuram heş nədən. Rəhmətdih Süraya bibim dedi
ki, bala, sa qurban olum, mən özum əhd eləmişəm ki, onnan orda yatım.
Sora gəldilər içəri, dədəm də gəldi, Suraya bibim də. Olları qoyduğ o uşa -
ğın yanında. Biz atdandıx gəldih Göyrəbasa. Səhər bir də gördüh ki, nahar
vaxdı-zad olanda, gördüh bıdrana üsdənaşağı deyə-gülə üçü də gəlillər.
Qız ayıldı, oldu anadangəlmə. Sora aylə qurdu.

İmamzadıya mənim gediş-gəlişim həddinnən çox olup. Bı muharbə
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vaxdı həfdədə bir dəfə gedirdim. Neçə dəfə mənə nöksan elədilər ki, sənin
gözu qan örtüp. Dedim yox, ordan mənə tüfəh dəyə bilməz. Kəpəz oranı
güzgü kimi görür (yəni ermənilər istənilən vaxt Kəpəzdən bu ocağı hədəf
ala bilərdilər – top.). Yanı isdəsələr, tüh kimi götürəllər. Ama vırmadılar.
Mən getdim-gəldim. Çox inandığımız ocağıydı.

O yerrərdə ziyaratgahlar varıydı e, insannarda inam azıydı. Bəziləri
üçün heşbirşey iydi., əsdafrullah. Ama bizim üçün həmməşə müqəddəs
olup. Uşağımızdan böyüyümüzə qədər. Yanı Aqam da ora gedip-gəlip,
dədəm də, Mir Ağa dədəm də gedip-gəlip. Onun da arxasınca biz gedip-
gəlmişih. İmamzada inanılmış bir ziyarətgahdı. Qurban aparip kəsmişih,
başı ağrıyanı aparmışıx. Torpağınnan bı vaxda kimi mən saxlıyırdım.
Birinin bir yeri ağrıyanda onnan belə çəkirdim, hər bir şey gedirdi.

Həşimov Səlim Mir Ələkbər oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

Məmmədli ocağı
Sora Məmmətdi ocağı var. Məmmətdi yerində, köhnə Məmmətdidə.

Onu da eşitmişəm ki, çox ağır ocaxdı, inanılmış ocaxdı ha. Göyrəbasda
Navrıs kişi olup. Ollar sora köçmüşdülər Gorusun Ağbılağına. O kişini
Seyit yerini başında ilan vırır. Elə bil otu biçir, yorulur. Dədəm and içirdi
ki, o, belə uzanır, huşa gedir. Duranda insanda belə gərnəşmə olur da.
Belə eliyəndə qolu düşür ilanın üsdünə. Düşəndə ilan bını çalır. Durur,
qolun mökgəm boğur, atı minir, ordan kəsə gedir Məmmətdi ocağına.
Şahnisə arvat varıydı. Ocağa o baxırdı. Mücörrüyün o eliyirdi.

– Ay Navrız, xeyir ola?
Deyir ki, Allah lənət eləmiş məni çaldı.
Orda bir az tüpürcəhnən, torpaxnan eliyirdilər, sağalırdı gedirdi.

Kişidən bir on-on beş dəyqa keşmişdi, ilan gəlir. Həmən ilan gəlir ocağa.
Arvat qayıdır ki, Allah sa lənət eləsin, sən gecihdin, ölüm səninkidi. Bax
belə bir xət çəkirdi, o ilanın o xətdən çıxmağa ixdiyarı yoxuydu ta ölüp
orda məf olunca. Allahın sirridi. Bı Məmmətdi ocağının möcüzəsiydi.

Həşimov Səlim Mir Ələkbər oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

Seyid Məhəmməd bulağı
Seyit Məhəmmət bulağına böyuh inam varıydı. Orda iki adamın başına

gələn hak-hesabı mən gözümnən görmüşəm. Şeyda varıydı, Camal kişinin
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qızıydı, Kamılın da bacısıydı. O gedir bılaxdan sənəyi doldurup gətiməyə,
natəmiz gedir. Orda vırılmışdı. Vırılmax beleydi ki, havalanırdı da, başına
hava gəlirdi. Gətdilər onu yıxdılar o bizim evin böyrünə. Dam evləri varıy-
dı. Dam evində üsdündə ağlaşma qururdular. Rəhmətdih Aqam gəlip baxdı,
bircə dəfə əlin çəhdi, onnan da Şeyda qutardı. Orda Aqam ona demişdi ki,
Allah sa lənət eləsin, ora natəmiz getmisən, hə?

Bir də Ədalət həylə oldu. O da üzünnən irax yerə, o zibildən içiriplər,
göndəriplər ki, ged ordan su gəti. O da həylə olmuşdu. Havalanmışdı, ba -
şına nə hak-hesap gəlmişdi. Seyit Məhəmmət bulağı ağır bılaxdı. Hə mən
qırmızı ilannardan orda da varıdı. O ilannar adi ilan deyildi. Bıllar yeddi
qardaşdılar. Mənim həyətimdə də varıydı, ama mən onnara heş vax dəy -
məmişdim. Çünkü o, əgər neçə ildi bırda yaşıyıp ziyannıx eləmirsə, mən
ona niyə dəyməliyəm?

Həcəkəaltı Seyit Məhəmmət bulağının altındadı. Orda Turabın sinəsi
üsdündə ilan yatıp.

Həşimov Səlim Mir Ələkbər oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

Seyid Mir Ələkbər ocağı
Bizim ev, ocağ ağır ocağıdı. Sovetin dövründə baba getdi muharbəyə,

qaldıx nəneynən mən. Uşaxlar balaceyilər. Bax o Dundarrı, Dəmirçilər,
Xınzirəyin arasında ikimiz nənə-bala nə günnər görməmişih. Ama bizim
ocaxda mən ilan çox görmüşəm. Babagilin evində hətda gəlip qazanın
böyründə yatdığın da görmüşəm.

Uşaxlar balaceydi. Fətdahnan Turap. Gördüh serçələr girillər gözü mü -
zə. Mən ortada oturmuşam, biri o tərəfdə, biri də bı birsi. Torpax eyvandı
da. Elə-belə dincəlirih. Gedəcəm dananın dalınca, bılları qoyup getmə li -
yəm. Gördüm serçələr az qalıllar bizi yesinnər. Sən demə, o qırmızı ilan-
nan biri bir neçə serçə balasın udup, yer tapıp, gəlip getməh isdiyir. Haray
saldım. Səltənətin qardaşı Əyup gəldi, onu nə zülümnən çıxartdı taxdanın
altınnan öldürdü. Gərəh öldürmüyəydi ziyannıx eləmirdisə.

Həşimov Səlim Mir Ələkbər oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü
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Cinlər haqqında rəvayət
Yavər bibinin yoldaşı İbrahim də seyidiydi, Mir Abdullanın oğluydu,

Mələnsənin qardaşı oğluydu. Göyrəbasda iki dəyirman olup: biri aşağı
dəyirman, biri yuxarı. Mir Abdulla gəlip Mürşüdün dəyirmanında nöbəsi
gəlip, taxıl yühlüyürmüş gecə. Axşamnan xeyli keçəndə bir də baxıp
görüp ki, bıdrana nağareynən, zurneynən gəlillər: ay nöyüt alan, ay nöyüt
alan! Tökülüllər dəyirmanın qabağına. Bı kişi də əgər durup qol götürüp
oyneseydi, kişinin onda taleyi pozulurdu. Kişi isdiyir dura ki, qol çala,
Aqam söpət eliyirdi ye – rəhmətdih, isdiyir qol çala oynuya, baxır görür
ki, bı qarmaqarışıxlıx bı dediyinnən deyil. Deməh ordan atı minip Göyrə -
ba sa qışqıra-qışqıra, ağlıya-ağlıya gəlmişdi. Rəhmətdih Aqam orda srazı
başa düşüp ki, bı cinnərdi. Ora elə bir yerdi ki, elə hesab elə ki, elə cin
yığıncağına bənzər bir yerdi ye. Kahalardı, qayaların arasındadı. Kişi
ordan qaşmışdı. Bir də camahat tökülüp gedip görüplər ki, ə, nə toy çalan,
nə oynuyan, heş bir şey yoxdu. Taxıl da qutarıpdı.

Həşimov Səlim Mir Ələkbər oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

Süleyman peyğəmbər
Deyillər ki, Süleyman peyğəmbərin barmağında üzüh varıymış. O

üzüyü onun barmağınnan çıxardıp öz barmağına geyən adam dünya
durunca yaşamalıymış. Deyillər, Bulki adında bir oğlanın atası tacir olur,
dünyasın dəyişir. Cümələri, qırxı-zadı verənnən sora anasınnan icaza alır
ki, ana, mən atamın xəznəsin yoxlamalıyam, görüm atamın nə var-dövləti
var. Bı durur yenir gedir xəzniyə girəndə baxır görür ki, bir küşdə bir dənə
gözəl mücrü var. Deməh, bütün var-dövlətin hamsınnan o seçilir. Müc rü -
nü götürüp açanda baxır görür ki, içində bir kitap var, Süleyman peyğəm-
bərin adı yazılıp. İçərsində də onun adınnan olan şeylərdi. Bı, kitabı
götürüp gəlir evə, anasına da deyir ki, mən atamın meydin çıxardıp yan -
dırmalıyam. Anası düşür bının ayağına yalvarmağa. Oğlan deyir ki, ola-
cağı yoxdu. Ana:

– Səbəbi nədi?
– Çünkü atam bı kitabı kilitdiyip, onun içərsində olan əhvalatdan

camahata heş nə çatdırmıyıp camahatı yola gətirməh üçün.
Orda deyir ki, ana, ras ki yol vermədin mənə, baş götürüb tərki-cahan

olup getməliyəm. Vətənnən getməliyəm.
– Mən Süleyman peyğəmbərin iziynən o vaxda qədər getməliyəm ki,
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onun yaşadığı yeri tapbalıyam. Gəlir baxır bir dağın başına, görür ki, bir
cavan oğlan oturup ağlıyır. Salamlaşıllar. Deyir ki, bırda niyə oturmusan,
nə əhvalatdı? Deyir ki, mən... hal-qəziyə belə. Süleyman peyğəmbərin
eşqiynən getməy isdiyirəm. Deyir ki, niyə? Deyir:

– Eşitmişəm onun barmağında bir üzüh var. O üzüyü kim barmağınnan
çıxardıp öz barmağına taxsa, o, dünya durduxca yaşıyacax. Bıllar gedil-
lər. Az gəlillər, çox gəlillər. Gəlillər, guya nə qədər dəryalar, çaylar keçip
gəlip onu görməlidilər. Gəlib Süleyman peyğəmbərin qəbrinə çatanda
isdiyillər üzüyü çıxartmağa. Bılların gözünə həqqi görükür. Onun altınnan
bir ilan çıxır, başın qaldırır, deyir Afan, çəkil, üfürərəm sizi elə ki, külə
dönüp göyə sovrularsız. Bıllar inanmıllar. Bir dəfə, iki dəfə, üçüncüdə bı
əl atıp barmağınnan üzüyü tərpədəndə ilan bını yandırır. Onnan da Afan
orda pərt olur. Bulki qayıdır, axırı gəlip tapbır.

Həşimov Səlim Mir Ələkbər oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

* * * 
Atalardan-babalardan qalıp ki, boz ay bozara-bozara gələr. Ama boz

ayın bir gözəl xasyəti var ki, yazın isdi havası qabağa gəlir deyə o, acizdih
eliyir. Öz hökmünü gösdərə bilmir ki, qabağa gözəl yaz gəlir. Çiçəhlər
gəlir, ağaşdarın açılmasıdı, torpağın oyanmasıdı. Bıllar hamsı var. Kiçih
çillənin özü bir hökmülü döyül, ama ciddi soyoğu var. Deyir ki, kiçih çil-
lənin soyoğu, təndirə yapar toyoğu. Belə bir şey var. Hərəkət elədi, ta
onun qabağında heş nə dayana bilməz.

Həşimov Səlim Mir Ələkbər oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

* * *
Danışırdılar ki, əgər bir insan qızıl taparsa, ağıllı insannar, onu mun -

darramalıdı ki, yəni o qızıl ona qismət olsun. Bını bizə söhpət eliyip lər,
deyiplər. Rəhmətdih İmleyla bibimnən də mən onu eşitmişəm. Adam var
ki, sevincinnən onu qucaxlıyır, ama o pay ona qismət olmur ha. Bıllar
həqqətdi. O ilanın da qızıl ətrafında olmasında genə də deyir bir hökmü
var. İlan, deyir xəznəni sevəndi. Onu da genə rəhmətdih İmleyla bibim de -
yirdi ki, o yerdə ki, ilannar bol yatıllar, orda mütlək yatar (bu ərazidə xəz-
inəyə yatar deyirlər – top.) var. O sirrəri biz aça bilmərih. Qocalardan ötə -
ri-keçəri nə öyrənmişihsə,odu.

Həşimov Səlim Mir Ələkbər oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü
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Lətifələr
Kəntdə bir kişi varıydı. Arvadının da adı Balışıydı. Bı, danışdıxcan

demax ki, demax ki deyirmiş. Demax ki, demax ki deyəndə arvadı deyip
ki, a kişi, səni and verirəm Allaha, bir də bı demax ki sözun deməginən.
Axı biz utanırıx, elə qızdar da utanır. Elə hər sözündə demax ki deyirsən.
Belə deyənnən sora bı xeyləh dinmir. Dimmir, dimmir, birdən qışqırır
bının üsdünə:

– Az, sənin sözunan demax ki, demax ki demiyəjəm?

Novruzov Şahsuvar Novruz oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

* * *
Bı kişi əsgərriyə gedir gəlir. Rus dilində heylə bilmir. Elə bı netinən

yesi bilir. Numayiş adında orda bir kalxozun sədri varıydı. Allah rəhmət
eləsin. Ölüpdü. O deyir ki, ə, Fərzalıdan düz adam yoxdu, onu qoyum xır-
mana. Xırman da kəndə yaxundu. Deməh, gecə danışılanda səs çox gedir
axı. Səssizdih olur, ona görə də çox gedir. Bir də İmamverdi adında bir
nəfər cavan oğlan da qoyur bının yanına ki, iki nəfər qarovul çəhsinnər.
Buğdanı da yığıp süsdüyüplər, belə çoxlu buğda. İkisi indi bırda qarovul
çəkir. Fərzalı baxır görür( bij adamımış da ) deməh bı çöl havasıynan o
insannarın – çobanın da zehni, onnan sora dünyagörüşü, təcrübəsi o qədər
güjdü olur ki, dediyi sözdər hamısı düz çıxır. Məsələn, yağış yağajax, düz
çıxır. İndi müşahidə eliyiplər həməşə, yaddarında saxlıyıplar. Yaddaşdarı
da güjdü olup. İmamverdi çox qurtdalanır oənə – bənə. Deyir ki, Fərzalı,
gedim evdə bir stəkan çay içim, gəlim. Deyir ki, get, neynəh, mən bırda -
yam da. Hələ axşama var. İndi gəlip bırda məni öldürüp taxılı apar mı ya -
jaxlar ki. Hə, bı gedir, gəlir. Gələnnən sora görür ki, ə, bı gedəndə axı bı -
nın qarnı-zadı yoxuydu. İndi qarnı olup belə. Heş demə, iki dənə me şo ğu
bağlıyıp ortasına ki, bı görməsin da, Fərzalı görməsin. Evləri də ya xı nıydı
kəndə. Xeylax qalannan sora Fərzalı özün vırır bij diyə, başdıyır xo -
ruldamağa. Çığırır bir-iki dəfə ki, Fərzalı, Fərzalı. Cavap vermir da. Eşi -
dir, gözünün altıynan baxır ki, görüm bı neyniyir. Onnan sora (İmamverdi
– top.) dizin qoyup yerə başdıyır meşoxları doldurup dalına alanda:

– Ey, qara pişih, şto delayet?( Rus dilində bir bını bilir).
Deyip:

– Anqırma, tökürəm yerinə.
Eşitdilər, biyabır olajax da ki, bala, səni düz adam bilip qarovul qoy-
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muşam. Bəs bı nə hak-hesapdı? Bı qalır elə-belə, yalvar-yapış elıyır, qay-
tarır meşoğu da tökür ora, deyir ki, Fərzalı, səni ant verirəm Allaha, bını
ayrı yerdə danışmagınən, biyabır olaram ha. Axır ki, sözü saxlıya bilmir.
Numayiş deyir ki, mən bilirəm İmamverdini, fərağat oturan adam deyil.
Nətər oldu, nejə oldu? Deyip ki, hal-qəziyə belə. Numayiş də gəlip idara-
da deyip. Sora da düşüp camahatın ağzına. Kimi dindirirdin, deyirdi ki,
anqırma, tökürəm yerinə.

Novruzov Şahsuvar Novruz oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

Novruz adətləri
I mətn

Atalardan-babalardan qalıp ki, boz ay bozara-bozara gələr. Ama boz
ayın bir gözəl xasyəti var ki, yazın isdi havası qabağa gəlir diyə o, acizdih
eliyir, öz hökmünü gösdərə bilmir ki, qabağa gözəl yaz gəlir. Çiçəhlər
gəlir. Ağaşdarın açılmasıdı, torpağın oyanmasıdı. Kiçih çillənin ciddi so-
yoğu olar. Deyir ki, kiçih çillənin soyoğu təndirə yapar toyoğu. Belə bir
şey var. Hərəkət elədi, ta onun qabağına heş nə dayana bilməz.

Həşımov Səlim Mir Ələkbər oğlu,Qubadlı sakini, təqaüdçü

II mətn
Mən, əmmoğlu Şükür, Şükürün dayısı oğlu Zahid qodu gəzdirirdih.

Qodu gəzdirməh nəyiydi? Kosa gəzdirməyiydi, biz ona qodu gəzdirməh
deyirdih. Hə, arvat paltarı geyinirdih. Əsas da arvat paltarın qodu geyinir-
di. Qəmişdən tütəh düzəldirdih. Bir nəfər tütəh düzəldirdi, onu çalırdı, bir
nəfər də köhnə vedrəni-zadı götürüp dank-dunk, guya toy çalır. Gedirdih
evlərə, elə bil ki, əvvəlcədən uşaxlar gedirdi, toran düşməmişdən qabax.
Torba atırdılar, uşaxların torbalarına bayram payı verirdilər. Onnan sora –
qarannıx düşənnən sora qodu gedirdilər, qodu gəzirdi. Qodu gəzənnərə də
pul verirdilər. Qoduya ancax pul verirdilər. Hammı, elə bil ki, sevinirdi.
Noruz bayramı gələndə, həqqətən də, hammı sevinirdi. Camahat, o ev yox-
uydu ki, hammı evin tökürdü, təmizdiyirdi, yığışdırırdı, evin ağar dırdı.
Bütün orda – Noruz bayramında bütün böyüh-uşax təzə paltar geyinməliy-
di. Hammı təzə paltar alırdı. Əsas Noruz lap şənnihli Mahruzdu, Zilannı
kətdərində keçirirdilər e. Ollar lap dəhşətdi keçirirdilər – çox ma raxlı.

Baxşalıyev Hümbət Məhəmməd oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü



1252012/ IV

III mətn
Bizdə Noruz adəti də bir az fərkli olurdu. Düzdü, hər halda bir az

uyğunnuxları var rayon mərkəziynən bizim kəndin də, ama daha maraxlı
olurdu. Mənim uşaxlığım orda keçip. Bılların hamısı yadımdadı. Əvvəl-
əvvəl bı yalançı çərşənbələr keçirdi, bı vaxdı heş nə eləmirdilər. Bı hansı
ki dört dənə çərşənbə yoxdu, doğruçu çərşənbə deyidih biz ollara. O
çərşənbələrin hamısında tonqal... Tonqal yox, bizdə o vaxdı küləş yan -
dırırdılar, yəni otun qalığın yandırırdılar də. Hər bir ev, öz də ayrı- ayrılıx-
da hər həyətdə bı tonqal yandırılırdı. Ama axırıncı çərşənbə daha təm tə -
raxlı keçirilirdi. İlaxır çərşənbə. Həmin gecə qədir saxlıyırdılar. İkinci gün
gecə-çərşənbə gecəsi. Həm tonqallar yandırılırdı hər kəsin öz qapısında,
ayrı-ayrılıxda. Eyni zamanda da cavannar da, yəni uşaxlar- oğlannar ayrı,
qızdar ayrı və yaxut da elə qarışıx qədir saxlıyırdıx. Mən özüm, elə bil
iştirak eləmişəm. Qədir saxlıyırdıx. Ta bırda pul yığılıp yüksəh məbləğdə
nəsə almırdın da. Hərə öz evinnən. Yağ gətirən, düyü gətirən. Bir stakan
yağ, bir stakan düyü. Axır ki da bı aş bişiməh üçün nələr lazım olurdusa,
yığılırdı bir yerə. Həmin orda bir bacaranlar aş bişirirdilər, gecəni yeyir -
dilər, şənlih eliyirdilər, çalğı, fılan-bəşməkan. Sora başdıyırdılar bir-bir
qapıları gəzirdilər, qodu gəzdirirdilər da. Kosa deyirdilər o vax. Bı mə ra -
sim qutarannan sora başdıyır axı bayram. Çərşənbədən sora bayram gəlir
da – ayın irmisi. Bayram günündə şah bəziyirdilər. Bı şahı bir gözəl bə zi -
yirdilər, da bına bir bəzəhlər vururdular. Yadımdadı, qəşəh papax, elə bil,
şah paltarı geyindirirdilər da kiməsə. Kim seçirdi ki, məsələn bı adam
hündürdü, yaraşıxlıdı, bacarar... Mənim yadımdadı ki, bizim kətdə İslam
olmuşdu. Atı da bəziyirdilər. Atın palanına qırmızı belə qəşəh şeylər –
toxunmalı şeylər – əl işdəriynən, qotazdar-zad düzəldirdilər, asırdılar onu
palanının qıraxlarıynan-zadnan qəşəh, yəhərinin, palanının qırağıynan. Bı
şahı otuzdururdular onun üsdündə. Şah həmin gün kimə nə əmr eləsə, onu
yerinə yetirməliydi. İsdiyir yaşdı, isdiyir uşax, isdiyirsən qoca, fərqi yox -
du. Kim ki əmr yerinə yetirmirdi, tutax ki deyirdi ki, bizdə də bilağ uzağ
olurdu axı. Deyirdi ki, ged o bulaxdan su gətir mənə. İndi kimsə də qorx-
urdu da yəqin gecə vaxdı gedip gətirməyə. Əməl eləməsəydi, şahın özü -
nün vəziri vardı, vəkili vardı, cəlladı vardı. Deyirdi ki, cəllad, bını cəza-
landırın. O vəzirin, vəkilin məsləhətiynən, nə cəza verəh, neyniyəh, elə
bil ki, bının cəzasını verirdilər. Mənim yadımdadı ki, bir dəfə bizim kətdə
Mehdi varıydı, Çimnazin əri Mehdi. Bax orda o Mehdinin qollarınnan as -
mışdılar dar ağacınnan. Öl dürməh üçün yox da, yəni əmr eliyipsə, yadım-



dadı ki, qollarınnan asmış dılar dar ağacınnan. Bax belə maraxlı keçirdi.
Sora, elə bil ki, bayram da yox, ilaxırı çərşənbəsi gedirdilər bulağa səhər-
səhər. Axı səhərə qədər şənnih eliyirdilər, səhər-səhər saat dötdəmi, beş -
dəmi gedirdilər bulağa, deyirdilər ki, su təzələnip də, gün təzələnipsə, su
da təzələnip. Təzə su gətirirdilər, evə səpirdilər, evlərin künçlərinə, hə yə -
tə-zada tökürdülər ki, guya təmizdənsin ev. Elə həmin bayram vaxdı da
heylə – səhərə qədər atın üsdündə o şah gəzirdi. Kimlərsə ya pay ve rir di -
lər, ya hədiyə ve rirdilər. Axır ki, maraxlı olurdu, bax belə maraxlı keçirdi
da. Eyni zamanda, bax o kosanın-zadın boynuna nə asırdılar ki, o, səs eli -
yirdi. İlbizdər yoxdu indi, biz şeytan deyirdih o vaxdı ollara. O ilbizdərin
qurumuş qabıxları olurdu, olları deşirdilər, elə bil muncux formasında
düzürdülər bir düzü, onu asırdılar o kosanın boynuna. Kosa oynadıxca o
ilbizdər də yirdi bir-birinə, səs eliyirdi.

Toplayıcı:
– Bəs papaq atdı varıydı?
Söyləyici:
– Varıydı, papaxatdı da varıydı. Papax yox, o vaxdı torba atırdılar. Axır

çərşənbədə də atırdılar, bayramda da atırdılar.
Bayram qutardısa, ayın irmisinnən irmi birinə keçən gecə bayram

qutardısa, düzdü, o əhval-ruhiyə bir neçə gün qalırdı, artıx o şənnih qu ta -
rırdı.

Həşimova Münəvvər Mir Ələkbər qızı, Qubadli sakini, 1953-cü il təvəllüdlü, müəllimə

Qızılın üstündə ilanın yatması
Danışırdılar ki, əgər bir insan qızıl taparsa, onu mındarramalıdı ki, ona

qismət olsun. Bını bizə deyiplər, rəhmətdih İmleyla bibimnən də mən onu
eşitmişəm. Adam var ki, sevincdən onu qucaxlıyır, ama o pay ona qismət
olmur. O ilanın da qızıl ətrafında olmasının da bir hökmü var. Deyir ilan
xəznəni sevəndi. Bı həqqətdi. Onu da rəhmətdih İmleyla bibim deyirdi ki,
o yerdə ki, ilannar bol yatıllar, orda mütləq yatar var. O sirrəri biz aça
bilmirih. Qocalardan ötəri- keçəri nə öyrənmişihsə, odu.

Həşimov Səlim Mirələkbər oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

2012/ IV 126



Əmək vərdişləri
I mətn

Kəndimizdə həm nəhəh, həm zdarovı, sağlam bir kişi olup. Adı yadım-
nan çıxıpdı, ama dedilər, Nurətdinin atasıdı. Bir günnəri gavahırı götürüp
çıxır yazıya ki, yer şumlasın. Taxıl əhməyə. Yazı da ki Qubatdıdan neçə
klometr hündür bir yerdi. Deməh, gedir ora çatır, görür ki, gavahır yoxdu.
Deyinə-deyinə arvadın adresinə ki, gavahırı qoymuyup, nə. O boyda yolu
qayıdıp gəlip bir də Qubatdıya. Gəlip arvadı söyüp-batırıp ki, bir belə
yolu getmişəm, sən gavahırı qoymamısan ki, torpağı şumlamağa. Arvat
deyip ki, evin yıxılmasın, kişi, odaha gavahır, ode remeninnən asılıdı.Gör
kişi nə qədər sağlam, nəhəh kişi olup ki. Gavahır da nəkqədərə ağırrığın-
da bir şey var e. O boyda ağırrığında şeyi hiss eləmiyip ki, bırda neçə klo -
metr ora, ordan da bıra gəlip, onu his eləmiyip ki, üsdündə gavahır var.

Baxşalıyev Hümbət Məhəmməd oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

Barama yetişdirilməsi
II mətn

May ayı gələndə kalxozun sədri kalxozçularını çağırırdı, həriyə bir
qutu-iki qutu barama verirdi saxlamağa. Bı barama qurdun da saxlamax,
yetişdirməh çox çətin şeydi. Deməh, aylədə külfətdihcə hamı işdiyir. Bir
ayın içində başa gələn şeydi. O ki var əldən-əyaxdan gedir. Barama qurdu
da nətər bapbalaca, o qara qarışqa kimi, onnan da balaca bir şeydi. Balaca
əyakqabı karofkasının qabağı yoxdu, bax, içində verirdilər, bı da bir qutu
sayılırdı. Gətirip saxlıyırdılar. Barama qurdu saxlamax üçün gərəh yeri
isdi ola. Öz də may ayı yarpağın təzə çıxan vaxdı olur da . Onu da ancax
tut ağacının yarpağıynan yedizdirirsən. Doğruyup tökürsən üsdünə. Peç
qurursan sifdə-sifdə. Bir az böyüyənnən sora. Bınnan qabax qamışdan
tərəkələr hörürdülər. Beş tərəkə, altı tərəkə göydən asırdılar, onun uje
yerini genişləndirirdilər. Üsdünə də yarpağı balaca-balaca doğruyurdular,
tökürdülər. Bir də qulağa bir xışıltılı səs gəlirdi ki, deyirdin bı nədi? Sən
demə, qurtdar o yarpağı yeyir. Bir az böyyənnən sora ona birinci yuxu
deyirsən. Üç dəfə yekəldihcən bının yerini genişləndirirsən. Yarpağı da ki
ta deməh çatdırmax mümkün dəyil e. Ordan yarpağı tökürsən, ordan ye-
yillər. Olullar barmax boyda. Onda deyillər ki, qurt çıxıp ganala. Ganal nə
deməyiydi? Yerdən altına kağız düzürsən. Üsdünə tut ağacının bəyaxları
yarpağını doğruyup tökürdüh, indi doğramırıx, şax-şax düzürüh üsdünə.
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Hardasa ya yeddi gün, ya on gün həmin ollar o ganalı ( şax yarpaq – top.)
yeyir, bı hündürrüyündə – hardasa əlli santı olanda qurtdar qalxır yuxarı.
Alt cərgədə tut ağacının çubuxları qalıp. Görürsən lap gudulluyupdu bar-
max boyda, onda gedillər çöldə püsgülü ( qurumuş ot – top.) qurumuş for-
mada gətirillər, həmən o zadın üsdünə axrıncı dəfə ganalı cərgəynən
düzürsən. Sora həmən püsgüldən yığırsan, üsdünü basdırırsan həmən püs-
güllərnən. Hardasa bir on günnən sora gedip görürsən ki, hamısı barama
şeyliyiplər – ipəhqurdu. Baramadan da təbiyi ipəh alıllar. Gecə-gündüz -
bir ay camahat, bütün aylə əzab çəkir, əzyət çəkir. Baramaları da axırda
həmən o püsgüllərdən təmizdiyirdih qəşəh, aparıp dövlətə təfil verirdih.
Orda da üç sort barama olur: əla sort, birinci sort, ikinci sort, üçüncü sort.
Ən axırıncısı illap o əzih-üzüh baramaya da las barama deyirdilər. Dövlət
də onun qarşılığında kalxozçularına əməhhaqqı verirdi. Dövlətə təfil
verirdih, gəlirdih.

Baxşalıyeva Gülənbər Məhəmməd qızı, 1948-ci il təvəllüdlü, Qubadlı sakini

III mətn
Torpax şumluyanda belnən qazırdılar torpağı da. Onda bel adamın

əyağın kəsməməh üçün taxdadan dipçəh, dipçəh yox e, təpçəh deyirdilər,
onu eliyirdilər. Orasın da deşırdilər, belin ortasına nə deyirdilər, o tutan
yerinə? Bel sapı, hə. Bel sapının orası ölçüdə də ordan deşih açırdılar. O
təpçəyi düz aparırdı o belin düz üsdünə qoyurdu ki, əyağı onun üsdünə
qoyup torpağı belliyə biləsən ki, əyağı kəsməsin. Bax bı da bir əməh
alətiydi da.

Baxşalıyeva Gülənbər Məhəmməd qızı, 1948-ci il təvəllüdlü, Qubadlı sakini

IV mətn
Satmax söhpəti heş kimdə yoxuydu. Heş kim heş nə satmırdı Qu bat dı -

da. Camahatın, elə bil ki, bağının-bosdanının meyvəsidi, malının-heyva -
nının südü-qatığıdı, heş kim satmırdı. Bıllar hamı bir-birinə...Kimin ol -
muyanda, heyvanı, elə bil ki, tutax ki, qısır qalırdı, doğmurdu, həmin o
adamı heş vaxt camahat həmən il südsüz-qatıxsız qoymazdılar. Sora ki -
min bağında-bosdanında alması yoxuydusa, alma verərdilər, nəyi yoxdu -
sa, bir-birinə camahat həmməşə... Hə, bir də dədəm Baxşalyev Məməti,
əmim Baxşalyev Əmralı, əmim Baxşalyev Əliş. Bıllar həməşə biz uşax
olanda deyirdilər ki, gəlin gedəyin məyax qurağın çayda. Çayda məyax
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qurmax nəyiydi? Civirdən setqa toxuyurdular çayın qabağına. Ona da
səbət toxuyurdular. Səbəti də bağlıyırdılar o setqıya. Ona məyax de yir di -
lər. Balıxlar gəlip yığılırdı ora, öz də ki orda hamı gedip hər gün yığmırdı.
Hamıının öz nobatı( növbə – top.) varıydı. Nobatnan böyün elə bil ki, iki
adam böyünnəri. İki adam gedip yığırdı balığı, onun qismətinə nə çı xır dı -
sa, tuturdu o səbətə dolannarı, səbətə düşənnəri. O biri günü o biri iki
adam yığırdı.

Baxşalıyev Hümbət Məhəmməd oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

V mətn
Çəltih əkiləndə əvvəlcədən – bir neçə gün əvvəl çəltiyi isdadırdılar

kalxoz idarəsinin qabağında. Gəndalaşı gedip yığıp gətirip tökürdülər
üsdünə ki bını, elə bili ki, orda nəm qalsın. Gəndalaşı isdadırdılar, nəm
qalsın, cücərsin. Cücərənnən sora, elə bil ki, səpin başdıyanda həmin
günü, səpin başdıyan günü də, sizə nətər deyim, məhsul bayramı deyim,
yoxsa nə deyim? Hammı, elə bil ki, evinnən həmin günü – çəltih əkilən
günü hamı öz evinnən yağ gətirirdi, düyü gətirirdi, orda aş bişirirdilər. Öz
də aşı boyanadan (bitki növü – top.) bişirirdilər. Boyanalı aş. Elə bil ki,
bir adam, beş adam – camahat gedən gedirdi, getmiyənnər də ki, aşı bi şi -
rənnər qalırdı orda, bişirirdi. Böyüh, yekə xeyirşər qazannarı varıydı, orda
bişirirdilər. Eyvaz dayının o armudu varıydı ye, bağı – ərihlər, bax onun
dibində, yadıma düşür. Orda aş bişirirdilər, hamı gəlip oturup aş yeyirdi.
O toxumun yerə səpilməyin bayram eliyirdilər.

Bir də ki, kalxozun ot biçini günü başdıyannan bütün hökumətın ida -
rələrinnən gəlirdilər kalxozçulara köməy eliyirdilər. Həmən günü də o
idarədən gələnnər aş bişirirdi, nə bilim, heyvan kəsirdilər, camahata gü -
norta yeməh verirdilər. Bir may günü olanda kalxoz bütün kalxozçu-
larının hamısına heyvan kəsirdi, hamıya ət paylıyırdı.

Baxşalıyev Hümbət Məhəmməd oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

VI mətn
Yay olanda gedirdih Yazı düzünə. Ot bişməyə gedirdih. Orda su-zad

olmazdı. Su götürərdih, sijim atardıx.
Toplayıcı:
– Sijim nədir?
Söyləyici: 
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- İp da ip. Çatı heyvanın- zadın boğazına bağlıyana deyillər. Üş- dört
metir. Ama sijim uzuna deyillər. On metir- irmi metir. Bını keçi qəzilin-
nən hazırrıyırdılar, toxuyurdular. Gedirdih Yazı düzünə- ot bişməyə ge dir -
dih. Təh-təh gedirdih. Hərənin ayrı sahəsi yoxuydu, kim hardan isdiyirdi,
biçirdi. Günüz biçirdi, elə bil ki, tezdən gedirdi biçirdi, axşama qalırdı qu -
ruyurdu. Axşam gedirdi onu gətirirdi, biçirdi, bir də sabah tezdən gedip
gətirirdi. Gündə iki dəfə gedirdilər. Biçilən otdar qışa hazırrıx üçündü.
Camahat bilirdi ki, neçə heyvanı var, bına hə qədər ot lazımdı, ona görə
otun hazırrığın görürdü. 

Biz uşağ olanda, yadıma düşür, hətda əməh gününə yun da vermişdilər,
göy soğan da verirdilər. Kalxozun böyüh qarpız- yemiş bağı- sahələri
olurdu- bosdannarı. Öz də ki bosdanı nətər əkirdilər. Bı illəri bırda çəltih
əkilirsə, gələn illəri onun yerinə, elə bil ki, nöbəynən eliyirdilər da yer
dəyişir. Bı illəri çəltih əkilirsə, gələn illəri orda qarpız- yemiş əkilirdi.
Onda məhsuldarrıx daha çox olurdu. Bizim torpaxda pamidordan başqa
hər şeyi iki dəfə əkirdih yay üçün. Bir pamidor bir dəfən əkilirdi. Payızda-
avqusdun əvvəllərində də əkirdilər. Bax, qarğıdalı əkirdih, kartof əkirdih,
soğan əkirdih, nə bilim xiyar əkirdin, hər şey əkirdin. Göy-göyərti- hər
şey iki dəfən əkilirdi. Bircə qarpız, yemiş, bir də pamidor. Ollar bir dəfə.
Çatdıra bilmirdi. Yayda əkilən qabağı payıza gəlir, ona görə də çatdırıp
yetişə bilmir.

Hələ o kartofu basdırırsan ha, onnan sora, bir az keçənnən sora onu
kərkiynən döyürsən, alax təmizdiyirsən. Bir də onu, boğaz damax deyi-
rih, torpağı yığırsan o şitilin yannarına- boğazına yığırsan ki, orda
cücərdihcən belə kartof əmələ gəlir. Hə, balalıyır orda. Torpax yumuşaxdı
deyənə ona görə orda kartof çoxalır. Həm də kin soyox suynan suvarılan
məhsul çox daddı olur.

Baxşalıyev Hümbət Məhəmməd oğlu, Qubadlı sakini, təqaüdçü

Toy adətləri
I mətn

Bax bir həfdə qabax bağmızın əyağında, həyət yoxuydu axı. Həyət bal-
acaydı, bağın əyağında samavar qoymuşdux. Toydan bir həfdə qabax.
Bütün qohum- əqrəba hər gün tezdən yığışırdılar gəlirdilər ora. Nənəm
bişirirdi, düşürürdü, yeyirdilər, içirdilər.

Sora nəbilim, paltarbişdi olurdu. Paltarbişdi, bilirsən nətər olurdu? Biz

2012/ IV 130



paltarbişdi deyirdih, çox yerrərdə paltarkəsdi deyirdilər. Əvvəlcə arvatdar
yığılırdı, indi nə aş, yeməh-zad bişirirdilər- eliyirdilər. Oğlan evi qıza nə
almışdısa, pal-paltar- hamısı, gətirirdilər gəlirdilər qız evinə. Gedip dəvət
eliyirdin da arvatdarı ki paltarbişdidi da elə bil ki, fılan günü paltarbişdi-
di. Gəlip otururdular stollarda yeyip-içənnən sora Balış bibim bir dənə
prastina bağlamışdı bırasına. Gülünün paltarbişdisində yadımdadı. Oz də
bilirsən nə salırdılar? Bir dənə tarelka, Gülənbər- bir tarelka, Elnarə- bir
pıçax, bir kapron corap, nəbilim bir manat belə nə. Bınnan da əlavə qızın
paltarrarın açırdılar: nəbilim bı qızın yaylığı, bı qızın nəyi, nəyi, bax belə.
Hər şeyi görsədirdilər, götürüp aparırdılar, ta qız evində qalmırdı. Toy da
ki həmməşə uşaxlara televizorda görsədəndə deyirəm ki, bax, Zahra bibı,
Gülü bibı belə aparıplar. Yaxınıydı əyaxnan, qəşəh başı da ki öz də belə
ağ şərfiydi. Gülünün ağ şərfi varıydı. Üsdündə də qızılı rəhdə nəsə vallah
buta şəkiliydi, nə şəkiliydi, üsdə qızılı rəhdə şeyləri varıydı- naxışdarı. Ağ
rəhdiydi, intası üzü görsənməməliydi. Hə, üzü görühməməliydi. İndi qol-
unnan tuturdular ordan- bıra belə yolnan çala-çala, oynuya-oynuya gə lir -
dilər. Oynuya-oynuya da gəlini götürüp aparırdılar.

Baxşalıyeva Gülnisə Məhəmməd qızı, 1952-ci il təvəllüdlü, təqaüdçü

II mətn
Bizim kəndimiz Qubatdının ən ucqar kəndiydi, ən gözəl, ən səfalı kən -

diydi də. Qubatdının Göyərəbas kəndi. Mənim uşaxlığım da orda olup,
orda doğulmuşam, orda boya-başa çatmışam. Bizdə toy, elə bil başqa kət-
dərdən bir az fərkli olurdu. Yəni Qubatdının özünnən də fərkli keçirilirdi
də, çünkü Qubatdıdan uzaq məsafədə yerrəşirdi. Əksər hallarda böyühlə -
rin məslətiynən qızdar, oğlannar bir- birrərin görürdülər, bəyənirdilər.
Sora elçilih. Əsasən, elə olurdu ki, ətraf kətdərdən. Nəhayət, elçilih baş -
dıyırdı, elçilih olurdu. Razılığ alınannan sora artıx toya hazırraşmax mə -
rasimi başdıyırdı. Ağsakkallar gedirdi, bizdə o qadın söypəti yoxuydu, elə
elçi gəlirdi. Öz də xəbərsiz gedirdilər həmişə. Sənə deyim ki, axı indi dey-
illər ki, fılankəs, hazırraş elçi gəlir, yox. Deyirəm da, yəni fərkli olurdu.
Böyuhlər, ağsakkallar gedirdi, elçi gedirdilər, artıx qızın ayləsinin ra zı lı -
ğın alannan sora toya hazırraşma başdıyırdı. Evdə təmizdih işləri, yəni
heyvan alırdılar, saxlıyırdılar ki, böyüdüp, nəbilim kənt yerində kökəl -
məzad deyirdilər da, bax belə. Sora başdıyırdılr toya hazırraşmağa. Toy -
dan qabax bizdə amma elə bil ki, Qubatdının özü kimi, bax indiki vax
kimi nişan-zad qoymax söypəti yoxuydu. Getdilər, razılığı aldılar, uje
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toya hazırraşırdılar. Toya hazırraşma vaxdınnan- toydan bir iki gün, üç
gün qabax paltarkəsdi deyirdilər. Yəni bı paltarkəsdi nə deməhiydi? Qıza
alınan bütün avadannıxlar, yəni paltar, ayakqabı, nəbilim qızıl əşyaları- nə
vardısa, həmin o paltarkəsdidə bütün hamıya gösdərirdilər ki, qıza belə
bir avadannığ almışıx. Eyni zamanda həmin bı paltarkəsdi vaxdına bala-
ca, indiki salafannar yoxdu? O salafannara şirniyatdar bağlıyırdılar. Pal -
tarkəsdi qadın məclisi olurdu, ancax qadınnar olurdu. O gələn, paltarkəs-
diyə çağrılan hər adama o şırniyatdan bir dənə hədiyə kimi verirdilər. Gə -
lənnər nəmər verirdi. Görürdün, hədiyə gətirənnər də olurdu. Ya nə bilim
cehiz alannar da olurdu. Pul da verirdilər, ba belə. Ama yüksəh məbləğdə
olmurdu da. O vaxdı- o Savetin dövrunün üç manat, beş manat, iki manat,
elə olurdu ki, mənim yadımdadı bir manat da verən olurdu həmin vax-
darda. Paltarbişdidən sora başdıyırdı artıx toya hazırraşmax. Hardasa, to -
ya hazırraşanda mağar tikilirdi, düzəldilirdi, süpürülürdü, təmizdənirdi.
Stollar-zad düzülürdü. Sora həfdənin ya dördüncü günü, ya beşinci günü
toy başdıyırdı. Toy necə başdıyırdı? Axı o vaxdı indiki kimi çox yox da,
zurnaynan toy eliyirdilər bizim kətdə- qara zurnaynan. O çalannar da-
qara zurnanı çalannar da bizim yaxın kəndimizdə yaşıyırdılar. Xəbər
göndərirdilər ki, fılan günü mənim oğlumun toyudu, gəlin, və yaxut da qı -
zımın toyudu, gəlin. Bir də görürdün ki, artıq mağar hazırrıyıllar, göz dü -
yüllər ki, toyçular gələcəh. O vaxdı ona toyçular deyirdilər. İndi mu si qi -
çilər deyillər. Bir də görürdün ki, bizdə də kəndimiz meşənin içində yerrə -
şirdi- gözəl, səfalı yerdə. Bir də görürdün artıx qara zurnanın səsi gəlir. Bı
vaxdı o ev yiyəsinin –toy eliyən hansı ki toy sahibinin, ev sahibinin qo -
hum, qardash, bacı- onu isdiyənnər gedirdilər o toyçuların qabağına, or -
dan o çalğıçılarnan bir yerdə, musiqiçilərnən oynuya-oynuya gətirirdilər
çalğıçıları mağara. Başdıyırdı toy üç gün. Dördüncü, beşinci, altıncı gün
və yaxut da beş, altı, bazar günü axşama qədər toy gedirdi. Gəlini də ki o
vaxdı heylə sən deyən maşın-zad yoxuydu axı, ya atnan gətirirdilər və ya -
xut da əgər gəlin kəndin özünnəndisə, elə ayaxnan gətirirdilər- piyada. Öz
də gəlin paltarı-zad geyindirmirdilər, mənim yadımdadı, mənim əmim
qızının toyu yadımdadı. Adi bir dənə təzə paltar tikirdilər, geyindirirdilər,
gəlini gətirirdilər. Bınnan da toy başa çatırdı.

Həşimova Münəvvər Mir Ələkbər qızı, 1953-cü il təvəllüdlü, müəllimə
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Bayatılar

Su gəlir lilləndirir,
Baxçanı gülləndirir.
Mənim günahım yoxdu,
Dərt məni dilləndirir.

Ay tutuldu qaraldı
Gül bənizim saraldı.
Vətənnən ayrı düşdüm
Dünya mənə daraldı.

Daş gəlir sellərinən,
Dərt gəlir ellərinən.
Bı dərt məni öldürməz,
Yandırar illərinən.

Mən aşıx kərəm dağlar,
Gülü yox dərəm dağlar.
Gözəl Vətən dərdinnən
Ürəyim vərəm bağlar.

Ellərimin dağı var,
Çıxma yola yağı var.
Dindirmə qan ağlaram,
Məndə vətən dağı var.

Dünya nədi, hədərdi,
Ömür gəldi-gedərdi.
Ürəh xırda, dərt böyüh,
Hara yığım bu dərdi?

Aşığam aşıxlara,
Dili dolaşıxlara.
Əlimə bir saz allam
Qoşullam aşıxlara.
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Aman fələh, dad fələh,
Qəlbin olsun qan fələh.
Bizə verdiyin dərtdən
Bir özün də dad, fələh!

Şalım qara boyandı,
Ucu yerə dayandı.
Mənim bu ah-naləmnən
Göydə fələh də yandı.

Həşimova Münəvvər Mir Ələkbər qızı, 1953-cü il təvəllüdlü, müəllimə
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Qardaş türk folklorundan

AĞ TAYÇI
(Əvvəli ötən sayımızda)
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Açarlardan istifadə etmədən
Ağ Boro atından enmədən
İki qanadlı qara qapını
Atının üstündən açdı
Sarayın içinə baxanda
Temir xaqanın qızı
Üzünə, başına baxılmaz
Əli, ayağı tanınmaz
Hər tərəfinə qurd düşüb
Burada otururdu.
Onu görən Ağ Tayçı
Atının üstündən ona tüpürdü.
Sonra oradan uzaqlaşdı.
Gümüş saraya gəldi
«Yavaş, nə üçün Temir xaqan
Gümüş saraya girmə dedi.
Gedib görmək istəyirəm» – dedi.
Ağ Tayçı öz-özünə düşündü.
Ağ Boro atından endi.
Qanadlı qara qapını
Çətin bəlaya düşdü.
Gümüş saraya girəndə,
Bir yanından baxanda ay şəkilli
O biri yanından baxanda günəş şəkilli
Yeddi bir-birindən gözəl gəlin
Aylı yerin qəribləri.
Burada otururdular
«Sən, gözü atəşli yaradılmış
Günəşli yerin qəribi
Buraya niyə gəldin?
Bu yerin xaqanlarının
Suyu insan qanı
Yeyəcəyi insan ətidir
Qədəhi insan başından
Zalım xislətlilərdir.
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Burada qalmadan
Tez geri dön».
Yeddi gəlin bir ağızdan
Ağ Tayçıya bunları söyləyərək
Gözləri kədərli oturdular.
Ağ Tayçı başına gələnləri,
Niyə buraya gəldiyini
Yeddi gəlinə anlatdı.
«Qara daş saraydakı
Toya gedirəm.
Əyləncəni görməyə gedirəm».
Onu eşidən yeddi gəlin
Dizlərini döyüb
Hörüklərini sığalladılar.
«Biz də yer üzündən gələrək
İşgəncəyə məruz qaldıq
Sənin kimi bir gənc
Ərliyin əlində ölməkdənsə,
Yenidən yurduna dön» – deyə
Yeddi gəlin söylədi.
Göz yaşı tökdülər.
Fəqət bahadur Ağ Tayçı
Onların sözünü dinləmədi.
Oradan sürətlə çıxdı.
Qara daş saraya yönəldi
Yeddi gəlin ardından çıxdı.
Ağ Tayçının ətəyindən tutdular.
Yeddisi də süründü.
Ağlayıb, inləyib yalvardılar.
Getməsin deyə dil tökdülər.
Bahadur Ağ Tayçı
Onların sözünü dinləmədi.
Sürətlə gedərək
Qara daş sarayın qapısını
Sağ ayağıyla itələdi.
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Yeddi gəlin geri qaçdı.
Ağ Tayçı içəri girəndə
Bir boz qurd gəldi.
Qucaqdan geniş boyunlu
Dişləri bir qulacdan çox idi.
Qurdun iki gözü atəş kimiydi.
Bahadur Ağ Tayçı
Boz qurdu cəld tutdu.
Qurdu ikiyə ayırıb
Qapıdan fırladıb atdı.
Oradan irəliyə gedib
İkinci qapını da qırıb açdı.
Qan-sarı ayı qarşı gəldi
Ağ Tayçıya sillə vurdu.
Hirslənməyən Ağ Tayçı hirsləndi.
Qan-sarı ayını tutub
Qurda etdiyi kimi
İki qapıdan fırladıb atdı.
Oradan irəliyə yüyürüb
Üçüncü qapını da itələyib açdı.
Altmış qulac şeytan ilan
Alt dodağı yeri yalayaraq
Ağ Tayçını udmağa gəldi.
Onu görən Ağ Tayçı
Sağ əliylə üst dodağını tutdu.
Altmış qulac ilanı
Quyruğuna qədər ikiyə ayırdı
Üç qapıdan çıxarıb fırlatdı.
Əli belə titrəmədi.
Sonra əsəbləşərək
Bahadur Ağ Tayçı
Dördüncü qapını itələyib qırdı.
Əti sümüyü bilinməyən
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Yer göbəkli Barın Bökö
Bahadur pəhləvan qarşı gəldi.
Sağın-solun yoxladı.
Çiynindən tutub çəkdi.
İkisinin çəkişməsindən
Daş saray guruldadı.
Dəmir oturaq əridi
Beləcə dava edərkən
Ağ Tayçı bahadurun
Əti, qanı isindi.
Ər gücünə güc qatıldı.
Yer göbəkli Barın Bökönü
Yuxarı qaldıraraq
Dəmir oturağa vurdu.
Qabırğalarını vurub sındırdı.
Fırladıb dörd qapıdan atdı.
«Ee! Temir Xaqanın toyu, əyləncəsi,
Tərifə dəyərmiş doğrusu!
Bahadurlara hörmət edilən,
Müqəddəs yeməklər yeyən
Tərifə layiq toy oldu – deyə
Ağ Tayçı kinlə danışdı.
Beşinci qapını da qırdı.
Altmış qulac azı dişli
Arslan pəhləvan çıxıb gəldi.
Sağın-solun yoxladı.
Daş saray silkələndi.
Dəmir oturaq əyildi
İki gün dava etdilər.
Üçüncü gün girəndə
Bahadur Ağ Tayçı
Altmış qulac azı dişli
Arslan pəhlivanı yuxarı qaldırdı.
Dəmir oturağa vurdu».
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Qabırğalarını vurub sındırdı.
Onurğasını vurub sındırdı.
İtə yeməyə leşini də saxlamadan
Atəş külü kimi sovurdu.
Boş bahadura qalib gələrək
Ərlik Biyin hazırladığı.
Pəhlivanları öldürərək
Ağ Tayçı təkrar çıxdı.
Atı Ağ Boroya minərək
Güclü qamçısını qaldırıb
Qara daş sarayı parçaladı.
Sonra Ağ Boronu çevirib
Temir Xaqana yönəldi.
Acı fəryad qopartdı.
Sağa-sola fit çaldı:
«Hazırladığımız toyda
Yaxşıca əylənib, dönüb gəldim!
Sizin kimi bir böyüklə
İçki içməli deyə düşündüm!
Aylı, günəşli Altaydan
Çağırdığınız qonaqlarınızın
Çıxıb atını alın» – deyə
Ağ Tayçı bağırdı.
Altından enmədən gözlədi.
Temir Xaqan titrəyib
Yavaşca qapıdan çıxıb gəldi.
«Mənə belə bağıra bilən
Bu alp hardan gəlib?
Mənə Ərlik Biyin özü belə
Belə pis söz söyləmədi.
Sən hardan gələn küçüksən?
Mən səni tanıyıram» – deyə
Temir Xaqan danışdı.
Yenidən sarayına girmək üçün döndü.
«Uzun quyruq inəkdə yaradılmış,
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Utanmaz üz səndə yaradılmış
At öldürüb yeməklə
Ər öldürüb dadına baxmaqla
Qımırlanan it səni!» – deyə
Ağ Tayçı bağıraraq
Temir Xaqanın hörüyündən tutdu.
Güclü qayış qamçısıyla
Çiyninə vurub,
Qabırğasını əzişdirərək vurub
Qamçısına doladı.
Temir Xaqanın ahı, inləməsi
Yuxarıdakı Altaydan duyuldu.
Yanındakı Ərlik də duydu.
Ağ Tayçıya yalvarıb
Mərhəmət diləndi.
Fəqət Ağ Tayçının qəzəbini
Yumşaldacaq heç nə yoxdu.
Temir Xaqanı qamçı ilə
Əlini soya-soya,
Yerdə bəyaz sümüyü qaldı
Yumşaq əti dağıldı
Sonda Ağ Tayçı
Səkkiz budaqlı dəmir qovağı
Tutub daşından yardı,
Müqəddəs qovağa bağladı.
Dəmir qovağı yenidən
Yarılan yerindən düzəldib
Tutub yaxşıca sığalladı
Temir Xaqanın bərk sümüyü
Saqqız kimi əridi
Dəmir qovğa gübrə oldu
İndi bunlar olanda,
Durduğu yer silkindi.
Daş saray sallandı.
Temir Xaqanın xatunu çıxdı.
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Ağ Tayçıya bunları söylədi:
«Ağ Tayçı bahadurum
Bu səsdən qorxma
Otuz başlı Ox çılan adlı
Mənim oğlum gəlir.
Sənə pislik düşünərsə,
Mən onu durduraram...»
O sözünü bitirərək,
Otuz başlı Ox çılan bahadur
Gəlib durdu.
Salam belə vermədən,
Söz söyləmədən,
Gəlib Ağ Tayçını tutdu.
«Sən atamı öldürən it!
Ər gücünü görəcəyik!
Şənini, ününü biləcəyik» – deyə
Otuz başlı Ox çılan bahadur
Acı-acı bağırdı.
Ağ Tayçıyla tutuşdu.
Doqquz qat dəmirdən xırmanda!
İki bahadur çəkişdi
Temir Xaqanın xatunu
İki dizinin üstünə yıxılıb
Çöküb yalvardı.
İki hörüyünü sığallayıb
Oğluna bunu dedi:
«Ağ Börö ata minən
Ağ Tayçı bahaduru
Dəfələrlə elçi göndərib
Atan özü çağırdı,
Onu öldürmək üçün
Çoxlu tələ hazırladı.
Övladım bunun üçün
Atanın qisasını alma
Təmiz qan tökmə».
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Fəqət oğlu otuz başlı Ox çılan
Bu söylənənlərə qulaq asmadı.
Sonra var gücüylə
Ağ Tayçını tutubYandırıb
Ağ Tayçının bürünc dabanını
Yağ kimi əritdi.
Bunu görən yeddi gəlin
Soyuq su gətirib
Ağ Tayçının ayağının altına
Qalın daş gətirib
Ayağının altına qoydular
«Yazıq Ağ Tayçı
Ölməyib qayıdarsa,
Ağ Boronun quyruğundan tutub
Aylı, günəşli Altaya
Bir gedərik» – deyə
Yeddi gəlin söyləyəndə
Ərlik Biyin yeddi oğlu Gələrik.
Yeddi gəlini qaçırtdılar
Ondan sonra Ağ Tayçı
Tək başına dava edirdi.
Bütün paltarları yandı
Saqqız kimi əridi.
Saman kimi parladı.
«Yavaş atasının oğlu,
Otuz başlı bahadur Ox çılan,
Pis paltanomu geyənə qədər
Bir az dincəl
Çılpaq biriylə güləşmək
Sənə yaraşırmı?» – deyə
Ağ Tayçı söylədi
Otuz başlı Ox çılan.

(Ardı gələn sayımızda)
Çevirəni: Qumru ŞƏHRİYAR



Rəylər

İKİ DÜŞÜNCƏ TİPİNİN – «MİFLƏ
YAZI»NIN KƏSİŞMƏ NÖQTƏSİNDƏKİ «GİZLİ DƏDƏ

QORQUDUN» AŞKAR MƏQAMLARI
(K.Abdullanın «Mifdən Yazıya və yaxud gizli Dədə Qorqud» kitabı haqqında)

Təxminən bir əsr əvvəl məşhur türkoloq Fuad Köprülünün «Dədə Qor -
qud kitabı» haqqında söylədiyi («Dədə Qorqud kitabı»nı tərəzinin bir tə -
rə finə, qalan türk ədəbiyyatını digər tərəfinə qoysaq, yenə tərəzinin «Də -
də Qorqud kitabı» olan tərəfi ağır gələr) fikri aparılan tədqiqatlar nə ti -
 cəsində hələ də öz doğruluğunu isbatlamaqdadır. Tariximizin durduğu za -
 man kəsiyindən min illər öncənin mifoloji və bədii yaradıcılığını öz məz -
mununda ehtiva edib qoruyan bu dastan öz zəngin süjet, motiv arsenalının
gücü ilə min il sonranın da bədii təxəyyülünə və yaradıcılığına tə kan
verən bir qüdrətin sahibidir. Türk millətinin dastan yaradıcılığında «Dədə
Qorqud kitabı» elə bir zirvədə dayanır ki, özündən əvvəl və özün dən son-
r a bu zirvəyə qalxa bilən ikinci belə bir dastan yaradıcılığı nümu nə si
mövcud olmamışdır. Dastanın müqəddiməsində onun yara dı cı sı olan Də -
də Qorqud haqqında deyilən kəlamlardan məlum olduğu kimi (Həqq-təala
onun könlünə ilham edərdi, nə derdisə olurdu, qaibdən dürlü xəbərlər
söylərdi) bəlkə Dədə Qorqud peyğəmbər və ya ona yaxın status lu (öv li  ya,
vəli və s. kimi) müqəddəs birisi olduğundan onun düzüb qoş du ğu, bağ   -
ladığı dastan da digər müqəddəs kitablar (Quran, İncil, Zəbur, Töv rat)
kimi müqəddəslik kəsb etməli idi. Kim bilir bəlkə bundadır «Dədə Qor -
qud kitabı»ndan gələn müqəddəslik enerjisinin səbəbi. Kim bilir... Lakin
fakt faktlığında qalır ki, bu dastan günəş planetləri öz ətrafında dolan dır -
dığı kimi bütün ədəbiyyatımızı öz ətrafında dolandırmış, öz cazibə sin də
sax  lamış, öz istiliyi və nuru ilə ona təsir etmişdir.

Türk millətinin, əsasən də oğuzların tarixi və həyatı, əxlaqı, adət-ən ə -
nə    si, məişəti, yaşam normalarını özündə əks etdirən bu dastan 200 ilə ya -
xındır ki, tədqiq olunur. Bir çox alimlər dastanı araşdırıb tədqiq etmiş, hər
kəs dastanla bağlı bütün fikirləri deyəcəyini güman edərək, bu ümidlə
das   tanın tədqiqatına girişmiş, lakin «dəryadan bir damcı götürməklə» ki -
fayət lənməli olmuşlar. Hər bir tədqiqat əsəri bizi öz möhtəşəm tariximizlə
üz-üzə qoymuş, bizi əski türk-oğuz zamanına aparmış, bizə qürur hissləri,
bəzən də bu günümüzlə müqayisə apardıqda utanc hissləri duydurmuşdur.
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«Dədə Qorqud» dastanlarının sirli dünyasına bizi ekskurs etdirən araş -
dırıcılardan biri də AMEA-nın müxbir üzvü Kamal Ab dul la dır. O hələ il -
lər öncə dastanın cazibəsinə düşmüş və onun barə sin də bir ne  çə araşdır-
ma ərsəyə gətirmişdir. Bu yaxınlarda alim dastanla bağ lı bə zi araşdırma -
larını bir yerə toplamış, onlara yenidən nəzər salmış, bəzi yeni fi kirlər
əlavə edərək «Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud» adı ilə nəşr
etdirmiş və oxucuların ixtiyarına təqdim etmişdir (1).

Bu əsərdə müəllif dastanda mövcud olan və indiyədək bir çox araş dırı -
cılar tərəfindən tədqiq edilən oğuz – kafir, iç oğuz – daş oğuz qarşıdurma -
la rından başqa, daha bir ikili qarşıdurmanı göz önünə gətirmişdir. Bu da
Mif və Yazı qarşıdurmasıdır. Sözsüz ki, burada söhbət əslində mifoloji və
epik şüurun qarşıdurmasından gedir. İlk baxışda görünməyən lakin həqi -
qə tən də dastanda mətn daxili, sətiraltı və s. şəkildə, obraz, motiv sə viy -
yə  lərində mövcud olan bu qarşıdurma müəllif tərəfindən bütün dastan bo -
yu izlənilmişdir. Müəllif dastan mətnindən alınan informasiyalar əsa sın da
mifin düşüncə tipi kimi hegemonluq dövrünü, yazının, yəni epik şü urun
il kin yaranma mərhələlərini aydın müşahidə etmişdir. Dastandakı mövcud
xaos-kosmos, keçmiş-indi, naşılıq-təcrübə kimi qarşıdurmalardan, mifo -
loji motivlərdən (ov situasiyası, nişanlı axtarışı situasiyası, in cik lik situ-
asiyası, adqoyma prosesi kimi) çıxış edərək erkən mifoloji təfəkkür layı -
nın mövcudluğu sübuta yetirilmişdir. Antropomorf obrazlar kimi təq dim
et  diyi Yazı və Mifin qarşıdurmasını izləyən müəllif bu ziddiyyətin sonunu
da poetik üslubla çox gözəl təqdim edir: «Mən «Dədə Qorqud» das tanını
oxuyarkən Mifi – nə zamansa güclü Mifi, indi isə yavaş-yavaş zəifləməyə
doğru gedən, yavaş-yavaş qocalan Mifi yaşlı, nurani bir qəh rəman, Yazını
isə öz çiçəkli çağına qədəm qoymuş gənc və ehtiraslı, məq sədinə çataca -
ğına möhkəm inam bəsləyən üzülməz bir qız kimi təsəvvür edirəm. Mif
hə  lə ki mübarizə apara bilir, hələ ki qələbə də çala bilir. Amma vaxt gə -
ləcək və qoca Mif köhnə mübarizələrdən yorulub ayrılacaq başını gözəl
və zərif Yazının dizləri üstünə qoyub dincəlmək, uyumaq istəyəcək. Və
elə olacaq ki, gənc Yazı özünə klassik bir ideal tapıb mürgü döyən qoca
Mifin başını dizlərindən qaldırıb götürəcək, bir daşın üstünə qoyacaq, çı -
xıb gedəcək və bundan çox-çox sonra da elə olacaq ki, əsrlərin hansısa bi -
rində Yazı artıq özü də ilk gəncliyini itirəndə və solmağa başlayanda bir -
dən və qəfildən anlayacaq ki, Mifsiz keçən günlər boşmuş, hədərmiş. Və
Yazı Mifə verdiyi bu yeni həyat Mifin əvvəlki həyatı olmayacaq. Sən
demə, Mif ölübmüş. Mifin ölümündən sonrakı həyatı vaxtında qiymət lən -
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dirilməyənlərin sonradan dəyərsizcəsinə fetişləşdirilməsi kimi solğun bir
fotokopiya olaraq qalacaq» (1, 330). Məncə, əvvəllər E.M.Meletinski və
bir sıra digər bəzi araşdırıcıların yazılarında oxuduğumuz miflərin sakral -
lı ğını, inanc kimi müqəddəsliyini itirərək, cəmiyyətdə öz aktuallığını itir -
mə  si barədə fikirlər, bu məsələ ilə bağlı K.Abdullanın verdiyi yozumun
yanında çox sönük görünür.

Tədqiqatın «Anavariantlara doğru» adlanan II hissəsində Dədə Qorqud
dastanları yunan mifləri ilə müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Fikrimiz -
cə, sələfləri Fon Dits və Əli Sultanlıdan sonra K.Abdulla xeyli zəhmət ba -
hasına ortaya elə bir tədqiqat əsəri qoyub ki, sələfləri bu işə yalnız heyran
ola bilərdi. Müəllif sələflərindən fərqli olaraq bu müqayisəni sistemli şək-
ildə aparmış, demək olar ki, yunan mifləri ilə dastanlar arasındakı bütün
ox  şar və fərqli cəhətləri ortaya qoyaraq yarımçıq qalan bu işi başa çatdıra
bil mişdir. K.Abdullanın özünün də qeyd etdiyi kimi, burada onun əsas
məq  sədi yunan və türk mifoloji çaylarını anavarianta doğru axan sular ki -
mi bir-birilə tutuşdurmaqla Dədə Qorqud dastanlarının türk təfəkkürü nün,
dünyagörüşünün törəməsi kimi dünya mədəniyyətinin vahid və qə dim
mifoloji sisteminin üzvi surətdə tərkib hissəsi olmasını üzə çıxarmaq ol -
muşdur (1, 248). Bu hissədə Odissey, Basat və Beyrək, Polifem və Tə pə -
göz, Edip və Buğac, Admet, Herakl və Dəli Domrul, Sarı donlu Selcan
xatun və gözəl Yelena, Salur Qazan və Aqamemnon, Beyrək və Antiqona,
Banıçiçək və Penelopa obrazları arasında paralellər aparılmış və onların
bir anavariantlardan qaynaqlandığı qənaətinə gəlinmişdir. 

Odissey, Basat və Beyrək obrazları haqqında araşdırma aparan K.Ab -
dulla yazır ki, Odissey özündə hər iki obraza - Basata və Beyrəyə aid
xüsusiyyətləri cəmləşdirmişdir. Müəllif qeyd edir ki, Odisseyin gəmi sini
ta le gətirib təkgöz, nəhəng Polifemin yaşadığı adaya çıxardıqdan son ra
Odissey – Polifem və Basat – Təpəgöz münasibətlərinin paralelliyi baş  la -
 nır. Odissey Yunanıstanda, Basat isə Oğuzda eyni hərəkətləri edir, ey ni
üsulla Təpəgözü öldürürlər. Daha sonra K.Abdulla qeyd edir ki, ada lardan
birindəki cadugər Sirseyanın əsirliyindən qurtulub 20 ildən sonra yurduna
qayıdarkən zövcəsi Penelopanın uğrunda yarış getdiyi ilə qarşı laşan Odis -
seyin həyatı eynən Beyrəyin həyatı ilə uyğun gəlir. Hər iki qəh rəman əv -
vəlcə tanınmırlar, yaylarını heç kim çəkə bilmir. Hər ikisi sirr açaraq
özlərini tanıdırlar, hər iki dastanda qoca ataya muştuluqçu gedir. Hər iki
qəhrəmanın ölümünü isə müəllif onların sevdiklərini aldatmaqları, yalan
söyləmələri, beləliklə mifə xəyanət etmələri ilə əlaqələndirir. Yəni sonda
mif onları öldürməklə intiqam almış olur. 
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Fikrimizcə, bu hissədə Teleqon obrazı ilə (Odisseyin Sirseyadan olan
oğ  lu) Təpəgöz obrazı arasında da paralellər aparmaq olardı. Hər iki obraz
qeyri-adi varlıqlarla insanların izdivacından törəmişdir (cadugər və pəri -
dən). Təpəgözü dünyaya gətirən varlıq Sarı Çobana deyir ki, il tamam
olun    ca məndə əmanətin var gəlib apararsan, amma oğuzun başına bəla
gə   tir din. Hər iki obraz oxşar izdivacdan əmələ gəlibsə, deməli hər iki sin -
dən də bəla gələcəkdi. Və gəlir də. Həm də maraqlı bir cəhət də var ki, Tə   -
pəgözü aslan yatağında böyümüş, aslan südü içən qeyri-adi gücə sahib
olan Basat öldürür. Odisseyi də qeyri-adi doğuluşla doğulan Tele qon öl dü -
rür. Axı Odissey Zevsin himayəsində idi, onu adi bəşər öldü rə bil məz di.

Tədqiqatın «Anavariantlara doğru» hissəsində müəllif yunan mifoloji
silsiləsinə daxil olan Edip obrazı ilə dastandakı Buğac obrazını da müqay-
isə etmiş, fərq li və oxşar cəhətlərini ortaya qoymuşdur. K.Abdulla
göstərir ki, hər iki yaradıcılıq nümunəsində qədim bir adətdən – valideyn-
lə nikah adə tin dən söhbət açılır və bu adətin yasaqlığı təsbit edilir. Yunan
mifində inçest – ailə daxili nikah hadisəsi baş verir, Edip bilmədən anası
ilə evlə nir, ana sından 2 oğlu, 1 qızı olur. Edipin anası (həm də arvadı)
İokasta bunu bi   lən    dən sonra özünü öldürür. Edip isə özü-özünü kor edir.
Oğlanları tə rə findən rədd edilir. Dədə Qorqud dastanlarında isə qırx
namərd Dirsə xana yalan xəbər gətirir ki, oğlun səni öldürmək istəyir,
anasına əl uzadır. Dirsə xan oğlunu ov adı ilə aldadıb dağlara aparır və
oxla vurur. Müəllif doğ ru olaraq göstərir ki, hər iki nümunədə insanın tə -
biətin içində qayna yıb qa rışdığı o uzaq zamanın məhsulu olan valideynlə
nikah birmənalı şə kildə pislənir. Prof. T.Hacıyev də Dirsə xan oğlu Buğac
boyundakı bu sö zü gedən məsələ barədə danışarkən qeyd edirdi ki, əgər
dastanda bu mə sə lənin adı keçirsə, deməli belə münasibət tarixin han sısa
keçmiş dö nə min  də mövcud olmuş, sonralar bu pislənilmiş və buna
qadağalar qoyul muş dur, bu informasiya relikt şəkildə dastana düş müşdür.
Fikrimiz cə, Edip haqqında olan yunan mifi dastandan daha erkən çağda
qələmə alın dığı üçün bu adətin baş verməsi burada öz əksini tapmışdır.
Dastanın qə ləmə alındığı çağda isə bu yasaq artıq elə güclü olmuşdur ki,
bu münasibətin kağıza düşməsi belə arzu olunmaz hesab olunmuşdur.

Bu hissədə müəllif həmçinin Admet, Herakl və Dəli Domrul obraz -
larını müqayisə etmiş, yunan mifində baş verən hadisələrlə dastanın mü -
va fiq boyunda baş verən hadisələrin oxşar və fərqli cəhətlərini göstər-
mişdir. Yunan mifində göstərilir ki, ölüm allahı Tanat Admeti aparmağa
gəlir. Allahlar razılıq verirlər ki, Admet ölmək istəmirsə, canının yerinə
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can tapsın. Admet ata-anasına müraciət edir, rədd cavabı aldıqdan sonra
arvadı Alkesta həyatını ona qurban verir. Admetin dostu Herakl Tanatla
savaşa girir, ona qalib gəlir, Alkestanı azad edir və heç kim ölmür.
K.Abdulla bu süjetdəki hadisələrin yaxınlığını açıb göstərir, təhlil edir və
dastanda Dəli Domrulun əslində iki personajın birgəliyini nümayiş etdir -
diyini qeyd edir. «O (Dəli Domrul – N.Q.) həm Herakl kimi Əzrayılla –
Tanatla mübarizəyə çıxır, həm də Admet kimi atasına, anasına öz yerinə
ölməyi təklif edir»(1, 269). Lakin maraqlı, həm də fərqli cəhət odur ki,
Herakl özü yarımallahdır (yəni valideynlərindən biri yunan allahıdır).
Həm  çinin yunan mifində ölümsüzlük təbliğ olunur. Bu isə mifin allahlar
və yarımallahlar dövrünə aid məsələdir. Dəli Domrul və arvadı yaşamaq
üçün müəyyən bir müddət qazanır və yaşayırlar, lakin onlar ölümsüz de -
yil lər. Bu mənada Dəli Domrul hekayəsinin məzmunu ölümün labüd lü yü -
nü təlqin edir.

«Mətnin semantik boşluqları» adlı III hissədə də müəllif maraqlı mə -
qamlara toxunmuş, dastanın üst qatında özünü göstərməyən, yaxud çox
zə if şəkildə özünü göstərən hadisələri dastanın alt qatına nüfuz edərək çox
uğurla bərpa etməyə çalışmışdır. K.Abdulla yazır: «Konkret personajlar
ara sında üst qatda özünü göstərməyən və yaxud çox zəif şəkildə özü nü
gös tərən münasibət və əlaqələr sanki mətndə semantik boşluqlar yara dır...
Bu cür boşluqlar bizə elə gəlir ki, dərin, gizli qatda «nə iləsə» doldurulmuş
kimidirlər və sadəcə olaraq onları, yəni dərindəki mövcud dolğunlu ğu üz -
dəki boşluqla, amma yeri görünən, özü barədə «söz» deyən, dəyəri olan
boşluqla əlaqələndirmək, bunları bir-birilə bağlamaq lazımdır»(1, 301). 

Bu hissədə Aruz Qoca ilə Salur Qazanın arasındakı soyuqluğun və bu
so yuqluq nəticəsində İç Oğuzla Dış Oğuzun savaşması, Baybura bəyin
gözlərinin açılması, Təpəgözün niyə bir gözlü olması məsələlərinə müəllif
tərəfindən mifin funksional məntiqinə söykənərək aydınlıq gətiril miş dir. 

Müəllifin toxunduğu və çox doğru olaraq müşahidə etdiyi semantik
boş luqlardan biri dastanda Aruz qoca və Salur Qazan arasındakı soyuq
münasibətlərin səbəbinin sanki xəsisliklə verilməsidir. Buna münasibət
göstərən K.Abdulla göstərir ki, İç Oğuzla Daş Oğuzu qanlı müharibəyə
gətirən münaqişənin üzdə, formal qatda təqdim edilən səbəbi kimi Qa -
zanın hər il evini yağmalatdığı zaman, yəni Burla xatunun əlindən tutub
evdən çıxıb Qalın (həm İç, həm də Daş) oğuz bəylərinə evindən nə istəsə
aparmalarına icazə verdiyi bir adəti son dəfə özünün pozması gös tərilir.
Yəni bu yağmalatma törəninə son dəfə Qazan Dış Oğuz bəylərini dəvət
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etmir. Nəticədə savaş baş verir. Müəllifə görə bu savaşın əsl səbəbi isə
dastanda verilən bir sualın cavabı ilə bağlı idi. Salur Qazanın evi yağma-
landığı boyda bəylərə ova çıxmağı təklif edən Qazana Aruz belə bir sual
verir: «Sası dinli Gürcüstan ağzında oturursan, ordun üstün də kimi qor-
san?». Qazan isə «Üç Yüz Yigitlən oğlum Uruz mənim evim üstünə dur-
sun!» deyə cavab verir. K.Abdulla yazır: «Salur Qazandan aldığı ca vab
onu qane etməmişdi, qane edə də bilməzdi. Əvəzedən ola bilərdi ki, həmi -
şə lik hakim olsun. Ən azı hakimiyyətə ən yaxın adam olsun. Qazanın ba -
şı na bir iş gələrsə hakimiyyət ona keçsin. Aruz Qoca özünün ordu başına
qoyulacağına əmin idi. Verilən cavab sonralar aralarında münaqişə olacaq
Salur Qazanla Aruz Qocanı bir-birindən bir addım aralayır, uzaqlaşdırır.
Onları düşmən kimi üz-üzə qoyur. Bu gün bu məqam bizə məntiqli görü -
nən bəlkə də yeganə səbəbdir» (1,314). 

Çox maraqlı yanaşmadır. Deməli K.Abdullaya görə dastanda baş verən
savaş yağma zamanı Daş Oğuzun dəvətli olub-olmaması, onların bu yağ-
mada iştirak edib-etməmələri ilə bağlı deyil, əslində mətndə aşkar görün-
məyən daha ciddi bir səbəblə bağlıdır. Bu da hakimiyyət davasıdır. Yəni
Aruz əslində mövcud hakimiyyəti devirib özü xan olmaq istəyirmiş. Ağ -
la batan və məntiqli tezisdir. Əslində bu tezisin həqiqət olmasını isbatla-
maq üçün başqa bir dəlilə də nəzər salmaq olar. Məlum olduğu kimi mü -
qəd dimədə yazılır ki, Dədə Qorqud deyir: «axır zamanda xanlıq geri
Qayıya dəgə, kimsənə əllərindən almaya, axır zaman olub qiyamət qop-
unca». Sözlərdən məlum olur ki, Oğuzda hakimiyyət Qayı tayfasında ol -
ma lıdır. Rəşidəddinin «Oğuznamə»sinə nəzər saldıqda görürük ki, Sa lur -
lar (hansı ki, Ulaş oğlu Qazan) heç də Qayı tayfasından deyil, İçok lar dan -
dır (İçok – İç Oğuz əslində eyni anlayışlardır). Bayındır xan da çox yəqin
ki, Oğuzun oğlu Gök xanın oğlu Bayandurlardandır – İçoklar dandır
(2,40). Məntiqlə hakimiyyət bunlarda olmamalıdır. Əslində, yağmaya
çağırıl mamağın özü belə göstərir ki, bu tayfaların arasında soyuq müna-
sibət, bəlkə də hakimiyyət çəkişmələri əvvəldən mövcud olmuşdur. Rəşi -
dəd din yazır ki, Dədə Qorqud Qayının oğlu İnal xanın vəziri olmuş, 295
yaş yaşamışdır. İnal xanın padşahlığı dövründə peyğəmbərimiz zühur
etmiş, bu hökmdar Dədə Qorqudu elçi sifəti ilə onun hüzuruna göndərmiş
və müsəlman olmuşdu. Çox ağıllı, bilikli və kəramət sahibi imiş (Xatırla -
daq ki, eyni fikirlər Əbul qazi Bahadır xanın «Şəcəreyi-tərakimə sin»də də
var). İnal xanın atasının təyin etdiyi naiblər və köməkçilər öldü lər. On la -
rın yerinə Bayandurlardan olan Denker, İqdir lərdən Dönge seçil dilər.
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Pad şah ölənə qədər vəzirlik və naiblik bu iki şəxs də idi. Kayı İnal öləndən
sonra onun oğlu doğulur. Qorqud və Ba yandur Denkerin oğlu Erki İnalın
tə zə doğulmuş oğluna Tuman adı qo yur  lar. Qorqud ata deyir: «Padşahı -
mız öldüyü vaxt hamı bilir ki, Erki onun qulluğunda idi və gözəl ad-sanı
vardı. Çox dəyərli xidmətləri var. Onun haqqı daha çoxdur və zamanın və
vəziyyətin hökmü belədir. Tuman xan çox kiçikdir və padşahlıq vəzi fə lə -
rini yerinə yetirə bilməz. Padşahlıq bu uşağın adına yazılsın. O böyü yənə
qədər onun adından bizlərə başçılıq etmək üçün indiyə qədər buna çox
böyük haqq qazanmış Erkini onun naibi təyin etməliyik!». Beləcə uşağı
padşahlıq taxtına otuzdurdular, Erkini də ona naib seçdilər. Sonra Erki
qızını Tuman xana verir və 32 il Erki oğuzda padşahlıq edir (2, 43).

Göründüyü kimi Erki Bayandurlardan olan Denkerin oğludur, yəni
das tandakı Bayındır xandır (necə ki Qayıdan olanların hamısının adının
əvvəlində Qayı sözü var, məsələn Qayı İnal və s., Qazanın da atasının adı
Ulaşdır, amma Salurlardan olduğu üçün Salur Qazan adlanır). Rəşidəddin
yazır ki, Bayındırlar və Salurlar İçokdandırlar (yəni İç Oğuzdandırlar). Və
onlar Qayıdan deyillər, deməli müvəqqəti hakimiyyəti idarə etmək də dir -
lər. Dədə Qorqudun dediyi kimi əslində hakimiyyət Qayı tayfasına (yə ni
bozoklara) qayıtmalıdır. Ehtimal etmək olar ki, Aruz Qayı tayfasından və
ya ona yaxın olan tayfalardandır. İçoklardan – İçoğuz lar dan deyilsə, daş
oğuzlardandırsa, çox yəqin ki, bozoklardandır, yəni ən azı Qayı tayfasına
İçoğuzlardan daha yaxın bir tayfadandır. Bəlkə məhz buna görə Aruz ha -
kimiyyətə daha çox haqqının çatdığını düşünür və bu nun üçün savaşa gir-
işir. Və bu məntiqlə görünür ki, bu tayfalar arasında hər zaman ya aş kar, ya
da gizli şəkildə hakimiyyət uğrunda çəkişmələr möv cud ol muş dur. Bu isə
dastanda gizli və ya yarımçıq şəkildə olsa da, hər halda öz əksini tapmışdır.

Dastanda bu və bu kimi gizli məqamlara aid disskusiyaların hələ xeyli
ola biləcəyinə işarə edən müəllif araşdırmanın sonunda özü də belə bir
ritorik sual qoyur: «Dastanda haqqında informasiyalar az olan ərənlər ba -
rə də bir şey öyrənə biləcəyikmi?! Dastanın daha dərin qatlarında bu qəh -
rəmanların həyatına doğru aparılan lağımları, cığırları üzə çıxarmaq
müm kün olacaqmı?» (1, 314)

Nəticə etibarilə qeyd emək istərdik ki, bu araşdırmaları, müqayisəli
təh   lil ləri ilə K.Abdulla sübut edir ki, oğuz dünyagörüşünün yaşı yunan
mif ləri qədər qədimdir, onlar eyni məxəzdən qaynaqlanmışlar. Ümumiy -
yət lə, Dədə Qorqud dastanlarını bu şəkildə təbii məntiqlə, gurultu ilə de -
yil, sakit məntiqlə dünya mifoloji sisteminə daxil etmək istəyi kimi bir
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mis    siyanı qarşısına məqsəd qoyan müəllif bu məqsədinə nəinki nail ol -
muş, o həm də bununla bütün oğuz türklərinə əvəzsiz xidmət göstərmiş,
on  ların tarixi taleyində əhəmiyyət kəsb edən dəyərli bir əsər ərsəyə gətir-
mişdir. Ona gələcəkdə də milli-mənəvi dəyərlərimizin araşdırılması işin -
də işində zehin açıqlığı və uğurlar arzulayırıq.
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Folklorşünas təqvimi

Qəzənfər 
PAŞAYEV 75

KƏRKÜKLƏ BAĞLI ÖMÜRKƏRKÜKLƏ BAĞLI ÖMÜR

Tanrı hər bir insanı xəlq edəndə ona bir tale, bir
ömür bəxş edir. Ancaq kimi bu ömrü şərəflə, lə ya -
qətlə yaşayır, həyatda silinməz izlər qo yur, kimi
isə hər şeyə laqeyd şəkildə ömrünü başa vu rur və
heç nə ilə yad daşlarda qalmır... İn san lığına və şəx -
siyyətinə böyük hörmət bəslədiyim gözəl in san,
filologiya elmləri doktoru, professor, məş hur folk-
lorşünas və ədə biy yatşünas alim, tərcü məçi Qə -
zənfər Paşayev birinci qəbil in san lardan, yəni öm -
rünü şərəflə, ləyaqətlə, əzəmət və vüqarla ya şa yan,

həyatda əbə dilik iz qoyan insanlardandır. Mənim Qəzənfər Pa şa yevi şəx -
sən tanıdığım 10 ildən çoxdursa, qi yabi tanıdığımın tarixi isə 30 ilə ya -
xındır. 

...O zaman ötən əsrin səksəninci illəri idi. Mən dünyanın iki föv qəl -
dövlətindən birində – SSRİ adlanan və Yerin quru ərazisinin beşdə birini
əhatə edən, bütün dünyaya qapalı olan totalitar bir imperiyanın kiçik bir
məmləkətində – Azərbaycanda, Bakı Dövlət Universitetində tələ bə idim.
O dövrdə SSRİ bütün dünyaya açıq-aşkar meydan oxuyurdu və onun
özünün sərt, amansız qayda-qanunları var idi. Ən dəhşətlisi də o idi ki,
yetmişdən çox xalqın yaşadığı və hər bir xalqın da öz dini, inam və inanc -
ları olan bu ölkədə, eləcə də onun bir parçası olan Azərbaycanda qatı ate -
izm təbliğatı aparılırdı. Hər hansı bir kapitalist ölkəsindən bəhs etmək, or -
dakı yaşam tərzini tərifləmək, hansısa dindən, inamlardan, bürclərdən
yazmaq bu dövlətin yasaqları sırasında idi. Elə bu vaxtlarda -1985-ci ildə
altı il İraqda tərcüməçi kimi çalışan Qəzənfər Paşayevin ilk dəfə on min
tirajla sanballı, elmi-publisistik bir kitabı işıq üzü gördü. Bir növ səyahət
salnaməsi olan bu kitab “Altı il Dəclə-Fərat sahillərində” (1) adlanırdı və
buraya müəllifin yol qeydləri, başqa sözlə, İraqda yaşantıları, xatirələri,
ümumiləşmiş icmalları daxil edilmişdi. Kitab o dövrün qadağa hüdud-
larını aşaraq bizə heç də iraq olmayan İraqdan, Kərkükdən, eləcə də orada
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yaşayan və Azərbaycan türkcəsində danışan İraq türkmən lərinin həyatın-
dan, məişətindən, dünyagörüş lərin dən, adət-ənənə lə rindən, ayrı-ayrı ta -
nınmış insanlarından söhbət açırdı. Burada həmçinin o vaxtlar üçün bir
növ qadağan olunmuş mövzulardan sayılan inam və etiqadlardan, bürc lər -
dən, qoroskopdan, astrologiyadan, başqa sözlə “alın yazısı”, “tale”, “qis-
mət”, “qəzavü-qədər”, “yazıya pozu yoxdur” kimi bəşəri problemlər dən
də bəhs edilirdi. 

“Altı il Dəclə-Fərat sahillərində” kitabı çox qısa bir zamanda satıldı və
gorünməmiş dərəcədə populyarlıq qazandı, əl-əl gəzməyə başladı. Xalq
arasında kitaba belə marağı, tələbat və ehtiyacı görən “Yazıçı” nəşriyyatı
bu kitabı iki il sonra – 1987-ci ildə 9 səhifəlik “Əfsanəyə bənzər həqi -
qətlər” bölməsi və kitaba “Son söz əvəzi” kimi daxil edilən Qasım Qasım -
zadənin ”Ömrün əbədiləşən illəri” adlı yazısı da əlavə edilməklə yenidən,
bu dəfə isə 120 min tirajla çap etdi. Kitab bu dəfə də sürətlə satılıb qur-
tardı və müəllifinə çox böyük uğur qazandırdı. Ən böyük tirajla çap olu-
nan bu kitabı əldə etmək hamıya müyəssər ola bilməmişdi. Amma əmin-
liklə demək olar ki, bu kitabı Azərbaycan oxucusunun böyük əksəriyyəti
oxumuşdu. Hamı – ziyalı da, fəhlə də, kəndli də bu kitabdan danışırdı və
kitabın bir çox hissələri, xüsusən də “İnamlar” bölməsi dillər əzbərinə
çevrilmişdi... O “İnamlar” bölməsi ki, buradan qığılcımları görünən inam
və eti qad lara sonsuz hörmət, adət-ənənələrə, taleyə, “alın yazısı”na, “qə -
zavü-qədərə” qırılmaz tellərlə bağlılıq kimi hisslər müəllifdə daha da in -
kişaf edəcək və Qəzənfər Paşayev uzun illərdən, yəni 22 ildən sonra,
2007-ci ildə bu mövzuda daha bir əsər yazmaq qərarına gələcək. Nəticədə
isə Qəzənfər Paşayevin 7 illik gərgin əməyin nəticəsi olan daha möhtəşəm
bir əsəri “Nostradamusun möcüzəli aləmi” (2) işıq üzü görəcəkdi. Müəllif
bu kitabda da inam və etiqadlara sonsuz hormətini, taleyə, “alın yazısı”na,
“qəzavü-qədərə” qırılmaz tellərlə bağlılığını xüsusi olaraq vurğulayırdı. 

“Altı il Dəclə-Fərat sahillərində” kitabının belə uğur, bu cür müvəf-
fəqiyyət qazanmasının və populyar olmasının isə bir neçə səbəbi var idi:

1) SSRİ kimi qapalı bir dövlətdə yaşadığımızdan ətraf aləmlə, digər
dünya dövlətləri ilə əlaqələrimiz yox dərəcəsində idi. Elə bu səbəbdən də
Azərbaycandan o qədər də uzaq olmayan bir ölkədə – İraqda, Kərkükdə
ana dilimizdə danışan böyük bir elatın – İraq türkmanları yaşamasından
da, təbii ki, xəbərsiz idik. Azərbaycan oxucusu ilk dəfə olaraq məhz
Qəzənfər müəllimin bu kitabı vasitəsilə İraq ellərindən, Kərkükdən xəbər
tutdu. 
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2) Kitabı oxunaqlı edən, onu əl-əl gəzdirilməyə məcbur edən bir amil
də o dövrün bütün qadağalarını, bütün yasaqlarını sözün bütün anlam-
larında aşıb-keçməyi bacaran Qəzənfər Paşayevin yazıçılıq istedadı, təd -
qiqatçılıq məharəti, əsl vətəndaşlıq yanğısı, vətənpərvərliyi və nəhayət,
cəsarəti idi.

3) “Altı il Dəclə-Fərat sahillərində” kitabının belə uğur qazanmasının
daha bir səbəbi isə kitabın “İnamlar” bölməsində verilən bürclər, talelər
haqqında gedən materialların o dövr üçün yeni və oxucular üçün son
dərəcə maraqlı, cəlbedici, populyar olması və əsərin dilinin son dərəcə sa -
də, hamı üçün anlaşıqlı olması idi.

4) Bu kitabın poulyarlığının ən əsas səbəblərindən biri də Qəzənfər
Paşayevin özünün də bu ölkəyə uşaqlıqdan böyük marağının olması və bu
səbəbdən də müəllifin bu kitabı sevə-sevə, ürək yanğısı ilə yazmasında
idi. Bu barədə o özü belə yazırdı: “Uşaqlıqdan məndə sirli-soraqlı İraq
ellərinə qəribə maraq vardı. Bəlkə bu, “Min bir gecə” nağılları, Xaqaninin
“Töhfətül-İraqeyn”i, “Koroğlunun Bağdad səfəri”, Vaqifin, Vidadinin
“Durnalar”ı ilə bağlı hisslər idi; bəlkə də Füzuli həsrəti, onun nəvə-nə ti -
cələrinin, İraqda yaşayan azərbaycanlıların möhnəti idi-bilmirəm. Son ra -
lar İraqda olduğum uzunmüddətli ezamiyyələr zamanı bu maraq ge də
artdı, dərinləşdi, məcrasını dəyişdi, əsl məhəbbətə çevrildi”(1, 8). 

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd etmək lazımdır ki, «Altı il Dəclə-Fərat
sahillərində» 1996-cı ildə Bağdadda ərəb dilində nəşr olunmuş və kitab
bu ölkədə də böyük ədəbi hadisəyə çevrilmişdi. Təsadüfi deyil ki, 1988-
ci ildə Azərbaycanın Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə Qəzənfər Paşayevə
müraciətlə belə yazmışdı: “Sən İraqda altı il rəsmi vəzifədə işləyərkən bu
sahədə öz vəzifə borcunu yerinə yetirməklə də kifayətlənə bilərdin. Lakin
içində qımıldanan vətəndaşlıq hissi daha başqa bir borca səslədi. Bu səs
damarlarında axan qan yaddaşının səsi idi. Sənin damarlarında dillənən
səs Kərküklü qardaşlarının əsrlərdən bəri qanlarında qoruyub saxladıqları
əcdadın – kökün səsi ilə həmahəng səsləndi və səni mənəvi borcunu
ödəməyə çağırdı. Sən, bu mənəvi vəzifəni şərəflə yerinə yetirdin”.

Azərbaycandan Bəkir Nəbiyev, Yaşar Qarayev, Teymur Bünyadov,
Vasim Məmmədəliyev, Azad Nəbiyev, Nizami Cəfərov, İraqdan – Əta
Tərzibaşı, Əbdüllətif Bəndəroğlu, Sinan Səid, Mahir Naqib, Sübhi Saatçı,
Mövlud Taha Qayacı və Türkiyədən isə Mustafa Arqunşah, Cəlal Ərtuq,
İsa Özqan, Əflatun Nemanzadə kimi tanınmış alimləri, elm və sənət
adamları da kitab haqqında, onun müəllifi haqqında dəyərli fikirlər söy -
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ləmiş, Qəzənfər Paşayevin İraq-Azərbaycan ədəbi əlaqələrindəki əvəzsiz
rolunu, bu sahədəki elmi fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişlər. Burada
mərhum professor Yaşar Qarayevin Qəzənfər Paşayev şəxsiyyə-ti nə və
onun İraq türkmənlərinə, Kərkükə həsr etdiyi əsərlərinin miqyasına və
əhəmiyyətinə verdiyi çox dəqiq, qiymətli bir fikrini xatırlamaq ye-rinə
düşər: ”Bizim üçün İraq Füzulidən, Füzuli Kərbəladan başladığı kimi,
Kər kük də Qəzənfər Paşayevdən başlayır». Bu mülahizə, fikrimizcə, Qə -
zənfər Paşayevin bu sahədəki yaradıcılığına verilən ən qiymətli fikirlər -
dən biridir. 

Qəzənfər Paşayevin İraq türkmənlərinə və onların folkloruna həsr
etdiyi növbəti kitab “İraq-Türkman” folkloru” (3) oldu. Məlumdur ki,
böyük və kiçikliyindən asılı olmayaraq hər bir xalqın özünəməxsus şifahi
söz sənəti olmuşdur. Bu, şifahi xalq ədəbiyyatı və ya folklor adlanır və o,
minil liklər boyu xalqın birgə əməyinin məhsulu olan zəngin, bədii sənət
inciləri xəzinəsidir. Hələ çox qədim dövrlərdən etibarən insanlar özlərinin
ilk bədii söz sənətini də yaratmağa başlamışlar. Xalq özünün arzu və
istəklərini, sevinc və kədərini, ictimai quruluşa, cəmiyyətə münasibətini
şifahi xalq ədəbiyyatında – folklorda əks etdirmişdir. Şifahi xalq ədəbiy-
yatı hər bir xalqın milli ədəbiyyatının ayrılmaz hissəsi, onun başlanğıcı -
dır. O, mənsub olduğu xalqın bünövrəsini təşkil etsə də, onun özünəməx-
sus, səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır. Folklorda xalqın adət və ənənəsi, dün -
yagörüşü və düşüncəsi həqiqi sənət dililə əks etdirilmişdir. Xalq kütlə lə -
rinin həyatında elə mühüm, elə əhəmiyyətli hadisə olmaz ki, o şifahi xalq
yaradıcılığında bu və ya digər şəkildə öz bədii əksini tapmamış ol sun.

İraq türkmənlərinin də çox qədim dövrlərdən başlayaraq yaratdığı şi -
fahi xalq ədəbiyyatı – folkloru da əsrlər keçdikcə ağızdan-ağıza, nəsildən-
nəsilə keçəcək cilalanmış və saflaşaraq bu günümüzə qədər gəlib çat-
mışdır. Onların yaşam tərzi və tarixi də folklorda bu və ya digər şə-kildə
əks etdirilmişdir. İraq türkmənlərinin yaratdığı nağıllarda, əfsanələrdə,
nəğmələrdə, atalar sözləri və məsəllərdə, tapmacalarda və s. nümunələrdə
onların o zamankı həyat və məişət tərzini, adət-ənənələrini, dünya görü -
şünü öyrənə bilirik. 

Bu baxımdan Qəzənfər Paşayevin “İraq-Türkman folkloru” kitabı İraq
türkmənlərinə, onların folkloruna həsr edilmiş irihəcmli, qiymətli bir təd -
qiqat əsəri kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bunu “İraq-Türkman folk-
loru” kitabının elmi redaktorlarından biri, İraq-Türkman tədqiqatçısı Dr.
Əbdüllətif Bəndəroğlu kitaba yazdığı “Şah əsər” adlı ön sözdə belə ifadə

2012/ IV 154



edir: “Hər bir xalqın folkloru o xalqın güzgüsüdür. O güzgüdə xal qın tar-
ixi, dili, inancı, inanışı, adət və ənənələri görünür. Bir xalqı eyicə anlamaq
üçün o xalqın, hər şeydən əvvəl, folklorunu mükəmməl öyrənmək gə rək -
dir. Qardaşımız Qəzənfər Paşayev İraqda yaşadığı uzun illər boyunca həm
İraq xalqını yaxından tanıdı, həm də İraqda yaşayan- qonuşduqları dilin
Azərbaycan dilindən fərqli olmayan İraq türkmanlarının ədəbiyyat və
folkloru üzrə tədqiqatını davam etdirdi. İraq türkmanlarının folklorunu
azərbaycanlı qardaşlarımıza çatdırmaq üçün tədqiqatçı alim, folklorşünas
Qəzənfər Paşayev böyük çətinliklərə qatlandı. Yorğunluq bilmədən yara -
dıcılığını sürdürdü. Gözəl və unudulmayan əsərlər ortaya çıxardı... 

Qəzənfər Paşayevin “İraq-Türkman folkloru” kitabına bənzər bir kitab
indiyə qədər nə İraq türkmanları tərəfindən, nə də İraq türkmanlarının
folkloru ilə məşğul olan xarici alim və tədqiqatçılar tərəfindən ya zıl mış -
dır. Qəzənfərin yazdığı bu əsər bizim üçün, yəni İraq türkmanları üçün
sevgi və sevinc doğuran, könüllərdə yaşayıb-unudulmayan, işıqlarla dolu
bir hadisə kimi qalacaqdır. Bu əsər bizim folklor araş dırıcı la rımızın yol-
larını işıqlandırmaq, aydınlandırmaq və yeni bir metodla, yeni tədqiqatlar
aparmaq sahəsində doğru və düzgün bir yol olacaqdır.” (3, 9-10) Dörd
fəsildən (“İnamım mənim, həyatım mənim”, “Xalq mərasim və nəğ mə lə -
ri”, Lirik növ”, “Epik növ”) ibarət olan və AMEA-nın müxbir üzvü, pro-
fessor Tofiq Hacıyevin “Professor Pa şayevin elmi yara dı cı lığının zirvəsi”
adlandırdığı” (5, 11) “İraq-Türkman folkloru” kitabında xalqın bütün tə -
bəqələrinin əsrlər ərzindəki həyat müşahidələri, görüb-götürdükləri, tə bi -
ətdən tutmuş cəmiyyətə qədər obyektiv aləm barədəki düşüncələri, tə fək -
kürü, anlayışları öz əkini tapmışdır. Maraqlıdır ki, Qəzənfər Paşayev
“İraq-Türkman folkloru” kitabının “İnamım mənim, həyatım mənim” fəs-
linin “Arxaik janrlar” bölməsində də inam və etiqadlara bağlılığını, rəğ -
bətini gizlətmir, onu belə ifadə edir: ”İnansız insan olmaz. İnsanın təbiəti
elədir ki, o, müəyyən varlıqlara inanır. İnam və etiqadlar insanı, adətən,
pis əməllərdən çəkindirir və xeyirxah işlərə sövq edir. Məhz bu baxımdan
xalqın ilkin yaradıcılıq məhsulu kimi, cəmiy yətin gərdişində öz yeri, öz
sanbalı olan arxaik janrların tədqiqi böyük dəyər kəsb edir. Buraya,
əsasən, inanclar, yemindlər (andlar), fallar, dua lar, bəddualar, xalq mə ra -
sim və nəğmələri daxildir... 

İnsanların real həyat hadisələrinə inam və etiqadlarının bir növ bədii
əksi bu janrların əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərini təşkil edir. Bunlar inam,
müşahidə əsasında sınaq və təcrübədən keçirilərək qətiləşmiş, xalq ya -
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radıcılığının ilkin janrlarına çevrilmişdir. Bununla belə, yemind, fal, dua
və bədduaların inanc və etiqadlarla bağlı olub, onlardan sonra yarandığını
da söyləmək olar” (5, 18).

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, ürəyi daim Kərkük sevgisi ilə dö -
yünən Qəzənfər Paşayev İraqda tərcüməçi kimi işləyərkən əsas işindən son-
rakı vaxtından da səmərəli istifadə edərək, bu ölkədə yaşayan və “İraq türk-
mənləri” kimi tanınan azərbaycanlıların dialektinə daxil olan spesifik söz -
lərin və onların folklorunun toplanaraq araşdırılması ilə məşğul ol muş   dur.
Alimin bu sevgisinin nəticəsi olaraq onun müxtəlif vaxtlarda Kər  kük folk-
loruna və ədəbiyyatına həsr olunmuş 20-dən çox kitabı nəşr oundu:

1. Kərkük bayatıları. (Rəsul Rza ilə birgə.) Bakı: Azərnəşr,1968, 184 səh.
2. Kərkük mahnıları. Bakı: Gənclik, 1973, 48 səh.
3. İraq-Kərkük atalar sözləri. Bakı: Gənclik, 1973, 76 səh.
4. İraq-Kərkük bayatıları. Bakı: Yazıçı, 1984, 352 səh.
5. Kərkük tapmacaları”. Bakı: Gənclik, 1984, 38 səh.
6. Qəzənfər Paşayev. Altı il Dəclə-Fərat sahillərində. Bakı, Yazıçı, 1985,

224 səh.
7. Qəzənfər Paşayev. Altı il Dəclə-Fərat sahillərində. Bakı, Yazıçı,

1987, təkrar nəşr, 230 səh.
8. Kərkük folkloru antologiyası. Bakı: Azərnəşr,1987, təkrar nəşr, 1990,

368 səh. 
9. Göylər unutmuşdu yağacağını. ( Ə.Bəndəroğunun şeirləri və poe-

maları). Bakı: Yazıçı, 1991, 126 səh.
10. İraq-Türkman folkloru.(monoqrafiya). Bakı: Yazıçı, 1992, 216 səh.
11. Qəzənfər Paşayev. Altı il Dəclə-Fərat sahillərində.(ərəbcə) Bağdad,

1996, 128 səh.
12. İraq-Türkman folkloru.(monoqrafiya). İstanbul: 1998, 320 səh.
13. Azərbaycan folkloru antologiyası. İraq türkman cildi.( Ə.Bən -

dəroğu ilə birgə) Bakı, Ağrıdağ, 1999, 468 səh.
14. Çağdaş İraq şeirindən seçmələr.( Ə.Bəndəroğu ilə birgə). Bakı,

Elm, 2001, 108 səh.
15. Yolun sonunadək. ( Ə.Bəndəroğunun şeirlər toplusu) . Bakı, Elm,

2001, 62 səh.
16. Kərkük dialektinin fonetikası. (monoqrafiya). Bakı, Elm, 2003,

212 səh.
17. İraq-Türkman folklorunun janrlar sistemi. (Rusca monoqrafiya).

Bakı: 2003, 128 səh.
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18. Kərkük folklorunun janrları. Bakı: Elm,2003, 318 səh. 
19. İraq-Türkman ləhcəsi. Monoqrafiya(ortaqlı). Bakı: Elm, 2004, 422

səh.
20. İraq-Türkman folklorunun janrları. Tehran: 2008, 313 səh.
21. Azərbaycan folkloru antologiyası. İraq türkman cildi.( Ə.Bən -

dəroğu ilə birgə), təkrar nəşr. Bakı: Nurlan, 2009, 436 səh.
Bu mövzuda yazdığı əsərlərinin çoxluğunu müəllif özü də etiraf edir

və 2012-ci ildə nəşr etdirdiyi 7 cildlik “Seçilmiş əsərləri”nin I cildində bu
barədə belə yazır:” “Seçilmiş əsərləri”min yarısında “Bilmirəm haralı -
yam, torpağım, daşım qərib” deyən, ah-nalə çəkən:

Yad əlində,
Qalmışıq yad əlində.
Bir ölkə viran olsun, 
Qalmışam yad əlində

deyərək fəryad qoparan, İraqda məskən salan, Türkman adlandırılan,
azəri türkcəsində danışan qardaş- bacılarımızın folkloru, adət-ənənəsi,
məişəti, ləhcəsi və ədəbiyyatından, onu yaradıb-yaşayanlardan bəhs edi -
lir” (4, 5)

Müəllifin “Kərkük bayatıları”. (Rəsul Rza ilə birgə). Bakı: Azərnəşr,
1968, (6), “Kərkük mahnıları”. Bakı: Gənclik, 1973, (7), “ İraq-Kərkük
bayatıları”. Bakı: Yazıçı, 1984,(8) böyük maraq doğuran, dəyərli əsər-
lərdəndir. Bu kitablara Kəkük ellərindən bayatılar, nəğmələr və xalq mah-
nıları daxil edilmişdir. Ötən əsrin 60-70-ci illərinin oxucularının və din-
ləyicilərinin yaxşı yadında olar. O zamanlar həzinsəsli müğənnimiz Nər -
minə Məmmədova nın iraqlı Sinan Səidlə birgə oxuduğu belə bir mahnı
çox geniş yayılmışdı:

Evlərinin önü yonca,
Yonca qalxıb dam boyunca.
Boyu uzun, beli incə,
Ninnə yavrum, ninnə,
Əsmər yavrum ninnə.

Bu məşhur mahnı məhz Kərkük bayatıları – xoyratları əsasında yazıl -
mışdı və o kövrək, həzin və məlahətli səs, varlığımıza hoparaq bizi çox
mətləblərdən hali edirdi...

Kitablara toplanan bayatılar, nəğmələr və xalq mahnıları bizim mənəvi
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dünyamıza çox yaxın olub, sanki daxili dünyamıza bir rahatlıq gətirir, ru -
humuzu oxşayır. Bu bayatıların çoxu məzmunca qəmli, kədərli və həzin
olub, onlarda qürbət sıxıntısı, ayrılıq, Vətən məhəbbəti kimi hisslər üstün-
lük təşkil edir:

Əslim qarabağlıdır,
Sinəm çarpaz dağlıdır.
Kəsilib gəlib-gedən,
Demə yollar bağlıdır.

“Kərkük bayatıları” və “ İraq-Kərkük bayatıları” kitablarında məhəb-
bət mövzusunda olan və eləcə də ictimai məzmunlu bayatılar da çoxdur:

Bağçayam, baram sənə,
Heyvayam, naram sənə.
Könlün fikir çəkməsin,
Ölüncə yaram sənə.

Və ya:
Dərdə kərəm,
Dərdim çox, dərdə kərəm.
Qoşmuşam qəm cütünü,
Sürdükcə dərd əkərəm.

Kitabdakı bayatılar bədii-estetik zənginliyə, fəlsəfi dərinliyə malik
olub insanın təbiətlə, yurdla, torpaqla ülfət və bağlılığı haqqında bənzər-
siz poetik mənzərələr yaratmaq qüdrətinə malikdir:

Bu yola xanım gidər,
Xammnan canım gidər.
Cigərdən yaralıyam,
Gözümnən qanım gidər.

Kərkük bayatı yaradıcılığında ənənəvi forma və məzmun vəhdətinin
qorunub-saxlanması Kərkük folklor mühitinin təbii-tarixi xüsusiy yət lə -
rindən biri kimi çıxış edir. Bayatı yaradıcılığı müəyyən bir ideya-bədii
məqsədi izləyir və ona tabe edilir. İdeya-bədii bütövlük isə söz sənətinin
başlıca qanunlarından biridir, onun vasitəsilə xalq yaradıcılığına xas olan
bədii sənətkarlıq bacarığı özünü göstərir:

Əkmə, bitmiyən yerə,
Can ver itmiyən yerə.
Ayaxlar necə varsın,
Könül getmiyən yerə.
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Bu nümunədən görünür ki, təkrir və təkrarlardan yaranan qafiyələr di-
limizin təbii zənginliyini, çalarlığını, oynaqlığını üzə çıxarmaqla yanaşı,
bayatıya həzin, həlim, musiqili bir ahəng verir, şeirin bədii dəyərini artırır.

Kitablardakı bayatılar haqqında maraqlı bir nüansı qeyd etmək də ye-
rinə düşər. Məlumdur ki, bayatılar dörd misradan ibarət olur. Burada bir-
inci, ikinci və dördüncü misralar qafiyələnir, üçüncü misra isə sərbəst bu -
raxılır. Yəni onun qafiyə quruluşu a,a,b,a şəklində olur. Bayatıların ilk
misraları, bir qayda olaraq, “Mən aşiq”, “Mən aşiqəm”, “Əzizinəm”,
“Eləmi” sözləri ilə başlanır. Bayatının çox az rast gəlinən forma növ lə rin -
dən biri də ilk misrası ancaq qafiyədən ibarət olan növdür. Bu cür bayatı -
lara daha çox Kərkük folklorunda-Kərkük bayatılarında rast gəlinir.
Məsələn:

Eyşim qərib,
Eyşim, yoldaşım qərib.
Bilmirəm haralıyam,
Torpağım, daşım qərib.

“Kərkük mahnıları” kitabında toplanmış Kərkük mahnıları və nəğ mə -
ləri yüksək poetik-estetik dəyər və xüsusiyyətləri ilə şifahi xalq örnəkləri
sırasında məxsusi yer tutur, müxtəlif ayin, etiqad, görüş və adət-ənənələri,
tarixi hadisələri, hiss və həyəcanlarını özündə əks etdirməklə, qədim türk
məişət və mədəniyyətinin yaddaş daşıyıcısı kimi böyük maraq doğurur. 

Çox vaxt “Xalq türküləri” də adlanan mahnılar nisbətən sonrakı dövr-
lərdə yaranmışdır. Mahnılar nəğmələrdən fərqli olaraq, musiqi ilə ifa olu -
nur. “Oğlan, yaylığın hanı”, “Hacı Fərəcin qızı, boyun görməli”, “Ay ha -
var dəyirmançı” və s. ən məşhur xalq mahnılarındandır.

Qəzənfər Paşayevin “Seçilmiş əsərləri”nin II cildinə (Bakı: Təhsil,
2012, səh.5) daxil edilən “Dilimiz, varlığımız”(5) əsərində biz Qəzənfər
müəllimi artıq folklorşünas, ədəbiyyatşünas, publisist, tərcüməçi kimi
yox, dilçi kimi grürük. Bu barədə AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Tofiq Hacıyev belə yazır: ”Professor Q. Paşayevin monoqrafiyaları və tər -
tib etdiyi kitabların sayı 40-dan artıqdır. Düşünmək olardı ki, o, folk-
lorşünas, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, publisist kimi xalq arasında yaxşı ta -
nındığına, bu sahədə nüfuz sahibi olduğuna görə bir daha dilçilik aləminə
qayıtmaz. Lakin belə deyilmiş. “Dilimiz-varlığımız” kitabını oxuduqca
gözlərimiz önündə qədirşünas dilçi alim canlanır. Onun kitabda yer alan
“Kitabi-Dədə Qorqud”, ”İraq-türkman ləhcəsi və ədəbi dilimiz”, “Azər -
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baycan dilinin qərib dialektləri”, “Tariximizə və dilimizə bir nəzər”, elmi
rəhbəri olmuş akademik M.Şirəliyevə həsr etdiyi “Türko logiya el mi mizin
patriarxı” kimi məqalələrini həyəcansız oxumaq olmur. Təd qi qat çı nın
Mirzə Kazımbəy, Mirzə Fətəli Axundov və ABŞ-da Azərbaycan dilinə
dair tədqiqatlardan bəhs edən məqalələrini oxuyanda qürur hissi ke çi rir -
sən.”(5, 13-14) 

Q.Paşayevin «İraq-türkman ləhcəsi və ədəbi dilimiz» (9) araşdırması
da elm adamları tərəfindən, eləcə də geniş oxucu kütlələri tərəfindən
böyük rəğbətlə qarşılanıb. Qəzənfər Paşayev bu qiymətli tədqiqat əsərin -
də xüsusi olaraq qeyd edir ki, Kərkük dialekti də ifa, ləhcə, intona siya
xüsusiyyətləri ilə özünəməxsusluq özəllikləri ilə fərqlənir və öz gözəlliyi,
ürəyəyatımlılığı ilə diqqəti həmişə cəlb edir. 

Qəzənfər müəllimin bir tərcüməçi kimi də fəaliyyəti də çox diqqətəla-
yiq dir. Belə ki onun Azərbaycan xalqının tarixi ilə bağlı tərcümələri də
oxu cu lar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Bu baxımdan, Q. Paşayevin
görkəmli fransız yazıçısı Aleksandr Dümanın "Qafqaz səfəri" əsərinin
Həmid Abbasovla birlikdə fransız dilindən tərcüməsi Azərbaycan xal -
qının o dövrkü həyat və məişətini öyrənmək baxımından çox qiymətli dir.
Qəzənfər Paşayev həmçinin İrəc Pərşinacın "M.F.Axundzadənin ədə bi
tənqidi" əsərini də ingilis dilindən Azərbaycan dilinə çevirərək xalqımıza
çatdırmışdır. Q. Paşayevin gərgin əməyinin nəticəsi olan "Necə yaşayasan
yüzü haqlayasan" əsəri də maraq doğurur. Mahir tərcüməçinin ingilis-
cədən tərcümə etdiyi bu əsərdə Azərbaycan xalqının adət-ənənəsi, qon-
aqpərvərliyi geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Buna görə də Qəzənfər
müəllimin bu tərcüməsi tarixçilərimiz, etnoqraflarımız, eləcə də böyük
oxucu auditoriyası üçün əvəzsiz bir mənbədir. ”(Q. Paşayev. Seçilmiş
əsərləri. II cild. Bakı: Təhsil, 2012, səh. 11) Q. Paşayevin tərtib etdiyi
“Rusca-ərəbcə danışıq kitabı” ( Bağdad, 1994, 98 s.) də müəlllifin tər-
cümə sahəsində uğurlu işlərindən sayıla bilər.

Qəzənfər Paşayevin başqa kitabları da çoxdur: “Arzu Qəmbər” dastanı
(Bakı, 1971), (10), “İraq-türkman folkloru” (Bağdad, 1995), (11), “Altı il
Dəclə-Fərat sahillərində” (ərəbcə, Bağdad, 1996), (12), “İraq-türkman
fol kloru” (İstanbul, 1998), (13) “Kərkük folklorunun janrlar sistemi”.
(Rusca, Bakı, 2003), (14) və s. Müəllifin sonralar, akademik Bəkir Nə bi -
yevə həsr etdiyi “Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı”, böyük Azər -
baycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin həyat və yara dı cı lı ğın -
dan bəhs edən “Nəsimi haqqında araşdırmalar” kimi kitabları da işıq üzü
görüb, ədəbi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanıb. 
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Professor Qəzənfər Paşayevin son vaxtlar nəşr etdirdiyi kitablardan
biri də «Borcumuzdur bu ehtiram» adlanır. Kitabda toplanmış yazılar
müx təlif illərdə qələmə alınsalar da, onların hamısı maraqla oxunur və
oxucuları dərindən düşünməyə vadar edir. Qəzənfər Paşayevin səmimi
minnətdarlıqla və hörmət hissi ilə qələmə aldığı bu yazılarda Səməd
Vurğun, Rəsul Rza, Nigar Rəfibəyli, Bəxtiyar Vahabzadə, Hüseyn Arif,
Fərman Kərimzadə, İsi Məlikzadə, Nəsir İmanquliyev, Əzizə Cəfərzadə,
Mikayıl Azaflı, akademik Məmmədağa Şirəliyev, İhsan Doğramacı,
Ümummilli lider Heydər Əliyev və başqaları. Ümumiyyətlə, «Borcu muz -
dur bu ehtiram» kitabında 31 şəxsiyyət xatırlanır, onların unudulmaz
xatirələri böyük ehtiramla yad edilir. Bu kitabda toplanan yazılar müxtəlif
illərdə qələmə alınmışlar. Lakin bu yazıların hamısında Qəzənfər Paşayev
qələminin və sözünün qüdrəti ilə adı keçən şəxsiy yət lərin keçdiyi ömür
yollarını, onların mənalı həyatlarını oxucunun gözü önündə xarakterik
çizgilərlə canlandırır, onlar bir daha yada salınır... 

Elə bu məqamda Kərkük sevgisi intəhasız, sonsuz olan Qəzənfər müəl-
limin keçdiyi həyat yolu da xatırlanır, yada düşür.

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu 27 avqust 1937-ci ildə Tovuz ray-
onunun Düzqıraqlı kəndində anadan olmuşdur. 1962 – ci ildə Azərbaycan
Pedaqoji Dillər İnstitutunun ingilis-Azərbaycan dilləri fakültəsini bitir-
mişdir. 1962-1966 və 1972-1975-ci illərdə İraqda tərcüməçi kimi iş -
ləmişdir. Qəzənfər Paşayev bu illərdə İraqda yaşayan və sayı təqribən üç
milyona çatan azərbaycanlıların (İraq türkmanlarının) dialekt və folkloru-
nun toplanması və araşdırılması ilə müntəzəm olaraq məşğul olmuşdur.
Bunun da nəticəsi olaraq Qəzənfər Paşayev 1969-cu ildə “Azərbaycan
dilinin Kərkük dialekti” mövzusunda namizədlik, 1993-cü ildə isə “İraq
Türkmən folkloru” mövzusunda doktorluq dissertasiyaları müdafiə et miş -
dir.

O, 1964-1989-cu illərdə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunda
(1973-cü ildən M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda)
fəaliyyət göstərmiş, institutun ingilis dili fakültəsində dosent, dekan müa -
vini (1970-1971), xarici dillər kafedrasının müdiri (1972-1989) ol muş  dur.
Qəzənfər Paşayev 1983-cü ildə ABŞ-da və 1988-ci ildə İngil tə rədə ixti-
sasartırma kurslarını bitirmişdir. 1989-1999-cu illərdə Azər bay can Dövlət
Universitetinin Qərbi Avropa dilləri kafedrasında çalış mışdır.

Q.Paşayev 1993 – cü ildə filologiya elmləri doktoru, 1995 – ci ildən
isə professor adına layiq görülmüşdür. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində şöbə
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müdiri (2001-2005), eyni zamanda 2003-cü ildən Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunda baş elmi işçidir.

Qəzənfər Paşayev 1976-ci ildə İraq Respublikasının “Əməkdə şücaətə
görə” medalı ilə təltif edilmişdir. O, 1999-cu ildə Kərkük Vəqfinin və
2003-cü idə isə Türkman Cəbhəsinin diplom və yüksək mükafatlarına,
Azərbaycanda isə "Qızıl Qəzəl" mükafatına layiq görülmüşdür. 

Bu il gözəl insan, yorulmaz tədqiqatçı Qəzənfər Paşayevin 75 yaşı ta -
mam oldu. Biz xoşbəxt bir alim ömrü yaşayan bu canlı folklor əfsanəsini
- Qəzənfər müəllimi yubileyi münasibəti ilə ürəkdən təb  rik edir, ona
cavanlıq eşqi, yorulmazlıq, işlərində daha böyük uğurlar arzu edirik.
İnanırıq ki Qəzənfər müəllim bundan sonra da yeni – yeni tədqiqat əsər-
ləri ilə, kitabları ilə bizləri sevindirəcək, Azərbaycan folklorşünaslığını və
ədəbiyyatşünaslığını daha da zənginləşdirəcəkdir. 
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Yeni nəşrlər

MUXTAR KAZIMOĞLU (İMANOV)
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Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akade mi ya -
sı Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə
nəşr olunmuşdur. Monoqrafiyada ayrı-ayrılıq-
da epos və nəsrin aktual, həlli vacib olan bir sı -
ra vacib problemlərinə toxunulur. Bu rada həm -
çi nin müasir Azərbaycan nəsrində özünü gös tə -

rən, təzahür edən, mifologiyadan və folklordan gələn modellərdən də
bəhs edilir.

Monoqrafiya iki bölmə və yeddi yarımböl mədən ibarətdir. Birinci
bölmə “Epos” adlanır və bu bölməyə dörd yarımbölmə daxil edilmişdir:

1.”Dədə Qorqud”: gülüş kultu və obrazın ikiləşməsi;
2. Mənfi əvəzedici;
3. Yalançı qəhrəman; 
4.”Koroğlu”: problemlər, mülahizələr.
“Dədə Qorqud kitabı”nı haqlı olaraq milli-etnik varlığımızın tarixi-

ədəbi ensiklopediyası sayırlar. “Dədə Qorqud kitabı” Azərbaycan xal qı -
nın yazılı yaddaşımızdır və heç bir dəyişikliyə uğramadan qan və gen
yad  daşımıza necə daxil olubsa, elə o cür də qalıb. Dədə Qorqud və onun
adı ilə bağlı olan bu möhtəşəm kitab düşüncə tariximizdə əbədilik bir iz
salıb. “Dədə Qorqud kitabı” “Ana kitabımız” və “bütün türk bədii ədə biy -
ya tının ağırlığından da ağır gələn bir“ əsər sayılıb. Bu kitab türkün ta ri -
xin də Mete, Atilla, Əmir Teymur, Osmanlı imperatorluqları, Orxon -Ye -
ni sey daş kitabələri və M.Qaşqarlının “Divanü lüğat-it türk”ü ilə bir sıra-
da dayanan yeddi türk möcüzəsindən biri kimi qiymətləndirilib. “Də də
Qorqud kitabı” yaşam tarixi minillikləri aşan ulu əcdadlarımızın – qə dim
oğuzların yalnız qəhrəmanlıq salnaməsini əks еtdirən boylar top lusu
olmayıb, bu əski türk еtnosunun özünəməxsus həyat və düşüncə tərzi ilə
qazandığı dəyərləri sonrakı nəsillərə ötürmək üçün böyük usta lıq la düzü -
lüb-qoşulmuş qiymətli bir sənət əsəridir.

Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatının ən qiymətli əsərlərindən olan
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“Ko roğlu” dastanı da ədəbi fikir tariximizin əvəzsis yazılı salna mə lə rin -
dəndir. Xalqımıza məxsus qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, humanizm, dost -
luq, qardaşlıq, qonaqsevərlik və başqa xüsusiyyətlər öz parlaq bədii ifa -
də sini bu dastanda tapmışdır. “Koroğlu” eposunun əsas qəhrəmanı və ayrı-
ayrı surətləri ilə bağlı ilk məlumatlar, rəvayətlər, əfsanələr, kiçik epizodlar,
həmçinin dastandakı mövcud qolların hamısı, müxtəlif il lərdə toplansa da,
onların hamısında qiymətli informasiya daşıyıcıları mövcuddur.

Bütün bunlara görə ”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu” eposları Azərbaycan
xalqının epik düşüncəsinin ən möhtəşəm ədəbi-bədii təzahürlərindən he sab
olunur. Bu eposlar çox qiymətli epik abidələr olduğundan onlarda da şınan
epik məlumatların çəkisi də olduqca böyükdür. ”Dədə Qorqud” və ”Kor -
oğlu” eposları xalqın milli və mənəvi ehtiyatlarının çeşidli ünsürlərini özün -
də ehtiva edir. Bu mənada ”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu” epos ları epik mə -
lumatlarının zənginliyi baxımından bütün digər oxşar abi də lərdən fərqlənir.

Kitabın birinci fəsildə M.İmanov ”Dədə Qorqud” eposunda “gülüş
kul tu”ndan bəhs edərək yazır:”Döğuluş simvolu olan, magik mahiyyət
daşıyan gülüş, kult səviyyəsinə qaldırılır və bu kultun izləri ”Dədə Qor -
qud” eposunda da özünü göstərir. Təsadüfi deyil ki, Qorqud Ata kimi bir
övliya” eposun “Bamsı Beyrək” boyunda müəyyən qədər komik biçimdə
təqdim edilir...Həm “Müqəddimə”də”, həm də eposun ayrı-ayrı boyların-
da “ciddi” və gülməlinin paralelliyi ilə qarşılaşırıq. “Mü qəddimə”də”
ozanın “Fatimə soyu”na aid etdiyi qadınlar “ciddi”nin, qa rın qulu və gə -
zərti saydığı qadınlar isə gülməlinin təmsilçisidir. Xatırladaq ki, "ciddi"
və gülməli paralelliyi folklorun təməl xüsusiy yətlərindən biridir. Kökü
əkizlər mifinə gedib çıxan bu paralelliyin folklorda hökmdar və yalançı
hökmdar, pəhləvan və yalançı pəhləvan, adaxlı və yalançı adaxlı və s.
kimi nümunələri var. Adaxlı və yalançı adaxlı paraleli "Dədə Qorqud"
eposunun "Bamsı Beyrək" boyunda özünü daha qabarıq şəkildə göstərir”.

Burada M.İmanov bir sıra təhlillər, müqayisələr və paralellər aparır və
bu nəticəyə gəlir ki,“ciddi “və gülməlinin paralelliyi şifahi xalq ədəbiyy-
atının təməl xüsusiyyətlərindən biridir. Müəllif kökü əkizlər mifinə gedib
çıxan bu paralelliyin folklorda hökmdar və yalançı hökmdar, pəhləvan və
yalançı pəhləvan, adxlı və yalanşı adaxlı və s. kimi nümunələrini misal
gətirir. M.İmanov həmçinin obrazın ikiləşməsi problemindən ətraflı şək-
ildə bəhs edir, “ciddi” və komik yönlü ikiləşmənin folklordakı mahiyyət-
inə, mifoloji köklərinə və onun təzahür formalarına nəzər salır, bu prob-
lemi ətraflı şəkildə araşdırır.
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Müəllif birinci bölmənin ” Mənfi əvəzedici” hissəsində qeyd edir ki,
folklorda qəhrəmanın müsbət əvəzedicisi kimi, mənfi əvəzedicisi də mən -
şəcə əkizlər mifinə gedib çıxır. Mifoloji təsəvvürə görə, əkizlər arasında
qarşılıqlı rəğbət və məhəbbət olduğu kimi, rəqabət və ədavət də ola bilər.
Əkizlər arasında rəqabət ana bətnindəcə başlayır. Onlar doğuluş anında
kimin birinci olması, başqa sözlə, kimin yaşca böyük olması üstün də mü -
bahisə edirlər. Deməli bir-birinə rəqib olan əkizlər ayrı-ayrılıqda xeyirin və
şərin təmsilçisinə çevrilirlər. Bunu nəzərə alıb tədqiqatçıların bir çoxu
əkiz  lər mifini dualist dünyagörüşlə əlaqələndirirlər.

“Yalançı qəhrəman” bölməsində isə M.İmanov bu problemi ətraflı və
geniş təhlil edir və sonda bu qənaətə gəlir:” Fikrimizcə, nağıl və dastanlar -
da rast gəldiyimiz qəhrəman və yalançı qəhrəman münasibətləri əkizlər
mifində bir-biri ilə rəqabətdə olan qardaşların özünəməxsus münasibəti nin
törəməsi və davamıdır. Əkizlər mifində qardaşlardan biri müsbət planda
təqdim edilib diqqət mərkəzində dayandığı kimi, nağıl və dastanlarda da
baş qəhrəman yalançı qəhrəmanla müqayisədə qeyri-adi xü su siy yətləri ilə
daha çox seçilir və hadisələrin inkişafında aparıcı fiqura çev rilir”.

”Koroğlu” eposundan bəhs edəndə M. İmanov yazır ki, bu epos quru-
luş və kompozisiya baxımından ”Dədə Qorqud” eposu kimi qurulduğun-
dan ayrı-ayrı qollarda baş verən hadisələrin inkişafındakı qeyri-ardıcıllıq-
da təzahür edən vəziyyət – yəni kompozisiya nizamsızlığı ”Koroğlu” epo-
sunda da müşahidə olunmalıdır. Daha dəqiq deyilsə, bir-biri ilə ziddiyyət
yaradan məqamlar, məntiqə görə, ”Koroğlu” qollarında da özünü göstər-
məlidir. Müəllif bunu sübut etmək üçün ”Koroğlu” eposunun Hümmət
Əlizadə və Məmmədhüseyn Təhmasib nəşrlərinə mürciət edir və bu fikri-
ni tutarlı faktlarla əsaslandırır.

Kitabın ikinci bölməsi “Nəsr” adlanır və üç yarımbölmədən ibarətdir:
1. Daxili monoloq.
2. Elmi- texniki tərəqqi və nəsr.
3. Çağdaş nəsr və folklor.
Bu bölmədə M. İmanov qeyd edir ki, müasir nəsrdə daxili monoloqun

mürəkkəb formalarından, o cümlədən ”şüur axını”ndan geniş istifadə olu -
nur, ancaq bu ”şüur axını”nın müasir Azərbaycan nəsrində geniş ya yıl -
dığını iddia etmək düzgün olmazdı. Müəllifin fikrincə, Azərbaycan nəs-
rində daxili monoloqun sadədən mürəkkəbə doğru təkmilləşməsindən, bi -
rinci şəxsə aid təhkiyədən fərqli keyfiyyətlər qazanmasından xəbər verir.
Bunu tədqiqatçı Ə.Əylislinin, Anarın, Sabir Əhmədovun, İlyas Əfən di -
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yevin, Çingiz Hüseynovun əsərlərinin təhlili fonunda əsaslandırır və bu
qənaətə gəlir ki, əsərin mövzu və ideyasından, qəhrəman tipindən, sə nət -
karın üslubundan asılı olaraq, daxili monoloq müxtəlif səviyyə və for-
malarda ortaya çıxır. Daha sonra müəllif bu bölmədə elmi-texniki tərəqqi
və nəsrin problemlərindən, eləcə də, çağdaş nəsr və folklorun qarşılıqlı
əlaqələrindən söhbət açır. M.İmanov həmçinin burada qoyulan problem-
ləri yazıçı və folklor aspektində də izləməyə çalışır, onların həlli yollarını
göstərir.

Kitabdan folklorçular, ədəbiyyatşünaslar, ali məktəblərin filologiya
fakültələrinin tələbələri və ümumən, eposşünaslıq, epos poetikası ilə
maraqlanan tədqiqatçılar, aspirantlar, magistrlər faydalana bilər.

KAMRAN ƏLİYEV
EPOSUN POETİKASI: “DƏDƏ QORQUD” VƏ “ 

KOROĞLU”
BAKI, ”ELM VƏ TƏHSIL”, 2011, 164 səh.
ELMİ REDAKTORU: İsrafil ABBASLI,
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folk -
lor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr
olunan bu kitabda Azərbaycan xalqının epik dü -
şüncəsinin ən qiymətli abidələrindən hesab olu-

nan ”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu” eposlarının poetikasından bəhs edilir,
bu eposların özünə məxsus cəhətləri xarakterik çizgilərlə göstərilir.

“Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “ Kor oğlu” monoqrafiyası əsa -
sən romantizm problemlərinə həsr olunmuş qiymətli tədqiqatları, eləcə də
yazılı ədəbiyyatla folklorun qarşılıqlı əlaqələrinə həsr edilən dəyərli əsər-
ləri ilə tanınan professor K. Əliyevin sonuncu kitabıdır. Bu əsər Azər -
baycan xalqının epik düşüncəsinin ən qiymətli abidələrindən hesab olu-
nan ”Dədə Qorqud” və ”Koroğlu” eposlarının ayrı-ayrı məqamlarına ay -
dınlıq gətirməsi baxımından son dərəcə dəyərlidir. Bu da onunla bağlıdır
ki, hər iki eposun poetikası çox zəngindir, əhatə etdiyi mövzu dairəsi,
daşıdığı informasiya yükü böyük, tədqiqatçılar üçün açdığı imkanlar isə
geniş və tükənməzdir. K. Əliyev bu monoqrafiyası ilə sübut etdi ki, "Dədə
Qorqud" və "Koroğlu" eposları dönə-dönə öyrənilsə də, araşdırılsa da, on -
lara yenidən müraciət etmək, hər dəfə də yeni fikir və mülahizələr söy -
ləmək mümkündür.
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Professor K. Əliyevin bu mövzulara həsr olunmuş “Eposun poetikası:
“Dədə Qorqud” və “ Koroğlu” monoqrafiyası iki hissədən ibarətdir: “Də -
də Qorqud” və “ Koroğlu”. Monoqrafiyanın birinci hissəsində müəllif
yeddi problem mövzu qoymuş və onları həll etməyə çalışmışdır:

1. Etnopoetika məsələləri. 2.«Dəli Domrul» boyu: təsadüf, yoxsa zə ru -
rət? 3.Çoban oğlu Təpəgöz. 4.Bayandır xanın nəvəsi Uruz. 5.Dirsə xan
oğlu Buğac. 6.Oğuz elinin xanımları. 7.Beyrəyin qanlı köynəyi.

K.Əliyev “Dədə Qorqud” bölməsinin əvvəlinci hissəsini “Etnopoetika
mə sələləri” adlandırmış və “etnopoetika” termininə bir aydınlıq gətirmə -
yə çalışmışdır. Alimin fikrincə, “Etnopoetika” anlayışı dünya elmi fik rin -
də son dərəcə yenidir və bir elm kimi onun imkanları hələlik kifayət qə -
dər öyrənilməmişdir. Eyni zamanda həmin anlayışın ehtiva etdiyi məna
və məzmun hələ bu termin ortaya çıxmamışdan çox-çox əvvəl bir çox təd -
qi qatçıların diqqətindən yayınmamışdır. Müəllif sonra fikrini inkişaf et di -
rə rək yazır:” Əslində etnopoetika bədii düşüncə ilə etnosun təbiəti arasın-
dakı əlaqə və təması öyrənən, bu əlaqə və təmasın xüsusiyyət və əlamət -
lə rini meydana çıxaran bir elm sahəsi kimi qavranılır”. Daha sonra müəl-
lif təh lillər və araşdırmalar nəticəsində doğru olaraq bu nəticəyə gəlir ki,
folklor örnəkləri, yazılı ədəbiyyatla müqayisədə “Etnopoetika” müstə vi si -
ni dolğun ehtiva etmək üçün daha çox xammal ehtiyatlarına malikdir. Elə
bu məntiqdən də çıxış edərək və çox haqlı olaraq professor Kamran Əliyev
ən əski və ilk türk şeirinin köklərini «Dədə Qorqud» eposunda axtarmış dır.

Bir neçə onilliklərdir ki, ayrı-ayrı tədqiqatlarda, müxtəlif dərsliklərdə,
monoqrafiyalarda «Dədə Qorqud» eposunda iki boyun “Dəli Domrul” və
“Çoban oğlu Təpəgöz” boylarını “süjetdənkənar”,”yad”, “qalan boylarla
əlaqəsi olmayan” və s. epitetlərlə oxuculara təqdim etmişlər. Bu kimi fi -
kirlər isə, təbii olaraq, qorqudşünaslıqda bir çox mübahisələrə, fikir ay rı -
lıqlarına və müxtəlif polemikalara səbəb olmuşdur.

Buna görə də Kamran Əliyev kitabın "Dədə Qorqud" la bağlı his sə sin -
də əsas diqqəti yuxarıda qeyd olunan fikrlərə rəğmən, eposun poetik
strukturunun bütöv və tam olmasına, eposda heç bir “süjetdənkənar”lığın
olmaması və s. bu kimi çox vacib problemlərə yönəltmişdir. Burada müəl-
lifin əsas mədsədi «Dədə Qorqud» eposunu vahid, tam, bütöv halda təd -
qiq etmək və onu elə bu şəkildə oxuculara çatdırmaq olmuşdur. Çünki
məhz bu şəkildə təqdim edilən «Dədə Qorqud» eposu daha möhtəşəm,
daha əzəmətli görünür. Kamran Əliyev kitabdakı "Dəli Domrul" boyu:
təsadüf, yoxsa zərurət?" və "Çoban oğlu Təpəgöz" sərlövhəli yazılarını bu
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iki boyun eposun ümumi quruluşu, süjeti və kompozisiyasının eposun
ümumi poetikası, ahəngi ilə bağlılığı problemlərinə həsr etmişdir.

"Dədə Qorqud" eposunun boyları arasında onları bir-birinə bağlayan
elə incə məqamlar mövcuddur ki, dəfələrlə oxunsa da, çox vaxt onları
sezmək, hansısa bir hadisənin, əhvalatın, xırdaca bir məqamın mahiyyət-
inə varmaq, onları duyub hiss etmək mümkün olmur. K.Əliyev eposdakı
bu incə məqamları yaxşı hiss edib duyduğuna görə, Təpəgözlə bağlı hələ
də qaranlıq qalmış bir sra məsələlərə aydınlıq gətirə bilmişdir. Qeyd
etdiyimiz kimi, bir sıra tədqiqatçıların "Dədə Qorqud" eposunun ümumi
kompozisiyasından ayrı hesab etdikləri ikinci boy "Basatın Təpəgözü
öldürdüyü boy" dur. "Çoban oğlu Təpəgöz" sərlövhəli yazıda K. Əliyev
Təpəgözün eposda əhəmiyyətli yer tutduğunu və Təpəgöz obrazının mən -
şəyinin müəyyənləşdirilməsi yolunda bir sıra maraqlı elmi qənaətlərini
qeyd etmiş, dəqiqləşdirmələr aparmış və maraqlı nəticələr əldə etmiş dir.

Məlumdur ki, əvvəllər yaranmış hər hansı böyük bir abidə özündən
çox-çox sonralar özünə bənzər onlarla əsərin yaranıb meydana gəl mə sin -
də böyük rol oynayır. Aşıq yaradıcılığında da yeni yaranan dastanlar əv -
vəlki dastanlardan istifadə edilərək meydana çıxır. «Koroğlu» dastanı da
özündən əvvəl yaranmış və bütün boyları ilə, heç şübhəsiz ki, xalq içə ri -
sində dildən-dilə gəzən «Dədə Qorqud» dastanlarından bilavasitə qüvvət
almışdır.

Bu mənada K.Əliyevin “Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “ Kor -
oğlu” monoqrafiyasının ikinci hissəsi “Koroğlu” adlanır və dörd mə qa lə -
dən ibarətdir:

1. Koroğlu – dəlilərin dəlisi. 2.«Koroğlu» eposunda dəli aşıq. 3.Bədii
məkanın xarakteri. 4.Fiziki gücün semantikası.

Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin qiymətli abidəsi, Azər bay -
can poetik söz sənətinin – aşıq yaradıcılığının zirvəsi sayılan “Kor oğlu”
dastanı Azərbaycan ədəbi-bədii düşüncəsinin nadir incilərin dəndir. Bu
dastanın geniş yayılan versiyaları içərisində Azərbaycan “ Kor oğ lu”su nun
özünəməxsus mövqeyi olmuşdur. K.Əliyevin “Eposun poetikası: “Dədə
Qorqud” və “ Koroğlu” monoqrafiyasında təhlilə “Koroğ lu” dasta nı nın
məhz Azərbaycan versiyası cəlb edilmişdir. Zəngin obrazlar sisteminə
malik olan “Koroğlu” eposunun poetikasında mühüm yer tutan, lakin az
öyrənilmiş bir sıra məsələlərin, müəyyən məqamlarının ciddi təhlil və
tədqiqata, araşdırmaya ehtiyacı var idi.

Monoqrafiyanın ikinci bölməsinin birinci məqaləsi ” Koroğlu – də li lə -
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rin dəlisi” adlanır. K.Əliyev bu məqalədə igidliyin, qəhrəmanlığın rəmzi
kimi götürülən “dəli” anlayışına aydınlıq gətirir. Məlumdur ki, “Koroğlu”
eposunda bütün igidlər, o cümlədən Koroğlu məhz “dəli” ad landırılır və
eposun mətnində tez-tez işlədilir. K.Əliyevin burada bu sözün məna çalar-
ları ilə bağlı eposdan üç müxtəlif poetik nümunə gətirir və onları belə izah
edir: “Buradan hasil olan qənaət belədir ki, elə ikinci qoldaca "dəli" an la -
yışı üç məqamı ehtiva edir: birincisi,igidlik; ikincisi, axmaqlıq; üçüncüsü,
igidliklə axmaqlığın qovuşuğu. ”Bundan başqa, K.Əliyev “Koroğlu” epo-
sunun mətnində gedən “dəliqanlılıq”, "dəli nərə", “dəlisovluq”, "dəli kö -
nül", "dəli aşıq" kimi anlayışların da doğurduğu mənaları da düzgün kod-
laşdıraraq maraqlı elmi nəticələr əldə etmişdir.

Monoqrafiyadan eposşünaslıq, eləcə də epos poetikası ilə maraqlanan
folklorşünaslar, qorqudşünaslıq və koroğluşünaslıqla məşğul olan təd qi -
qatçılar, eləcə də ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri, ma -
gistrlər, aspirantlar yararlana bilərlər.

ƏZİZXAN TANRIVERDİ
“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA AT KULTU
BAKI, “ELM VƏ TƏHSIL”, 2012, 144 səh.

Redaktor: Muxtar Kazımoğlu (İmanov)
Filoogiya üzrə elmlər doktoru, professor;

Rəyçilər: Ramazan Qafarlı
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor;
İbrahim Bayramov
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor;
İlham Abbasov

Nəşrinə məsul: Əziz Ələkbərli
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elmi Şurasının qərarı ilə
nəşr olunur. Bu kitab filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Əzizxan
Tanrıverdinin “Dədə Qorqud” eposunun dilinə həsr etdiyi beşinci kitab-
dır. Məlumdur ki, at çox qədim zamanlarda rəmzləşdirilən heyvanlardan
biridir, öküzlə müqayisədə daha geniş əhatə dairəsinə malikdir və həyat
gücünü, hətta ölünün (cəsədin) canlandırılmasını da bildirirdi. Heç də
təsadüfi deyil ki, buzlaşma çağının mağara mədəniyyətində qayaüstü rəs-
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samlığın əsas mövzusunu məhz öküzlər və vəhşi atlar təşkil etmişdir. Mo -
noqrafiyada “Dədə Qorqud kitabı”ndakı at kultu tarixi-linqivistik müs tə -
vidə tədqiq edilir. Türk-Oğuz cəmiyyətində ata münasibət: “at oğuldur”,
“at qardaşdır”, “at xilaskardır”, “at qəhrəmandan üstündür”, “at sədaqətli
dostdur, yoldaşdır, xilaskardır”, “at qəhrəmandan üstündür” şəklində ol -
muşdur. Bu kimi məsələlər təkcə “ Dədə Qorqud kitabı" yox, həm də di -
gər mənbələr kontekstində araşdırılmışdır.

Tarixdən bəllidir ki, "Türk at belində doğulub, döyüşüb, var olub.”
Oturaq həyat sürən xalqları köçəri atlı tayfalar narahat etməyə başlayan-
dan sonra min il ərzində Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada da atlar əhil -
ləşdirilmişdir. Ən əski zamanlarda bu sirli heyvan çox hallarda ölülər alə -
mi ilə əlaqələndirilmişdir. Cəsədin at dərisinə bükülərək dəfn edilməsi
adətinin əsasında da həmin inam dayanmışdır. At qurban kəsmə ritualının
Qafqazda – Azərbaycanda icra edilməsi barədə tarixin atası Heredot və
Alban tarixçisi Musa Kalankatlı da məlumat vermişdir.

Tədqiqatda atın döyüş və qələbə simvoluna çevrilməsi də müşahidə
olunur. Nəhayət, şəxsləndirilən atlar müdrikliyi, uzaqgörənliyi ilə diqqəti
cəlb etmiş, sahibinə gələcək hadisələr barədə xeyirxah xəbərlər vermişdir.
İnanclarda atın baş skletinin çəpərlərə sancılması adətinə bu gün də bəzi
kəndlərdə rast gəlirik, guya bu halda şərin, bədbəxt hadisələrin qarşısı
alınır. Yuxuyozumda at – murada çatmaqdır.Yunanlarda isə at dırnağı-
bərəkət, bolluq, firavanlıq və nemət kimi mənalandırılır. Bir çox xalqlar-
da, eləcə də Azərbaycan türklərində xoşbəxtlik gətirən talisman kimi at
nalını qapının üstündən asırlar. Təkcə xristian inancında ata bütün hallar-
da mənfi münasibət müşahidə olunur.

Sonralar bərk qaçması, aralıq yerləri tullanaraq aşması atı bir rəmz
kimi göylərə qaldırmış, birbaşa günəşlə əlaqələndirilmiş və günəş ara ba -
sına qoşulan heyvan olaraq təqdim edilmişdir. Atın rəmzləşməsində uzun
müddət ikili xüsusiyyəti diqqət mərkəzində saxlanılmış, bir tərəfdən, işıq
saçan ağ at Xızırın, Həzrət Əlinin xilaskarlıq, qəyyumçuluq funksiyasın-
da əsas vasitəçi rolunu daşımış, digər tərəfdən isə qara rəngə bürünüb zül -
mətdə qanad açaraq fantastik sürətliliyin, sakral gücün (uzaq mə safəni bir
göz qırpımında qət etməklə) daşıyıcısına çevrilmişdir.

"Dədə Qorqud kitabı"nda at kultu" kitabında həmşinin atın qədim tür -
kün həyatında oynadığı bənzərsiz və əvəzsiz roldan bəhs edilir. Professor
Əzizxan Tanrıverdi kitabda gəldiyi qənaətlərini və ümumiləşdirmələrini
dastandan gətirdiyi çoxsaylı nümunələr və misallarla aydınlaşdırmışdır.
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Müəllif "Dədə Qorqud kitabı"nda at kultu" kitabında habelə başqa türk
dastanlarına da müraciət etmiş, onları “Dədə Qorqud kitabı" ilə müqayisə
etmiş, paralellər aparmışdır. "Dədə Qorqud kitabı”nda atla bağlı sözlər
çoxdur. At türkün yaddaşında qədimdən bəri varlığını qoruyub saxlamaq-
dadır. Atla bağlı sözlər ümumən dastanlarımızda kifayət qədərdir. Oğuzlar
tarixən atı özlərinə çox doğma biliblər. Hətta eyni ad həm insan, həm də
at adı kimi işlənib.

Əzizxan Tanrıverdinin yaradıcılığında əski oğuz-türk yazılı abidəsi -
“Dədə Qorqud” eposu dilçilik, folklorşünaslıq, fəlsəfə, tarix və etno-
qrafiya müstəvisində ümumiləşdirilərək tədqiqata cəlb edilir. Onun elmi
fəaliyyətinin əsas istiqaməti və mövzusu bu dünyaşöhrətli oğuznamənin
sirlərinin açılmasına yönəlmişdir. Ə.Tanrıverdi elə tədqiqatçılardandır ki,
abidəni nöqtə-vergülünədək öyrənib mətnin alt qatlarına nüfuz etməyi
bacarır. O, Türkün mənəvi böyüklüyünü sübut etmək üçün havadan asılı
qalan gəlişigözəl fikirlər söyləmir. O, araşdırmalarından alınan nəticələri
dəlil, fakt kimi ortaya qoyur, doğruluğuna tam inandığı bir hökm kimi
deyir.

Bu kitab qeyd etdiyimiz kimi, az araşdırılan və Azərbaycan türklərinin
tarixi taleyində mühüm yer tutan bir problemə – At kultuna həsr olun-
muşdur. Atın hər bir qədim xalqın həyatında böyük rol oynadığı məlum-
dur. Onu da qeyd edək ki, atın məişətdə və mədəniyyət amillərində
buraxdığı izlər olduqca çoxdur. Ömrünü atla birlikdə keçirən yarımköçəri
oğuz tayfalarının həyatına güzgü tutan “Dədə Qorqud” eposunun qəhrə-
manlarını da atsız təsəvvürə gətirmək mümkün deyil.

Türk əvvəl qopuzu, sonra dəmiri – qılıncı, nizəni, qalxanı, oxu, yayı
kəşf etmişdir. At belinə qalxmamışdan, arabanı, təkəri düzəltməmişdən
qabaq ağacdan musiqi aləti düzəltmiş, dizlərini büküb oturaraq ozan nəğ -
mələrini, nəsihətlərini dinləmişdi. Silah oynadan ərənlərdən əvvəl söz us -
tadları doğulmuşdu. Ona görə də oğuznamələrdə Qorquddan, Ulu Türk -
dən müdriki və yaşlısı nəzərə çarpmır. Lakin alimin doğru qənaət lərindən
görürük ki, qopuz və silah qədər at da Türkün həyatını tamamlayan, mə -
nalandıran əsas amillərdən biridir. 

Şərq xalqlarının inancında at daha çox od və işıqla əlaqələndirilir və
vurğulanır ki, at insanla daha çox doğmalaşıb və kişilərə arvadı və övladı
qədər sevdirə bilmişdir. Kitabda əski oğuz türk yazılı abidəsi olan “Dədə
Qorqud” eposu həm də dilçilik, folklorşünaslıq, fəlsəfə, tarix və etno qra -
fi ya müstəvisində tədqiqata cəlb edilmişdir.
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Kitab folklorşünaslar, ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbə -
ləri və ümumən, “Dədə Qorqud kitabı”nın dili ilə maraqlanan tədqi qat çı -
lar, aspirantlar, magistrlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

SƏBINƏ İSAYEVA
AŞIQ ŞƏMŞİRİN POETİKASI
BAKI, “ELM VƏ TƏHSIL”, 2012, 256 səh.

Elmi redaktoru: Məhərrəm Qasımlı
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor;

Rəyçilər: Qəzənfər Paşayev,
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor;
Adil Cəmil
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Monoqrafiya Azərbaycan Milli Elmlər Aka -
demiyası Folklor İnstitu tunun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunmuşdur.
Monoqrafiyada Azər bay can aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq
Şəmşirin həyatı, mühiti, və zəngin yaradıcılığı təhlil və tədqiqata cəlb
edilmişdir.

XX əsr Azərbaycan aşıq poeziyasının ən tanınmış və məşhur simala -
rın dan biri Aşıq Şəmşirdir. Əgər XVI əsrdə Qurbani, XVII əsrdə Aşıq
Abbas Tufarqanlı, XVII-XVIII əsrlərdə Xəstə Qasım, XVIII əsrdə Aşıq
Valeh, XIX əsrdə Aşıq Ələsgər aşıq poeziyasında aşıq sənətinin
zirvəsində dayanırdılarsa, XX əsrdə Aşıq Şəmşir bu məqama çatmışdır.
XX əsrdə çox böyük aşıqlar yetişmişdir. Lakin onlardan heç biri Şəmşir
zirvəsinə yüksələ bilməmişdir. Aşıq Şəmşir XX əsrin saz-söz haqqında
yazılmış kitablarına öz adını əbədi olaraq yazdırmışdır.

Monoqrafiya üç fəsil (1.Aşıq Şəmşirin həyatı, mühiti, və poetik irsinin
tədqiqi tarixi”, 2. Aşıq Şəmşirin lirikası, 3. Aşıq Şəmşirin yaradıcılığında
dastan, janr və sənətkarlıq məsələləri.) və on üç yarımbölmədən ibarətdir.
Birinci fəsildə S.İsayeva Aşıq Şəmşirin həyatı, mühiti, müasirləri və Aşıq
Şəmşir irsinin nəşri və tədqiqi məsələlərindən bəhs edir. Şəmşirin həy-
atını, ədəbi irsini, həyat fəlsəfəsini aydınlaşdırmaq üçün onun dərs aldığı
amilləri dəqiqliklə göz önünə gətirmək lazımdır. Onun ilk bəhrələndiyi
qay naq, yaradıcılıq qaynağı – nəsil şəcərəsidir. Belə ki, Aşıq Şəmşir
görkəmli el sənətkarı, şair Qurbanın ailəsində dünyaya gəlib. Sənətkar
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ailə sində doğulan Şəmşir çox keçmədən el yığıncaqlarında tanınmağa
başladı. Miskin Abdal nəslinin davamçısı olan Dədə Şəmşiri bütün Azər -
baycana daha yaxından tanıdan böyük Səməd Vurğun olub. İstisu yay-
laqlarında istirahət edən görkəmli şair günlərin birində özünəməxsus səsi,
sözü və çalğısı olan bir ozanla – Aşıq Şəmşirlə tanış olur və ona məşhur
qoşmasını həsr edir.

Görkəmli folklorşünaslardan və ədəbiyyatşünaslardan M.Arif,
H.Aras  lı, M.H.Təhmasib, M.Quluzadə, V.Vəliyev, P.Əfəndiyev, Q.Na ma -
zov, S.Paşayev, C.Abdullayev, M.Allahmanov, İ.Ələsgərov, məşhur şair-
yazıçılarımızdan S.Vurğun, O.Sarıvəlli, Ə.Vəliyev, M,Rahim, N.Xəzri,
T.Bayram, Qabil, M.Aslan, M.İsmayıl və b. qələm sahibləri, tanınmış
sənətkarlar ayrı-ayrı illərdə dövri mətbuatda Dədə Şəm şirin sənət
dünyasından, şeirlərinin poetik vüsətindən, sanbal-siq lə tin dən söz açıblar.

Tədqiqatçı monoqrafiyanın “Aşıq Şəmşirin lirikası” adlanan ikinci fəs -
lində Dədə Şəmşirin qələmə aldığı lirik şeirlərindən – qoşma, gəraylı, təc -
nis, divani, bayatı, rübai, qəzəl və müxəmməslərindən söhbət açır, eləcə
də yazılı və şifahi poeziyamızın ən önəmli cəhətlərini ustalıqla mənim-
səyən söz sənətkarı kimi, onu öz məktəbini yaradan bir ustad aşıq kimi
təqdim edir. Aşıq Şəmşirin 40-dan artıq şəyirdi vardı. Aşıq Şəmşir mək-
təbinin Aşıq Qardaşxanın, Qəmkeş Allahverdinin, Aşıq Xalıqverdinin və
bu gün çoxlarının yaxşı tanıdığı onlarla saz-söz sənətkarlarının yetkin-
ləşməsində, kamilləşməsində əvəzsiz rolu olub. Bu məktəb təkcə aşıq
sənətinə deyil, ümumən, saz-söz sənətinə təsir göstərməklə Bəhmən
Vətənoğlu, Sücaət kimi şairlərin yetişməsinə münbit zəmin yaradıb. Aşıq
Şəmşirin qeyri-adi səsi və çalğısı hər zaman yüksək dəyərləndirilmiş,
ustad sənətkarın orijinal ifaçılığı və şairliyi xüsusi olaraq vurğulanmışdır.

Monoqrafiyanın “Aşıq Şəmşirin yaradıcılığında dastan, janr və sənət -
karlıq məsələləri” adlanan üçüncü fəslində isə S.İsayeva Aşıq Şəmşirin
dastan və təcnis yaradıcılığından, eləcə də aşığın dil sənətkarlığından
bəhs edir, Aşıq Şəmşirin yaradıcılığına müxtəlif aspektlərdən nəzər salır.
Məlumdur ki, Aşıq Şəmşirin yaradıcılığında təcnis şeir şəkli xususi yer
tutur. Sənətkarın müxtəlif illərdə yazdığı təcnisləri forma və məzmun
baxımından rəngarəngdir. Bu fəsildə aşığın təcnislərinin cinaslar sistemi
təhlil olunur, onun ayrı-ayrı təcnislərindən nümunələr verilir. Aşıq Şəmşi -
rin coxcəhətli yaradıcılığının mühüm hissəsini təşkil edən təcnisləri aşıq
poeziyasında ən mürəkkəb şeir şəkillərindən biridir.

Təcnis yazmaq hər bir sənətkardan boyuk məharət tələb edir və onun
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sənətkarlıq qudrətini numayiş etdirir. Burada məzmunla formanın bir-
birini izləməyini gözləmək lazımdır. Əksər hallarda məzmundan cox for-
maya fikir verilir, bu zaman cinaslardan ibarət bir-birinə uyğun gəlməyən
misralar yaranır. Deməli, kamil təcnis yaratmaq əslində sənətkarlıq gös tə -
ricisidir.

Cəsarətlə demək olar ki, Aşıq Şəmşir məzmun və forma cəhətdən bir-
birini tamamlayan gözəl təcnislər yaratmışdır. Aşığın yaradıcılığında təc-
nisin «qara təcnis», «gəraylı təcnis», «bayatı təcnis» kimi formalarına
təsaduf olunur ki, tədqiqatçı bunlara xüsusi diqqət yetirmişdir.

Aşıq Şəmşir öz yaradıcılğında bayatı janrına da muraciət etmişdir və
onu da qeyd etmək lazımdır ki, ustadın, demək olar ki, butun bayatıları
cinaslıdır. Bu, folklorşünaslıqda elmi şəkildə sübut edilmişdir. Maraqlıdır
ki, Aşıq Şəmşirin bayatılarında «əzizinəm», «eləmi» kimi sözlərlə baş -
layan misralar azlıq təşkil edir. Bəzi folklorşünasların fikrincə, Azər bay -
can bayatıları daha cox «əzizinəm», «eləmi», «mən aşiq» kimi kəlmələr-
lə başlanır. 

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

Aşıq Şəmşir öz yaradıcılığında lirik növun bayatı-tapmaca janrına da
yer vermişdir. Aşıq Şəmşirin bu bayatı-tapmacaları nəşrlərdə cinaslı tap-
macalar adlandırılsa da, nümunələrə nəzər saldıqda göruruk ki, burada
hec də bütün misralar cinas qafiyələr üzərində qurulmamışdır.

S.İsayeva Aşıq Şəmşirin təcnis yaradıcılığı haqqında gəldiyi elmi nə ti -
cələri belə ümumiləşdirir:”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 olmuşdur.

Onun təcnislərinin öyrənilməsi bir tərəfdən Azərbaycan xalq poezi ya -
sının tədqiq olunması deməkdirsə, digər tərəfdən insanların şüurunu, dü -
şüncəsini dərin estetizmə malik mənalarla zənginləşdirmək de mək dir”.

Monoqrafiyadan aşıq yaradıcılığı sahəsində tədqiqat aparan təd qi qat -
çılar, ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri və ümu mən, geniş
oxucu kütlələri yararlana bilər.

Tahir ORUCOV
AMEA Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2012/ IV 174



MÜNDƏRİCAT
2012/IV

Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar
OĞUZ EPİK ƏNƏNƏSİNDƏ “QARACUĞINOĞUZ EPİK ƏNƏNƏSİNDƏ “QARACUĞIN

QAPLANI” XAN STATUSUNUN FUNKSİONAL GÖSTƏRİCİSİQAPLANI” XAN STATUSUNUN FUNKSİONAL GÖSTƏRİCİSİ
KİMİ...............................................................................................3KİMİ...............................................................................................3

Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər
ŞUMER VƏ TÜRK DASTANLARINDA FORMA VƏŞUMER VƏ TÜRK DASTANLARINDA FORMA VƏ

BƏDİİ İFADƏ OXŞARLIQLARI....... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .16BƏDİİ İFADƏ OXŞARLIQLARI........ .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .16
ƏSLİ – SEVGİ İLAHƏSİ.............................27ƏSLİ – SEVGİ İLAHƏSİ.............................27

TÜRK VƏ SLAVYAN SEHRLİ NAĞILLARINDATÜRK VƏ SLAVYAN SEHRLİ NAĞILLARINDA
MİFOPOEİK FORMULLAR.........................................................33MİFOPOEİK FORMULLAR.........................................................33

NUH OĞLU YAFƏSLƏ (OLCAYLA) BAĞLINUH OĞLU YAFƏSLƏ (OLCAYLA) BAĞLI
ETNOQONİK MİF VƏ RƏVAYƏTLƏR: TÜRKLƏRİN İLKİN ATAETNOQONİK MİF VƏ RƏVAYƏTLƏR: TÜRKLƏRİN İLKİN ATA
YURDU VƏ İLK TÜRK DÖVLƏTİ...............................................42YURDU VƏ İLK TÜRK DÖVLƏTİ...............................................42

KƏLBƏCƏR BAYATILARININ SƏCİYYƏVİKƏLBƏCƏR BAYATILARININ SƏCİYYƏVİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ......................................................................58XÜSUSİYYƏTLƏRİ......................................................................58

SARINLARIN BAYATI VƏ MEYXANA SARINLARIN BAYATI VƏ MEYXANA --
LARLA BƏNZƏR VƏ FƏRQLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİLARLA BƏNZƏR VƏ FƏRQLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ..................68..................68

GÖYÇƏ AŞIQ MÜHİTİNİN FORMA LAŞ GÖYÇƏ AŞIQ MÜHİTİNİN FORMA LAŞ --
MASI (XVI-XVII əsrlər)................................................................81MASI (XVI-XVII əsrlər)................................................................81

HÖKMDAR VƏ ONUNLA BAĞLI MİFİKHÖKMDAR VƏ ONUNLA BAĞLI MİFİK
GÖRÜŞLƏR..................................................................................87GÖRÜŞLƏR..................................................................................87

HEYVANLAR HAQQINDA NAĞILLAR VƏHEYVANLAR HAQQINDA NAĞILLAR VƏ
TƏMSİL JANRININ MƏZMUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ..................97TƏMSİL JANRININ MƏZMUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ..................97

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN MİLLİ VƏ ƏDƏBİNİZAMİ GƏNCƏVİNİN MİLLİ VƏ ƏDƏBİ
KİMLİYİ HAQQINDA................................................................106KİMLİYİ HAQQINDA................................................................106

QUBADLI FOLKLORUNDAN ÖRNƏKLƏR.......................114QUBADLI FOLKLORUNDAN ÖRNƏKLƏR.......................114

Qardaş türk folklorundan
AĞ TAYÇI................................................................................135................................................................................135

Rəylər
İKİ DÜŞÜNCƏ TİPİNİN – «MİFLƏ YAZI»NIN KƏSİŞMƏİKİ DÜŞÜNCƏ TİPİNİN – «MİFLƏ YAZI»NIN KƏSİŞMƏ

NÖQTƏSİNDƏKİ «GİZLİ DƏDƏ QORQUDUN» AŞKAR MƏQAMNÖQTƏSİNDƏKİ «GİZLİ DƏDƏ QORQUDUN» AŞKAR MƏQAM --
LARI.LARI. Nail QURBANOV................................................................143................................................................143

2012/ IV 175



Folklorşünas təqvimi
Qəzənfər PAŞAYEV 75.
KƏRKÜKLƏ BAĞLI ÖMÜRKƏRKÜKLƏ BAĞLI ÖMÜR.. Tahir ORUCOV..................................151
Yeni nəşrlər
MUXTAR KAZIMOĞLU (İMANOV). EPOS, NƏSR, PROBLEM-

LƏR..................................................................................................................163
KAMRAN ƏLİYEV. EPOSUN POETİKASI: “DƏDƏ QORQUD” VƏ

“KOROĞLU”..................................................................................................166
ƏZİZXAN TANRIVERDİ. “DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA AT

KULTU............................................................................................................169
SƏBINƏ İSAYEVA. AŞIQ ŞƏMŞİRİN

POETİKASI.....................................................................................................172

“GARAJUGIN GAPLANI” IN THE OGHUZ“GARAJUGIN GAPLANI” IN THE OGHUZ
EPIC TRADITION AS A FUNCTIONAL INDICATOR OF KHANEPIC TRADITION AS A FUNCTIONAL INDICATOR OF KHAN
STATUSSTATUS.............................................................................................................3

FORM AND ARTISTIC EXPRESSION SIMILARIFORM AND ARTISTIC EXPRESSION SIMILARI --
TY IN SUMERIAN AND TURKIC EPOS’STY IN SUMERIAN AND TURKIC EPOS’S...........................................16

ASLI – GODDESS OF LOVEASLI – GODDESS OF LOVE..............................27
MYTHOPOETIC FORMULAS IN TURKISHMYTHOPOETIC FORMULAS IN TURKISH

AND SLAVIC FAIRY TALES.........................................................33AND SLAVIC FAIRY TALES.........................................................33
ETNOGONİC MYTH AND LEGENDS ABOUTETNOGONİC MYTH AND LEGENDS ABOUT

NUH OGLU YAFES (OLJAY): THE FİRST NATİVE LAND OFNUH OGLU YAFES (OLJAY): THE FİRST NATİVE LAND OF
TURKS AND THE FİRST TURKİC STATE..................................42TURKS AND THE FİRST TURKİC STATE..................................42

TYPICAL FEATURES OF THE KALBAJARTYPICAL FEATURES OF THE KALBAJAR
BAYATIS.......................................................................................58BAYATIS.......................................................................................58

THE SIMILAR AND DIFFERENT   FEATHE SIMILAR AND DIFFERENT   FEA--
TURES OF SARIN, BAYATI AND MEYKHANASTURES OF SARIN, BAYATI AND MEYKHANAS..............................6868

FORMING OF COYCHA ASHUG SPHEREFORMING OF COYCHA ASHUG SPHERE
(16(16thth-17-17thth CENTURIES)...............................................................81CENTURIES)...............................................................81

THE KING AND MYTHICAL VISION ABOUTTHE KING AND MYTHICAL VISION ABOUT
H I M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7H IM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7

TALES ABOUT ANİMALS AND THE SUBJECTTALES ABOUT ANİMALS AND THE SUBJECT
CHARACTERS OF FABLE GENRE..............................................97CHARACTERS OF FABLE GENRE..............................................97

ABOUT NIZAMI GANJAVI'S NATIONALABOUT NIZAMI GANJAVI'S NATIONAL
AND LITERARY BELONGING...................................................106AND LITERARY BELONGING...................................................106

2012/ IV 176



2012/ IV 177

...................................114...................................114
...........................................135...........................................135

.. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .143.. .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .143
...............................................151...............................................151

“ГАРАДЖУГЫН ГАПЛАНЫ” КАК“ГАРАДЖУГЫН ГАПЛАНЫ” КАК
ФУНКЦИОНАЛНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ХАНСКОГО СТАТУСА ВФУНКЦИОНАЛНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ХАНСКОГО СТАТУСА В
ОГУЗСКОЙ ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ.....................................3ОГУЗСКОЙ ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ.....................................3

СХОДСТВ В ФОРМЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХСХОДСТВ В ФОРМЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ВЫРАЖЕНИЙ В ШУМЕРСКИХ И ТЮРКСКИХ ЭПО ВЫРАЖЕНИЙ В ШУМЕРСКИХ И ТЮРКСКИХ ЭПО --
САХСАХ..................................................................................................................1616

Илгами ДЖАФАРСОЙ. АСЛИ – БОГИНЯ ЛЮБВИАСЛИ – БОГИНЯ ЛЮБВИ..................27..................27
MYTHOPOETIC FORMULAS IN TURKISHMYTHOPOETIC FORMULAS IN TURKISH

AND SLAVIC FAIRY TALESAND SLAVIC FAIRY TALES.........................................................33.........................................................33
ЭТНОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ И ПРЕ ЭТНОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ И ПРЕ --

ДАНИЕ О ЯФЕСЕ (ОЛДЖАЕ), СЫНЕ НОЯ: ОТЕЧЕСТВОДАНИЕ О ЯФЕСЕ (ОЛДЖАЕ), СЫНЕ НОЯ: ОТЕЧЕСТВО
ТЮРКОВ И ПЕРВОЕ ТЮРКСКОЕ ГОСУДАРСТВО................42ТЮРКОВ И ПЕРВОЕ ТЮРКСКОЕ ГОСУДАРСТВО................42

УНИКАЛЬНОЕ СВОЙСТВА КЕЛБЕ УНИКАЛЬНОЕ СВОЙСТВА КЕЛБЕ --
ДЖАР  СКИХ БАЯТЫ...................................................................58ДЖАР  СКИХ БАЯТЫ...................................................................58

ПОХОЖИЕ И РАЗЛИЧНЫЕПОХОЖИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ САРЫН, БАЯТЫ И МЕЙХАНА.....................68ОСОБЕННОСТИ САРЫН, БАЯТЫ И МЕЙХАНА.....................68

ФОРМИРОВАНИЕ ГЁЧИНСКОЙ АШУГ ФОРМИРОВАНИЕ ГЁЧИНСКОЙ АШУГ --
СКОЙ СРЕДЫ СКОЙ СРЕДЫ (XVI-XVII (XVI-XVII вековвеков).................................................81).................................................81

ЦАРЬ И МИФИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯЦАРЬ И МИФИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ
СВЯЗАННЫЕ С НИМ..................................................................87СВЯЗАННЫЕ С НИМ..................................................................87

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СКАЗОК ООБ ОСОБЕННОСТЯХ СКАЗОК О
ЖИВОТНЫХ И БАСНИ...............................................................97ЖИВОТНЫХ И БАСНИ...............................................................97

О НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙО НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ
ПРИНАД ЛЕЖНОСТИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ.........................106ПРИНАД ЛЕЖНОСТИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ.........................106

Календарь фольклористикиКалендарь фольклористики
Новые издания................................................................Новые издания................................................................163163



2012-ci ildə nəşr olunmuş nömrələrin mündəricatı

2012/I

Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar
Adil BAĞIROV. «DƏDƏ QORQUD KİTABI»NDA ƏYRƏK TOPONİMİ....3«DƏDƏ QORQUD KİTABI»NDA ƏYRƏK TOPONİMİ....3
Elçin ABBASOV. “DƏDƏ QORQUD”DAN “KOROĞLU”YA QƏHRƏ“DƏDƏ QORQUD”DAN “KOROĞLU”YA QƏHRƏ--

MANLIQ: GÜCÜN TƏSVİRİ VƏ YA TƏSVİRİN GÜCÜ (Epos poeti ka sı MANLIQ: GÜCÜN TƏSVİRİ VƏ YA TƏSVİRİN GÜCÜ (Epos poeti ka sı --
nın problemləri prof. K.Əliyevin tədqiqatında)..........................................8nın problemləri prof. K.Əliyevin tədqiqatında)..........................................8

Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər
Füzuli BAYAT. TÜRK MİFOLOGİYASINDA TANRIOĞLU PARADİQTÜRK MİFOLOGİYASINDA TANRIOĞLU PARADİQ--

MASINDA DƏMİRÇİ KULTU..................................................................14MASINDA DƏMİRÇİ KULTU..................................................................14
İslam SADIQ. ŞUMER VƏ TÜRK FOLKLORUNDA BUĞA OBRAZI......27ŞUMER VƏ TÜRK FOLKLORUNDA BUĞA OBRAZI......27
Avtandil AĞBABA. AĞBABA-ÇILDIR AŞIQ MÜHİTİNDƏ USTAD-. AĞBABA-ÇILDIR AŞIQ MÜHİTİNDƏ USTAD-

ŞAGIRD ƏN`ƏNƏSİ.................................................................................38ŞAGIRD ƏN`ƏNƏSİ.................................................................................38
Səbinə İSAYEVA. AŞIQ ŞƏMŞİRİN TƏCNİS SƏNƏTKARLIĞI............48AŞIQ ŞƏMŞİRİN TƏCNİS SƏNƏTKARLIĞI............48
Lalə FƏRƏCOVA. ŞƏXSİ ARXİVLƏRDƏ BAYATI XƏZİNƏSİ (AMEAŞƏXSİ ARXİVLƏRDƏ BAYATI XƏZİNƏSİ (AMEA

Əlyazmalar İnstitutunun fondları əsasında).............................................59Əlyazmalar İnstitutunun fondları əsasında).............................................59
Aynurə SƏFƏROVA. MÜQƏDDƏS OCAQLAR: İNANCLAR VƏ RƏ VA MÜQƏDDƏS OCAQLAR: İNANCLAR VƏ RƏ VA --

YƏTLƏR YƏTLƏR (Neftçala-Salyan ərazisindən toplanmış folklor materialları əsa (Neftçala-Salyan ərazisindən toplanmış folklor materialları əsa --
sında) SACRED PLACES: BELİVES AND LEGENDS.............................70sında) SACRED PLACES: BELİVES AND LEGENDS.............................70

Mətanət ABBASOVA. LİRİK MƏTNLƏRDƏ “SAÇ”IN MİFOPOETİKLİRİK MƏTNLƏRDƏ “SAÇ”IN MİFOPOETİK
SİMVOL KİMİ STRUKTUR-SEMANTIK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.................82SİMVOL KİMİ STRUKTUR-SEMANTIK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.................82

Nigar HÜSEYNOVA. AŞIQ MİSKİNLİ VƏLİNİN MƏCAZ SƏNƏTKARAŞIQ MİSKİNLİ VƏLİNİN MƏCAZ SƏNƏTKAR--
LIĞI................................................................................................ .........92LIĞI................................................................................................ .........92

Etnik mədəniyyətimizdən
Ləman SÜLEYMANOVA. ŞƏKİDƏ NOVRUZ........................................105ŞƏKİDƏ NOVRUZ........................................105
İlahə SALMANOVA. LƏNKƏRANIN QƏDİM TOY ADƏTLƏRİ...........113LƏNKƏRANIN QƏDİM TOY ADƏTLƏRİ...........113

NEFTÇALA-SALYAN FOLKLORUNEFTÇALA-SALYAN FOLKLORU. Aynurə SADIQQIZI.........................126126

Qardaş türk folkloru
ALTAY DASTANI «AĞ TAYÇI»ALTAY DASTANI «AĞ TAYÇI». Qumru ŞƏHRİYAR................................150150
Rə`ylər
Tahir ORUCOV. SƏMİMİYYƏT İŞIĞINDA.........................................165SƏMİMİYYƏT İŞIĞINDA.........................................165

Adil BAGHIROV. THE TOPONYM OF AYRAK IN «DADA GORGUDTHE TOPONYM OF AYRAK IN «DADA GORGUD
BOOK»............................................................................................... ........3BOOK»............................................................................................... ........3

Elchin ABBASOV. THE HEROISM FROM “DEDE KORKUT” TOElchin ABBASOV. THE HEROISM FROM “DEDE KORKUT” TO

2012/ IV 178



“KOROGLU”: THE İMAGE OF STRONG OR THE STRONG OF İMAGE“KOROGLU”: THE İMAGE OF STRONG OR THE STRONG OF İMAGE
(The problems of epos poetics in the investigation of Prof. K.Aliyev).........8(The problems of epos poetics in the investigation of Prof. K.Aliyev).........8

Fuzuli BAYAT. THE CULT OF SMITH IN THE PARADIGM OF TANRI THE CULT OF SMITH IN THE PARADIGM OF TANRI --
OGHLU (THE SON OF GOD) IN TURKIC MYTHOLOGY.OGHLU (THE SON OF GOD) IN TURKIC MYTHOLOGY.....................14....................14

Islam SADIG. BULL CHARACTER IN SUMERIAN AND TURKISHBULL CHARACTER IN SUMERIAN AND TURKISH
FOLK-LORE........................................................................................... .27FOLK-LORE........................................................................................... .27

Avtandil AGBABA. THE MASTER-PUPİL TRADİTİONS İN ASHUGTHE MASTER-PUPİL TRADİTİONS İN ASHUG
ENVİRONMENT OF AGHBABA-CHİLDİR AREA..................................38ENVİRONMENT OF AGHBABA-CHİLDİR AREA..................................38

Sabina İSAYEVA.. ASHUGH SHAMSHIR’S TAJNIS ACTIVITY............48ASHUGH SHAMSHIR’S TAJNIS ACTIVITY............48
Lala FARAJOVA. BAYATI TREASURY IN THE PERSONAL ARCHIVESBAYATI TREASURY IN THE PERSONAL ARCHIVES

(On the basis of funds of Manuscript Institute of ANAS)..........................59(On the basis of funds of Manuscript Institute of ANAS)..........................59
Aynura SAFAROVA. (On the basis of materials of folk-lore which have(On the basis of materials of folk-lore which have

gathered from Neftchala-Salyan territory)...............................................gathered from Neftchala-Salyan territory)............................................... 7070
Matanet ABBASOVA. STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE OFSTRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE OF

“HAIR” AS A CHARACTER IN THE LYRIC MYTH POETIC TEXTS......82“HAIR” AS A CHARACTER IN THE LYRIC MYTH POETIC TEXTS......82
Nigar HUSEYNOVA. ASHUG MISKINLI VALI’S METAPHOR MASASHUG MISKINLI VALI’S METAPHOR MAS--

TERY................................................................................................ ........92TERY................................................................................................ ........92

Laman SULEYMANOVA. NOVRUZ IN SHAKI.....................................105NOVRUZ IN SHAKI.....................................105
İlahe SALMANOVA. LENKERAN’S OLD WEDDING TRADİTİONS...113LENKERAN’S OLD WEDDING TRADİTİONS...113

...........................................126...........................................126
.....................................................150.....................................................150

................................................................................................165................................................................................................165

Адил БАГИРОВ. ТОПОНИМ АЙРЕК  В  «КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУД»...3ТОПОНИМ АЙРЕК  В  «КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУД»...3
Ельчин АББАСОВ . ГЕРОИЗМ ОТ «КНИГЕ МОЕГО ДЕДА. ГЕРОИЗМ ОТ «КНИГЕ МОЕГО ДЕДА

КОРКУТА» ДО «КЕРОГЛУ»: ВЫРАЖЕНИЕ СИЛЫ ИЛИ СИЛАКОРКУТА» ДО «КЕРОГЛУ»: ВЫРАЖЕНИЕ СИЛЫ ИЛИ СИЛА
ВЫРАЖЕНИЯ (Проблемы поэтики эпоса в современной азер байд ВЫРАЖЕНИЯ (Проблемы поэтики эпоса в современной азер байд --
жанской фольклористике).......................................................................8жанской фольклористике).......................................................................8

Фузули БАЯТ. КУЛЬТ КУЗНЕЦА В ПАРАДИГМЕ ТАНРЫОГЛУКУЛЬТ КУЗНЕЦА В ПАРАДИГМЕ ТАНРЫОГЛУ
(СЫН НЕБА) В ТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИ........................................14(СЫН НЕБА) В ТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИ........................................14

Ислам САДЫГ. ОБ ОБРАЗЕ БЫК В ШУМЕРСКОМ И ТЮРКСКОМОБ ОБРАЗЕ БЫК В ШУМЕРСКОМ И ТЮРКСКОМ
ФОЛЬКЛОРЕ..........................................................................................27ФОЛЬКЛОРЕ..........................................................................................27

Автандиль АГБАБА. ТРАДИЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МАС ТЕ . ТРАДИЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МАС ТЕ --
РА-УЧЕНИКА В АШУГСКОЙ СРЕДЕ АГБАБА-ЧЫЛДЫРАРА-УЧЕНИКА В АШУГСКОЙ СРЕДЕ АГБАБА-ЧЫЛДЫРА...............38...............38

2012/ IV 179



Сабина ИСАЙЕВА.. ТАДЖНИСТКОЕ ТВОРЧЕСТВО АШУГА ШЕМ ТАДЖНИСТКОЕ ТВОРЧЕСТВО АШУГА ШЕМ --
ШИРА................................................................................................ ......48ШИРА................................................................................................ ......48

Лале ФАРАДЖЕВА. ЖЕМЧУЖИНА ВАЯТЫ В ЛИЧНЫХ АРХИВАХЖЕМЧУЖИНА ВАЯТЫ В ЛИЧНЫХ АРХИВАХ
(на материале фондов Института Рукописей НАН Азербайджана)..................59

Айнура САФАРОВА. СВЯЩЕННЫЕ ОЧАГИ: ВЕРЫ И ЛЕГЕНДЫАйнура САФАРОВА. СВЯЩЕННЫЕ ОЧАГИ: ВЕРЫ И ЛЕГЕНДЫ
(На основе фольклорных материалов соранных на Нефтчала-(На основе фольклорных материалов соранных на Нефтчала-
Салянской территории)..........................................................................70Салянской территории)..........................................................................70

Метанет АББАСОВА. СТРУКТУРНО–СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОСО Метанет АББАСОВА. СТРУКТУРНО–СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОСО --
БЕННОСТЬ «ВОЛОС» КАК МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ  СИМВОЛ  ВБЕННОСТЬ «ВОЛОС» КАК МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ  СИМВОЛ  В
ЛИРИЧЕСКИХ  ТЕКСТАХ....................................................................82ЛИРИЧЕСКИХ  ТЕКСТАХ....................................................................82

Нигяр ГУСЕЙНОВА. МАСТЕРСТВО СОЗДАНИЯ МЕТАФОР ВМАСТЕРСТВО СОЗДАНИЯ МЕТАФОР В
ТВОРЧЕСТВЕ АШУКА МСКИНЛИ ВЕЛИ...........................................92ТВОРЧЕСТВЕ АШУКА МСКИНЛИ ВЕЛИ...........................................92

ЛЯМАН СУЛЕЙМАНОВА. НОВРУЗ В ШЕКИ.............................................105105
Илаха САЛМАНОВА. ДРЕВНИЕ ЛЕНКОРАНСКИЕ СВАДЕБНЫЕДРЕВНИЕ ЛЕНКОРАНСКИЕ СВАДЕБНЫЕ

ТРАДИЦИИ...........................................................................................113ТРАДИЦИИ...........................................................................................113

.................................. ..126126
..........................................................150..........................................................150

.........................................................................................165.........................................................................................165

MÜNDƏRİCAT
2012/II

Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar
Asif HACIYEV. “DƏDƏ QORQUD KİTABI”NIN BƏ`Zİ MÜBAHİSƏLİ“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NIN BƏ`Zİ MÜBAHİSƏLİ

MƏQAMLARI HAQQINDA.......................................................................3MƏQAMLARI HAQQINDA.......................................................................3
Seyran ƏLİYEV, N.A.ƏLİYEVA. C.LUC.LUİİSİN “DƏDƏ QORQUD KITA SİN “DƏDƏ QORQUD KITA --

BI”NIN İNGİLİS DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ.................................................20BI”NIN İNGİLİS DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ.................................................20
Yeganə İSMAYILOVA. «DƏDƏ QORQUD KİTABI» MÖVZULARI AZƏR«DƏDƏ QORQUD KİTABI» MÖVZULARI AZƏR--

BAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINDA...........................................36BAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINDA...........................................36

Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər
Tahir RZAYEV. TÜRK EPOS TƏFƏKKÜRÜ 60-70-Cİ İLLƏR AZƏRTÜRK EPOS TƏFƏKKÜRÜ 60-70-Cİ İLLƏR AZƏR--

BAYCAN ROMANININ İDEYA-ESTETİK MƏNBƏYİ KİMİ..................44BAYCAN ROMANININ İDEYA-ESTETİK MƏNBƏYİ KİMİ..................44
Maşallah XUDUBƏYLİ. “XAN ÇOBAN” ƏHVALATI (Əfsanəmi, yoxsa“XAN ÇOBAN” ƏHVALATI (Əfsanəmi, yoxsa

həqiqətmi?!)........................................................................................ .....52həqiqətmi?!)........................................................................................ .....52
Fidan QASIMOVA. NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ XALQNİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ XALQ

ADƏT-ƏN’ƏNƏLƏRİ VƏ İNANCLARININ BƏDİİ ƏKSİ.......................63ADƏT-ƏN’ƏNƏLƏRİ VƏ İNANCLARININ BƏDİİ ƏKSİ.......................63
Almaz HÜSEYNOVA. ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLUNUN FOLKLOR ŞÜ ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLUNUN FOLKLOR ŞÜ --

NASLIQ İRSİ (Mühacirət dövrü).............................................................71NASLIQ İRSİ (Mühacirət dövrü).............................................................71

2012/ IV 180



Aynurə MAHMUDOVA. FÜZULİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” MƏSFÜZULİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” MƏS--
NƏVİSİNDƏ GƏLİN KÖÇÜRMƏ............................................................81NƏVİSİNDƏ GƏLİN KÖÇÜRMƏ............................................................81

Şükürova GÜLXANİ. CƏFƏR XƏNDAN NİZAMİ YARADICILIĞINDACƏFƏR XƏNDAN NİZAMİ YARADICILIĞINDA--
KI FOLKLOR QAYNAQLARI HAQQINDA............................................90KI FOLKLOR QAYNAQLARI HAQQINDA............................................90

Vəfa İBRAHİMOVA. AŞIQ QURBANİNİN ŞE`RLƏRİNDƏ GÖZƏLLİKAŞIQ QURBANİNİN ŞE`RLƏRİNDƏ GÖZƏLLİK
ANLAYIŞI............................................................................................ ....98ANLAYIŞI............................................................................................ ....98

Xuraman KƏRİMOVA. FOLKLOR MƏTNLƏRİNİN YAZIYA ALINMASIFOLKLOR MƏTNLƏRİNİN YAZIYA ALINMASI
ZAMANI YOL VERİLƏN XƏTALAR.....................................................105ZAMANI YOL VERİLƏN XƏTALAR.....................................................105

Xətayə CƏFƏROVA. FOLKLORDA XALQ TƏBABƏTİNİN İZLƏRİ....111FOLKLORDA XALQ TƏBABƏTİNİN İZLƏRİ....111
Afət HAŞİMİ. QARAÇAY-BALKAR VƏ AZƏRBAYCAN ŞİFAHİQARAÇAY-BALKAR VƏ AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ

ƏDƏBİYYATINDA UŞAQ FOLKLORU.................................................120ƏDƏBİYYATINDA UŞAQ FOLKLORU.................................................120

Etnik mədəniyyətimizdən
Səadət AĞASIYEVA. QUBADA TOY ADƏT-ƏN`ƏNƏLƏRİ..................125QUBADA TOY ADƏT-ƏN`ƏNƏLƏRİ..................125

EL ŞAİRİ AĞACAN CABBAR OĞLU CABBARLIEL ŞAİRİ AĞACAN CABBAR OĞLU CABBARLI. Elxan
MƏMMƏDLİ............................................................................................131............................................................................................131

Qardaş türk folkloru
AĞ TAYÇIAĞ TAYÇI..........................................................................................142..........................................................................................142

Rə`ylər
Mahmud ALLAHMANLI. KEÇƏN ƏSRİN 20-40-Cİ İLLƏR AZƏRBAYKEÇƏN ƏSRİN 20-40-Cİ İLLƏR AZƏRBAY--

CAN FOLKLORŞÜNASLIĞI.................................................................156CAN FOLKLORŞÜNASLIĞI.................................................................156

Folklorşünas təqvimi
TOFIQ MƏLİKLİ – 70. TOFIQ MƏLİKLİ – 70. «MƏN YANMASAM, SƏN YANMASAN…»«MƏN YANMASAM, SƏN YANMASAN…».

Tofiq HACIYEV....................................................................................164....................................................................................164

Folklor həyatından
Tahir ORUCOV. AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ ŞANLI URFA ELMİ SİMAZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ ŞANLI URFA ELMİ SİM--

POZİUMUNDA......................................................................................168POZİUMUNDA......................................................................................168
Nail QURBANOV. . «DƏDƏ QORQUD GÜNÜ» TƏDBİRİ.....................172«DƏDƏ QORQUD GÜNÜ» TƏDBİRİ.....................172

Asif HACIYEV. ABOUT SOME DISPUTED ISSUES OF “THE BOOK OFABOUT SOME DISPUTED ISSUES OF “THE BOOK OF
DADA QORQUD”......................................................................................3DADA QORQUD”......................................................................................3

Seyran ALİYEV,  ,  N.A.ALİYEVA. THE TRANSLATION OF “THE BOOK-THE TRANSLATION OF “THE BOOK-
OF DEDE GORGUD” BY C.LUIS............................................................20OF DEDE GORGUD” BY C.LUIS............................................................20

2012/ IV 181



Yegane ISMAYILOVA. THEME OF "KITABI DADA GORGUD" INTHEME OF "KITABI DADA GORGUD" IN
AZERBAIJAN ORAL FOLK LITERATURE............................................36AZERBAIJAN ORAL FOLK LITERATURE............................................36

Tahir RZAYEV. TURK EPOS THINKİNG AS İDEA-AESTHETİCTURK EPOS THINKİNG AS İDEA-AESTHETİC
SOURCE OF THE 60-70 YEARS OF AZERBAİJAN NOVEL...................44SOURCE OF THE 60-70 YEARS OF AZERBAİJAN NOVEL...................44

Mashallah XUDUBEYLİ. “KHAN CHOBAN” STORY LEGEND OR. “KHAN CHOBAN” STORY LEGEND OR
TRUE?!.............................................................................................. ......52TRUE?!.............................................................................................. ......52

Fidan GASIMOVA. DESCRIPTION OF FOLK CUSTOMS-TRADITIONSDESCRIPTION OF FOLK CUSTOMS-TRADITIONS
AND BELIEFS IN NIZAMI’S WORKS....................................................63AND BELIEFS IN NIZAMI’S WORKS....................................................63

Almaz HUSEYNOVA. THE FOLKLORE HERITAGE OF AHMADBAYTHE FOLKLORE HERITAGE OF AHMADBAY
AGAOGHLU AGAOGHLU (Emigration period)............................................................71(Emigration period)............................................................71

Aynura MAHMUDOVA. TO SEE THE BRIDE OFF TO THE HOUSE OFTO SEE THE BRIDE OFF TO THE HOUSE OF
THE BRIDEGROOM IN MASNAVi “LAYLA AND MAJNUN” BYTHE BRIDEGROOM IN MASNAVi “LAYLA AND MAJNUN” BY
FUZULI.............................................................................................. ......81FUZULI.............................................................................................. ......81

Gulxani SHUKUROVA. CAFAR KHANDAN DEALS  ABOUT THE. CAFAR KHANDAN DEALS  ABOUT THE
FOLKLORE SOURCES  OF NIZAMI’S CREATIVE ACTIVITY.............90FOLKLORE SOURCES  OF NIZAMI’S CREATIVE ACTIVITY.............90

Vefa İBRAHİMOVA. THE İDEA OF BEAUTY İN THE POEMS BY. THE İDEA OF BEAUTY İN THE POEMS BY
ASHUG GURBANİ...................................................................................98ASHUG GURBANİ...................................................................................98

Xuraman KERİMOVA . MISTAKES WHICH ARE MADE WHILE. MISTAKES WHICH ARE MADE WHILE
REDACTING FOLK TEXTS..................................................................105REDACTING FOLK TEXTS..................................................................105

Xetaye CEFEROVA. . İMPACKT OF TRADİTİONAL MEDİCİNE ONİMPACKT OF TRADİTİONAL MEDİCİNE ON
FOLK LEGEND......................................................................................111FOLK LEGEND......................................................................................111

Afet HAS İMİ. THE CHİLD FOLKLORE İN GARACHAY-BALKAR. THE CHİLD FOLKLORE İN GARACHAY-BALKAR
AND AZERBAİJAN FOLKLORE...........................................................120AND AZERBAİJAN FOLKLORE...........................................................120

Saadat AGASIEVA. TRADITIONS UNTIL WEDDING IN GUBA.........125TRADITIONS UNTIL WEDDING IN GUBA.........125

..........................................131..........................................131
.....................................................142.....................................................142

................................................................................................156................................................................................................156
.........................................................164.........................................................164

............................................................................168............................................................................168

Асиф ГАДЖЫЕВ. О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ МОМЕНТАХ КНЫГЫО НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ МОМЕНТАХ КНЫГЫ
«ДЕДЕ КОРКУТ»......................................................................................3«ДЕДЕ КОРКУТ»......................................................................................3

Сейран АЛИЕВ, Н.А.АЛИЕВСейран АЛИЕВ, Н.А.АЛИЕВA.A. ПЕРЕВОД «КНЫГЫ ДЕДЕ ГОР ГУД»ПЕРЕВОД «КНЫГЫ ДЕДЕ ГОР ГУД»
ДЖ.ЛУЫСА...................................................................................20ДЖ.ЛУЫСА...................................................................................20

Егане ИСМАЙЫЛОВА. ТЕМЫ «КИТАБИ ДЕДЕ КОРГУДА» ВТЕМЫ «КИТАБИ ДЕДЕ КОРГУДА» В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ УСТНОЙ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ............36АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ УСТНОЙ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ............36

2012/ IV 182



Тахир РЗАЕВ. ИДЕЯ-ЕСТЕТИКО ТЮРКСКО-ЭПИЧЕСКОГОИДЕЯ-ЕСТЕТИКО ТЮРКСКО-ЭПИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ РОМАНОВМЫШЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ РОМАНОВ
60-70 ГОДОВ......................................................................................... ..4460-70 ГОДОВ......................................................................................... ..44

Машаллах ХУДУБЕЙЛИ. ИСТОРИЯ «ХАН ЧОБАНА» ЛЕГЕНДА. ИСТОРИЯ «ХАН ЧОБАНА» ЛЕГЕНДА
ИЛИ БЫЛЬ?........................................................................................... .52ИЛИ БЫЛЬ?........................................................................................... .52

Фидан КАСУМОВА. ОПЫСАНЫЕ НАРОДНЫХ ТРАДЫЦЫЙ ЫОПЫСАНЫЕ НАРОДНЫХ ТРАДЫЦЫЙ Ы
ВЕРОВАНЫЙ  В ПРОЫЗВЕДЕНЫЯХ НЫЗАМЫ.................................63ВЕРОВАНЫЙ  В ПРОЫЗВЕДЕНЫЯХ НЫЗАМЫ.................................63

Алмаз ГУСЕЙНОВА. ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
АХМЕД БЕК АГАОГЛЫ (В период эмиграции)....................................71АХМЕД БЕК АГАОГЛЫ (В период эмиграции)....................................71

Айнура МАХМУДОВА. ПРОВОДЫ НЕВЕСТЫ В МЕСНЕВИ ФИЗУЛИПРОВОДЫ НЕВЕСТЫ В МЕСНЕВИ ФИЗУЛИ
«ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»........................................................................81«ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»........................................................................81

Гулхани ШУКУРОВА. ДЖАФАР ХАНДАН О ФОЛЬКЛОРНЫХДЖАФАР ХАНДАН О ФОЛЬКЛОРНЫХ
ИСТОЧНИКАХ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ..........................................90ИСТОЧНИКАХ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ..........................................90

Вефа ИБРАГИМОВА. ПОНЯТИЕ КРАСОТЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ. ПОНЯТИЕ КРАСОТЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ
АШУГА ГУРБАНА..................................................................................98АШУГА ГУРБАНА..................................................................................98

Хураман КЕРИМОВА. ОШИБКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ЗАПИСИОШИБКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ЗАПИСИ
ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ................................................................105ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ................................................................105

Хетайе ДЖАФАРОВА . СЛЕДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В. СЛЕДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В
ФОЛЬКЛОРЕ РЕЗЮМЕ........................................................................111ФОЛЬКЛОРЕ РЕЗЮМЕ........................................................................111

Афет ХАШИМИ. ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР УСТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР УСТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КАРАЧАЕВА-БАЛКАРИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА.................................120КАРАЧАЕВА-БАЛКАРИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА.................................120

Саадат АГАСЫЕВА. СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАЫ В КУБЕ РЕЗЮМЕ...125СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАЫ В КУБЕ РЕЗЮМЕ...125

Календарь фольклористикиКалендарь фольклористики
Из жизни фольклораИз жизни фольклора

MÜNDƏRİCAT
2012/III

Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar
“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA AT KULTU.....3

TƏPƏGÖZ VƏ POLİFEM OBRAZLARI HAQQINDA...........18
“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDAKI BOZOQ VƏ ÜÇOQ

ETNONİMLƏRİNİN ETİMOLOGİYASINA DAİR.................................................30
“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA DAĞ KULTUNUN

İZLƏRİ..........................................................................................................................35

2012/ IV 183



Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər
M.F.AXUNDZADƏ VƏ AŞIQ POEZİYASI..........................45
QARACAOĞLANIN ŞEİRLƏRİNDƏ AYRILIQ MOTİ Vİ -

NİN BƏDİİ İFADƏSİ....................................................................................................59
BAĞBAN NƏĞMƏLƏRİ – KÜFYELLİLƏR.....................80
FƏRDİ VƏ ÇOXCİLDLİ NƏŞRLƏRDƏ MƏHƏLLİ LƏ Tİ -

FƏLƏRƏ MÜNASİBƏT...............................................................................................91
NОVRUZ BAYRAMI VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏ YƏR -

LƏR.................................................................................................................................101
AŞIQ YARADICILIĞINDA USTADNAMƏ YA RAT -

MAQ ƏNƏNƏSİ VƏ AŞIQ ƏLƏSGƏR USTADNAMƏLƏRİNİN ÜMUMİ MƏN -
ZƏRƏSİ.......................................................................................................................110

HƏNƏFİ ZEYNALLI NAĞIL JANRI HAQQIN-
DA.................................................................................................................................123

Etnik mədəniyyətimizdən
LƏNKƏRAN BÖLGƏSİNİN MƏTBƏX MƏDƏNİYYƏTİ. 
İlahə SALMANOVA...............................................................................................134

Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr
KOROĞLU HAQQINDA YENİ BAYATILAR. Abbas ƏMBALA....................150

Qardaş türk folklorundan
AĞ TAYÇI..............................................................................................................160

Folklorşünas təqvimi
50 YAŞ NƏDİR Kİ? Tahir ORUCOV....................................................................170

CONTENTS
Gorgud studying: investigations, discoveries
Azizkhan TANRIVERDIYEV. THE CULT HORSE IN THE BOOK OF DEDE

GORGUD........................................................................................................................3
İslam SADIG. CHARACTER OF TAPAGOZ AND ITS PROTOTYPES IN SU -

MERIAN SOURCES....................................................................................................18
Kamil BASHIROV. ABOUT ETYMOLOGY OF ETHNONYMS IN THE EPOS

“DADA...........................................................................................................................30 
THE TRACES OF MOUNTAIN CULT IN THE BOOK

OF “DEDE GORGUD”................................................................................................35

Folk-lore studies: problems, researches
Nizami KHALILOV. M.F.AKHUNDZADEH AND ASHUG POETRY...............45

THE LITERARY EXPRESSION OF PARTING MOTIVE IN
GARAJAOGLAN’S POEMS......................................................................................59

Bilal HUSEINOV. THE GARDENER SONGS – KUFYELLILER...................80

2012/ IV 184



THE ATTITUDE TO THE LOCAL JOKES IN THE INDI-
VIDUAL AND MANY – VOLUMED PUBLICATIONS...........................................91

Sevinc GASIMOVA. NOVRUZ HOLIDAY AND NATIONAL MORAL VALU -
ES..................................................................................................................................101

Ramiz ALAKBAROV. TO CREATIVE WORK TRADITION MASTERPIECE
IN LITERATURE AND GENERAL VIEW MASTERPIECE IN LITERATURE
OF ASHUG ALASKAR IN THE CREATIVITY OF THE ASHUG.......................110

HANAFI ZEYNALLI ABOUT TALE GENRE.....123

From our ethnic culture.................................................................................134
New samples Azerbaijan folk-lore...............................................................150
From fraternal Turkish  folk-lore...............................................................160
Calendar of folk-lore studying.....................................................................170

СОДЕРЖАНИЕ
Горгудистика: поски, открытия
Азизхан ТАНРЫВЕРДИЕВ. КУЛЬТ КОНЯ В «КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУТ».....3
Ислам САДЫГ. ОБ ОБРАЗАХ ОДНОГЛАЗОГО ВЕЛИКАНА – ТЕПЕГЕЗА

И ПОЛИФЕМА............................................................................................................18
Кямиль БАШИРОВ. ОБ ЭТИМОЛОГИИ ЭТНОНИМОВ «BОZOQ» И

«ÜÇOQ” В ЭПОСЕ «КНИГА МОЕГО ДЕДА КОРКУТА»......................................30
Айдын МУСТАФАЕВ. СЛЕДЫ КУЛЬТА В КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУДА.........35

Фольклористика: проблемы, исследования
Низами ХАЛИЛОВ. М.Ф.АХУНДЗАДЕ И АШЫКСКАЯ ПОЭЗИЯ............45
Сираджаддин ГАДЖИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ МОТИВА

РАССТАВАНИЯ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ГАРАДЖАОГЛАНА.........................59
Билал ГУСЕИНОВ. КЮФЙЕЛЛИЛЯР – ПЕСНИ САДОВНИКОВ.............80
Сонмез АББАСЛЫ. ОТНОШЕНИЕ К ЛОКАЛЬНЫМ АНЕКДОТАМ В

ИНДИВИ ДУАЛЬНЫХ И МНОГОТОМНЫХ ИЗДАНИЯХ................................91
Севиндж ГАСЫМОВА. ПРАЗДНИК НОВРУЗ И НАЦИОНАЛЬНО – ДУ -

ХОВ  НЫЕ ТРАДИЦИИ.............................................................................................101
Рамиз АЛЕКБЕРОВ. ТРАДИЦИЯ СОЗДАНИЯ УСТАДНАМЕ АШУГ СКО -

ГО ТВОРЧЕСТВА И ОБЩАЯ КАРТИНА УСТАДНАМЕ АШУГА АЛЕС КЕ -
РА..................................................................................................................................110

ХАНАФИ ЗЕЙНАЛЛЫ О ЖАНРЕ СКАЗ КИ....123

Наша этническая культура......................................................................134
Новые образцы Азербайджанского фольклора................................150
Из тюркского фольклора............................................................................160
Календарь фолклористики.......................................................................170

2012/ IV 185



Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2012

Ədəbi işçilər:
Sənubər Kərimova
Nail Qurbanov
Qumru Şəhriyar

Nəşriyyat direktoru:
Elşən Hətəmzadə

Operator:
İlahə Salmanova

Kompüter tərtibçisi:
Ramin Abdullayev

Kağız formatı: 60/84 32/1
Mətbəə kağızı: ¹1
Həcmi: 186 səh.

Tirajı: 400
Qiyməti müqavilə ilə

Toplu “Nurlan” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzində hazır diapozitivlərdən ofset
üsulu ilə çap olunmuşdur.

Toplunun üz qabığındakı şəkil: Mirzəxan Qafarovun “Dədə Qorqud” lövhəsi

Ünvan: Bakı, 370004, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31
Tel: 492-93-14; Fax: 492-93-14

E-mail ünvanı: www.folklorinstitutu.com.


