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Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar

“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NIN NƏŞRLƏRİNDƏKİ
YANLIŞLIQLAR VƏ MƏTN HƏQİQƏTLƏRİ
Xülasə
Azərbaycan xalqının, eləcə də bütün türklərin möhtəşəm ədəbi abidəsi olan “Dədə
Qorqud kitabı”nın nəşrlərinə nəzər saldıqda onun oxunuşunda və oradakı bəzi sözlərin
yozumunda yanlışlıqların olduğu diqqətimizi çəkir. Məqaləmizdə dastandan yanlış
oxunmuş qoşuluq, yañal, qabza, yegə, saltan, butun bin sözlərinə düzgün yozum verməyə çalışmışıq.
Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, nəşrlərdəki yanlışlıqlar, düzəlişlər
ON INEXACTITUDES IN THE EDITIONS OF
“THE BOOK OF DADA GORGUD”
Summary
In the comprehension of the text “The of Book Dada Gorgud” as one of the valuable
written monument of Azerbaijani and Turkic languages as well, there are some difficulties in connection with the transcription and interpretation of separate words and expressions. Hence the author offers new transcription and interpretation for such lexical units
as to qoşuluq, yañal, qabza, yegə, butun bin - etc.
Key words: The of Book Dada Gorgud, inexactitudes in the editions
О НЕКОТОРЫХ НЕТОЧНОСТЯХ В ИЗДАНИЯХ
“КНИГИ ДЕДЕ КОРКУТА”
Резюме
В постижении текста “Книги Деде Коркута”, как одного из ценнейшего письменного памятника азербайджанского языка и тюркских языков вообще, имеются
определенные трудности в связи с транскрипцией и интерпретацией отдельных
слов и выражений. Исходя из этого в статье предлагается новая транскрипция и
интерпретация этих лексических единиц, типа qoşuluq “связь, отношение”, yañal
“находящиеся в стороне”, yegə “обжора”, saltan “яловая”, qabza “покров юрты”,
butun bin - “грузно прыгав в стороны” и т.д.
Ключевые слова: “Книги Деде Коркута”, неточности в изданиях, поправки

Məsələnin qoyuluşu. “Dədə Qorqud kitabı”nın elm aləminə bəlli olduğu vaxtdan keçən 2 əsrə yaxın bir müddət ərzində onun mətni üzərində
çoxsaylı araşdırmalar aparılmış, mətnin orijinala uyğun şəkildə transli-
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terasiyası üçün xeyli işlər görülmüşdür. Lakin bununla belə abidənin
mövcud nəşrlərində yanlış oxunmuş bir sıra sözlərə də təsadüf olunur ki,
bu yanlışlıqlar mətndən istifadə edən tədqiqatçıları da dastanın mətni ilə
əlaqəsi olmayan əsassız şərhlərə istiqamətləndirir.
İşin məqsədi. Tədqiqatın əsas məqsədi “Dədə Qorqud kitabı”nın orijinal mətninə istinadən sözlərin düzgün oxunuş variantlarını müəyyənləşdirməklə nəşrlərdə ortaya çıxan uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq, tarixi-linqvistik həqiqətləri meydana çıxarmaqdır.
Qədim yazılı folklor abidəsi kimi “Dədə Qorqud kitabı”nın müxtəlif
aspektlərdən tədqiqi üçün bu abidənin mətninin orijinala uyğun şəkildə
transliterasiya edilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Mətn tərtibi zamanı mövcud əlyazmaların müqayisəli şəkildə qiymətləndirilərək düzgün
oxunuşu bütövlükdə abidənin milli-mənəvi mənsubiyyətini, bədii-estetik
siqlətini, yarandığı və yazıya alındığı dövrlərin tarixi-linqvistik həqiqətlərini obyektiv prizmadan müəyyənləşdirməyə imkan verir. Təbii olaraq ayrı-ayrı söz və ifadələrin yanlış oxunması mətnin arxitektonik quruluşunun
simmetriyasını pozur, mətndən yararlanan tədqiqatçıları yanlış istiqamətlərə yönəldir və abidənin real tarixi-bədii məzmununa uyğun gəlməyən
fərziyyələrin meydana çıxmasına yol açır.
Mətn müəyyən məzmun əsasında qurulur. Mətnin quruluşu qrammatik
qaydalar, məzmunu isə məntiqi bağlılıq əsasında formalaşır. Bu parametrlərə aid həlqələrdən hər hansı birinin qopması mətnin anlaşıqlığını zədələyir, müxtəlif süni problemlərin yaranmasına və mətnin orijinalına kənardan əsassız müdaxilələrə rəvac verir. Ən sadə vəziyyətdə bu və ya digər sözün düzgün oxunmaması, əhəmiyyətsiz kimi görünən tərtib xətaları
belə bir sıra hallarda zəncirvari reaksiyaya gətirib çıxarır, nəticədə yamaq
vurulmuş qüsurlu mətn əsasında yanlış hökmlər irəli sürülür. “Dədə Qorqud kitabı”nın mətni ilə bağlı bir sıra mübahisələrin, fikir müxtəlifliklərinin yaranmasında da bu amil az rol oynamamışdır. Bu mənada tarixilinqvistik və tekstoloji cəhətlərdən yoxlanmamış, başqa türk dillərinin və
ümumtürk yazılı abidələrinin faktlarıyla tutuşdurularaq təsbit edilməmiş
hər hansı bir söz və ifadənin mətnə daxil edilməsi öz-özlüyündə potensial
yanlışlıq mənbəyi olaraq qalır. Digər tərəfdən, mətnə birtərəfli yanaşma,
fonetik cəhətdən oxşar sözlərin qarışdırılması, habelə ərəb əlifbasında
yaxın mövqeyə malik hərflərin oxunuşundakı xətalar mətnin daha da dəyişdirilərək təhrif olunmasında başlıca rol oynamışdır. Buraya Drezden və
Vatikan nüsxələri katiblərinin buraxdıqları köçürmə xətalarını da əlavə
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etsək, Dədə Qorqud dastanlarının mövcud nəşrlərinin heç də arzu edilən
səviyyədə olmadığı qənaətinə haqq qazandırmaq lazım gəlir.
“Dədə Qorqud kitabı” yazıya alındığı dövrdən bir neçə əsr əvvəlki hadisələrin bədii-tarixi inikas etdiricisi, qədim motiv və ünsürlərin daşıyıcısı
kimi qiymətləndirilməlidir. Bu qədimliyi, əcdadlarımızın bizə ötürdüyü
tarixi informasiyaları müasir kodlarla müəyyənləşdirmək mümkün deyil.
“Dədə Qorqud kitabı”nın mətni ən azından 3 tarixi dövrün-dastanın rüşeym halında yarandığı, şifahi şəkildə yayıldığı və bir neçə dəfə yazıya
alındığı dövrlərin izlərini bətnində yaşatmaqdadır. Bu dövrlər arasındakı
tarixi-xronoloji sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi mətn üzərində çox dəqiq araşdırma tələb edir. Bütün bunlar mətndəki söz və ifadələri inventarlaşdırmaq, onların fonetik, leksik və sintaktik yükünü mətnin məzmunu
ilə tarazlaşdırılmış şəkildə əlaqələndirmək zərurətini ortaya çıxarır. Dastanın son illərdə S.Tezcan və H.Böhöten tərəfindən həyata keçirilmiş nəşrində bu istiqamətdə müəyyən işlər görülsə də, vəziyyət heç də istənilən
və tələb olunan səviyyədə deyil. Həmin müəlliflərin nəşr etdikləri mətndə
bəzi uğurlu tapıntılar olmasına və çətin oxunan söz və ifadələrin yazılı
abidələrdən tapılıb müqayisəyə cəlb edilməsinə baxmayaraq, o, ideal
mətn olmaqdan xeyli dərəcədə uzaqdır. Tərtibçilərin yalnız Oğuz dilləri
materialları və yazılı abidələrinə üstünlük vermələri, başqa qaynaqlarda
az rastlanan və ya heç rastlanmayan bəzi nadir söz və ifadələri yanlış olaraq Oğuz abidələrində qeydə alınmış bənzər söz – formalarla eyniləşdirmələri heç də həmişə uğurlu nəticə almağa imkan verməmişdir; müəyyən
hallarda onların təklif etdikləri oxunuş variantları vəziyyəti düzəltmək
əvəzinə daha da ağırlaşdırmış, necə deyərlər, “qaş düzəltdikləri yerdə
vurub gözünü də çıxarmışlar”. Buna görə də biz ümumi şəkildə göstərdiyimiz bu tipli faktların bəziləri üzərində daha ətraflı dayanmağı məqsədəuyğun hesab etdik.
Qoşuluq “ قلشوقəlaqə, bağlılıq, qoşulma, bir araya gəlmə”: Av avlayu gəzər ikən öñindən bir paralu keyik çıqdı. Buğanuñ ardından erdi,
yay kirişin boynuna atdı. Buğa acımışdı, kəndüyi bir yuca yerdən atdı.
Bəkil at cılavısın yeñimədi, bilə uçdı. Sağ uyluğı qayaya toqındı, sındı.
Bəkil örü (mətndə: aru) turdı, ağladı, aydur: “Ulu oğlum, ulu qardaşum
yoq”. Haman bəlügindən gəz çıqarub atınuñ tərkilərini tartdı, ordı1.
_____________
1Bütün nəşrlərdə urdı şəklində verilmiş söz ordı “kəsdi” şəklində oxunmalıdır. Or - feli türkməncədə “kəsmək, biçmək” mənası ifadə edir. Müasir Azərbaycan dilində işlənən oraq sözündə bu
felin kökü qorunub saxlanmışdır.
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Qaftanı altından bərk sardı. At var qüvvətilə [çapdı. Bəkil]* atınuñ yelisinə düşdi. Avcılardan ayrı, dülbəndi boğazına keçdi. Ordusını ucına
gəldi. Oğlancuğı Əmrən bahadur atasına qarşu gəldı. Gördi bəñzi sararmış, dülbəndi boğazına keçmiş.Yoldaşlarını sorub oğlan burada soylamış,
görəlüm, xanım, nə soylamış: “Qalqubanı yerüñdən turı gəldüñ / Yelisi
qara qazılıq atın butun bindüñ / Arquru yatan ala tağlar ətəginə ava varduñ / Qara tonlu kafirlərə uğraduñmı? / Ala gözlü yıgıtlərüñ qırdırduñmı?
/ Ağız-dildən bir qaç kəlimə xəbər maña / Qara başum qurban olsun,
ağam, saña”, – dedi. Bəkil oğlına soylamış, görəlüm, xanım, nə soylamış.
Aydur: “Oğul, [oğul,] ay oğul! / Qalqubanı yerümdən turı gəldüm / Qara
tağlar öñinə ava bindüm / Qara tonlu kafirlərə uğramadum / Sağdur,
əsəndir yigitlərüm, oğul, qayurma / Üç gündür qoşuluğum  مغلشوقyox
/ Oğul, at üzərindən məni qap, döşəgümə çıqar” - dedi (D. 241-242).
V.V.Bartold sözü quşluq kimi oxumuş, “Уже три дня, как я не попадал
в место охоты за птицами, сын” şəklində rus dilinə çevirmişdir (22, 85).
H.Araslı, O.Ş.Gökyay, M.Ergin, M.S.Kaçalin bu parçadakı qoşuluğum
sözünün yazılışında katib xətası olduğunu düşünərək ona xoşluğum şəklində düzəliş vermiş, “hoşluk, iyilik, keyif, sıhhatte bulunma” kimi mənalandırmışlar (2, 128; 11, II, 140; 15,223;17,148 ). S.Əlizadə qoşluğum
oxunuşunu seçərək müasir mətndə həmin sözün keçdiyi cümləni “Üç
gündür ki, əhvalım yox, xəstəyəm” kimi şərh etmişdir (12, 106, 204).
Göründüyü kimi, onun da şərhində xoşluq sözünün mənasına və dolayı
yolla mətndə sözün köçürülməsi zamanı xoşluq yerinə qoşluq şəklində
yazılması məntiqinə əsaslanır. S.Tezcan və H.Böhöten sözü koşlığum
şəklində transliterasiya edərək əlavə izahat verməmiş (31, 159), S.Özçəlik isə koşluğum kimi oxuduğu qrafik kompleksi xoşluğum sözünün
fonetik variantı olaraq qiymətləndirmişdir (25, 129-130). Verdiyimiz qısa
icmaldan da göründüyü kimi, naşirlərin, demək olar ki, hamısı cümlənin
məzmununu Bəkilin özü haqqında, öz vəziyyəti barədə məlumat verməsi
faktı ilə bağlamışlar. Doğrudur, abidədə x ilə başlayan ərəb-fars mənşəli
sözlərdə x- > q- əvəzlənməsinə aid bir neçə nümunə vardır: xütbə >
qütbə, xalı > qalı, xalıça > qalıça. Buna görə də xoşluğum > koşluğum
şəklindəki fonetik dəyişmə etiraz doğurmur. Lakin  مغلشوقqrafik kompleksinin qoşuluğum kimi oxunması və əvvəlki cümlənin (Sağdur,
əsəndir yigitlərüm, oğul, qayurma ) məzmunu ilə bağlanması mətnin
_________________

*Bu sözləri mətnə biz əlavə etdik
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qrammatik-məntiqi ovqatına daha çox uyğun görünür. “Tarama
sözlüğü”ndə qoşuluq  قلشوقsözünə aid XVI əsrdə tərtib edilmiş “Babusül-vasit” adlı ərəbcə-türkcə lüğətdən bir nümunə verilmişdir: Etba:
Kimseye uyan kişiler ve mâna murad olunan lâfızla koşuluk قلشوق
mânası olmayan elfaz (23, IV, 2672). Lüğətdə bu sözün mənası “bir araya
gətirilmiş” şəklində verilsə də, bizcə, “bir araya gətirilmə” olmalıdır.
Sözün kökü qoş- “qoşmaq” felidir: qoş-+-u +-luq > qoşuluq. V. V.
Radlov lüğətində koşu “bir neçə hissədən təşkil edilmiş hər hansı bir
əşya”, koşuk “bir-birinə bağlanmış, qoşulmuş”, koşukluk “bağlılıq,
əlaqə” sözləri qeydə alınmışdır (26, II, 1, 640-641). Bunlara əsasən Üç
gündür qoşuluğum  مغلشوقyox cümləsinin məzmunu “Üç gündür igidlərimlə əlaqəm yoxdur, onlardan ayrı düşmüşəm” kimi anlaşılmalıdır.
Yañal “ لاکیkənardakı, qıraqdakı”. Söz abidədə bir yerdə – Drezden
nüsxəsinin giriş hissəsində işlənmişdir; Vatikan nüsxəsində həmin sözün
keçdiyi mətn parçası ixtisar olunmuşdur: Yañal ala ev yanında dikilsə,
gərdək görkli...(D. 7). Nəşrlərdə  لاکیqrafik kompleksi aşağıdakı şəkillərdə oxunmuşdur:
H.Araslı (1962): Bunar ala ev yanında tikilsə gərdək görklü (s.14);
1978-ci il nəşrində də eyni oxunuş təkrarlanmışdır.
S.Əlizadə (1988): Bañ al-ala ev yanında dikilsə, gərdək görkli .
“Qeydlər” bölməsində o, özünün oxunuş variantına belə izah vermişdir: “
Bañ al-ala. OŞ və Er- də “yañal ala”, HA -da “bunar ala”. KDQ-nin
1962 -ci və 1978 -ci il Bakı nəşrlərində bunar sözünə şərh verilməmişdir.
Orijinaldakı qrafik kompleksi isə türk nəşrlərinə uyğun oxumaq doğru
sayıla bilməz. Bizim mətndə verilmiş variant yenə də sifətlərin ardıcıllığını və qoşalaşmasını əks etdirir. Burada al-ala qoşa sözünü “qıpqırmızı
mənasında başa düşmək lazımdır. M.Seyidov yazır ki, “Qorqut ab-alaca
çiçəkdən (ağacdan) çıxmışdır... Bəzi mifoloji materiallardan aydınlaşır ki,
ala rəng türk xalqlarında uduq – müqəddəs düşümlü, Baş tanrı Ülgenin
rəngi sayılmışdır” (M.Seyidov. “Qorqut” sözünün etimoloji təhlili və
obrazının kökü haqqında qeydlər – “Azərbaycan” jurnalı, 1979, № 1, s.
199). Belə fərz etmək olar ki, KDQ-nin şifahi şəkildə formalaşdığı ilkin
mərhələlərdə cümlədəki ev sözünün təyini ban ala şəklində imiş; lakin
yazıya köçürülərkən artıq al (“qırmızı” mənasında) sözü daha “düşümlü”
sayılırmış; ona görə də katib dastanların dilindəki qoşa sözlər sisteminə
uyğun olaraq al sözünü ala sözü ilə qoşalaşdırmışdır. Əlbəttə, məqsəd
gərdəyin (gəlin otağının) toxunulmaz, hörmətli, bəlkə də müqəddəs oldu-
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ğunu bildirməkdir. Beləliklə, həmin qoşa sözün işləndiyi cümlənin məzmunu belədir: “Gəlin otağı (çadırı) uca, qırmızı və müqəddəs bir evin yanında qurulsa, gözəldir!” (12, 226-227).
Ş.Cəmşidov (1999): Yənal ələ ev yanında digilsə gərdək görklü...
O.Ş.Gökyay (2000): Yañal ala ev yanında dikilse gerdek görklü. Söz
türk dili dialektlərində işlənən yañal “parlak; kırmızı; bir tarafı kırmızı
bir tarafı beyaz olan meyve; akşam güneşinin taşlar üzerine vuruşu” leksik vahidi ilə eyniləşdirilir.
S.Tezcan, H.Böhöten (2000): Yañal ala ev yanında dikilsə, gərdək
görkli .S. Tezcan ayrıca nəşr etdirdiyi “ Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar” əsərində (2001) yazır: “Ergin yañal ‘yan taraf’ olarak vermiştir, bu doğru olamaz. Gökyay ise yaklaşmıştır” (29, 52). Daha sonra
müəllif türk dili dialektlərində işlənən yañal, yanal, yanıl 1. ‘kırmızı,
pembe, pembeleşmiş’, 2. ‘bir yanı al’ 3. ‘alaca, açıklı koyulu, değişik
renkli (genellikle hayvan için)’; yail ‘parlak kırmızı’; yağal (I) 1. ‘yüzü
kahverengi olan hayvan’ 2. ‘kulağı sarı hayvan’; yağal (II) ‘yanardöner,
parlak kırmızı’ nümunələrinə və “Dədə Qorqud kitabı”nın mətnində keçən kızıl ala gerdek, ap alaca gerdek, ala gerdek ifadələrinə istinad edərək yañal’ın “qırmızı, parlaq qırmızı” mənası bildirdiyini göstərir. Naşir
D. 280-də işlənmiş və başqa tərtibçilərin yuñlı şəklində transliterasiya
etdikləri  لکیqrafik kompleksini də yañal kimi oxuyaraq bu sözlə
əlaqələndirmişdir (30, 52).
S.Özçəlik (2005): Yañal ala ev yanında dikilsə, gərdək görkli.
Mustafa S.Kaçalin (2006): Yañal ala ev yanında dikilse gerdek görklü. Mətndə yañal sözünün mənası “alaca” şəklində göstərilmişdir.
Fikrimizcə, M.Erginin bu söz haqqındakı mülahizəsi daha doğru sayılmalı və qrafik kompleks yañal şəklində oxunaraq “kənardakı, qıraqdakı”
mənasında dəyərləndirilməlidir. Sözü “yanaşı” mənasında müəyyənləşdirmək mümkün deyil, çünki cümlədəki yanında sözü həmin məzmunu
ifadə edir. Leksik vahid bu mənada mətnə daxil edildikdə cümlə məntiqsiz və məzmunsuz bir şəklə düşür: “Yanaşı ala ev yanında” (?). Çadırın
və ya gərdəyin kənar yerdə qurulması faktını “Dədə Qorqud kitabı”nın
müxtəlif boylarından götürülmüş bir neçə nümunə də açıq şəkildə təsdiq
edir: Qırañ yerdə tikilmiş otaxlaruñ / O zalım yıqdurdı ola, qardaş (D.
222); Alar sabah sapa yerdə dikiləndə ağ ban evlü (D. 109); Alan sabah
sapa yerdə dikiləndə ağ ban evlü (D. 204) və s.
Yañal sözü etimoloji cəhətdən yan “yan, ətraf” kökü ilə bağlıdır.
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Adətən, abidələrdə yan sözü adi n ilə yazılır. Lakin bəzi qaynaqlarda,
xüsusilə də cağatay abidələrində bu sözün və ondan yaranmış derivatların
ñ ilə (‘sağır nun’la) yazılışına da təsadüf edilir: yañ “ کنیyan, ətraf”,
yaña “ اکنیyana doğru, yana tərəf”, yañlığ “ غیلکنیyanındakı; kimi”
və s. (6, II, 341-342). M. Kaşğari divanında yaña  اکنیsözü “derenin
yanı, her hangi bir ırmağın bir yanı (Oğuzca)” şəklində izah olunur.( 19,
III, 369). Əbu Həyyan lüğətində yañ “ کنیyan tərəf”, yaña “ اکنیcəhət”
mənasında qeyd olunmuşdur (9, 119).
Güman edirik ki, yañal sözü yaña - “yana doğru dönmək” felindən -l
şəkilçisi vasitəsilə yaranmışdır. Yazılı abidələrdə və müasir türk dillərində
eyni model əsasında yaranmış bir sıra sözlərə təsadüf edilir: Qədim yazılı
abidələrdə: tükel (<tüke - “bitmək, tükənmək”) “bütün, tamam”, ınal (<
ına - “inanmaq”) “etibarlı”, ökil (< ök - “yığmaq, toplamaq”) “çox”; müasir türk dillərində: türk. öngül “tərs”, yaral (< yara - “yaramaq”), türkm.
qabsal (< qabsa- “əhatə etmək, ətrafını bürümək”) “boğanaq, bürkü ” (32,
136) və s. Tədqiqatçıların fikrinə görə, müasir türk dillərində kök və şəkilçiyə ayrılmayan bir sıra sözlərin tərkibində (çatal, kötəl, sökəl...)-l şəkilçisi daşlaşmış şəkildə qalmışdır. (Bax: 27, 191-194).
Qabza “ هضبقçadır örtüyü”. Söz Drezden nüsxəsində aşağıdakı
məqamlarda işlənmişdir: [Burla xatun] aydur: Dünlügi altun ban evümüñ
qan bürəsi  یس هربنقoğul! (D. 52); Atası- anası güvlədilər, Beyrəgüñ
ayağına düşdilər. Aydur: Dünlügi altun ban evümüñ qabzası یس هضبق
oğul! (D. 119); [Dəli Domrulıñ] babası aydur: Dünlügi altun ban evümüñ
qabzası  یس هضبقoğul! (D. 163). Həmin sözə abidədə ərəb əlifbası ilə
eyni yazılışda “qəbzə, bir şeyin tutacaq yeri” mənasında da təsadüf edilir:
Şahi-mərdan Əlinüñ Düldülinüñ əyəri ağac! Zülfüqaruñ qınıyla qəbzəsi
 یس هضبقağac! (D. 55); Böylə degəc Beyrək yayı aldı, çəkdi. Qəbzəsindən  ن دنس هضبقyay iki para oldı ( D. 108). Vatikan nüsxəsində
bir yerdə həmin söz  ضəvəzinə  زze ilə yazılmışdır: Beryik: “Barı”, - deyüb hərifüñ yayını aldı çəkdi qəbzəsindən  ن دنسزبقiki para etdi (V. 43).
Demək olar ki, bütün nəşrlərdə bu nümunələrdəki  هضبقyazılışı “qəbzə, bir şeyin tutacaq yeri” mənasında qəbul edilmişdir. İlk dəfə S. Tezcan
“Dünlügi altun ban evümüñ qabzası  یس هضبقoğul!” cümləsindəki qabza sözünün ərəbcədən alınma qəbzə sözü ilə eyni köklü leksik vahid olmadığını irəli sürmüşdür. O, türk dili dialektlərində işlənən kapsa, kapsalık, kapsak, kapsalak “qapı”, həmçinin türkməncədəki qapsa “qapı”
sözlərinə istinadən evümüñ qabzası birləşməsindəki qabza sözünü qapsa
“qapı” leksik vahidinin fonetik variantı kimi izah etmişdir:

2013/ IV

10

“Bence DKK, Anadolu ağızları ve Türkmencede bulunan bu sözcüğün
Arapça kabza ‘sap’ ile ilişkisi yoktur; sadece benzerlik yüzünden karıştırıldığı için DKK-da dat ile yazılmıştır... Babanın oğlunu ‘çadırımın
kapısı’ diye nitelendirmesi için iki açıklama söz konusu olabilir. 1) Genellikle kapıda her an hizmete hazır nökerler (uşaklar) durur. Oğullar,
özellikle genç oğullar her an hizmete hazır bir nökere benzetilmiş olabilir. 2) Kapı, çadırın dünyaya açılan yeridir; bu deyim ‘soyumu yeryüzüne,
geleceğe taşıyacak olan kişi’ anlamına kullanılabilir” (30, 129-130).
S.Tezcanın yayın və ya qılıncın qəbzəsi anlayışının məntiqi ilə evin də
qəbzəsinin ola biləcəyi fikrinə qarşı etirazı əsaslıdır. Həqiqətən də, evin
qəbzəsi, tutacaq yeri ifadəsi heç bir məntiqə sığmır. Lakin onun qabza
sözünü “evin qapısı” şəklində qiymətləndirməsi, bizim fikrimizcə, o qədər də dəqiq deyil. Türkməncədə qapsa sözünün əsas mənası “qapının və
ya pəncərənin layı, qanadı (“створка”) ”dır. (32, 135). Bu faktı nəzərə
aldıqda qabza sözünün mətndə “çadır örtüyü; örtük” mənasında işləndiyini söyləmək mümkündür. Məsələ burasındadır ki, çadır örtüyü ayrı-ayrı
hissələrdən təşkil olunur. Bu hissələrə qanad adı verilir. Qaynaqlarda
qanad sözü həm çadırın ağac şəbəkəsinin hissəsi, həm də çadır örtüyü
mənasında qeydə alınmışdır. Müasir qırğız dilində qanad sözü “çadır
örtüyü” mənasında altı kanat ak ordo “altı qanadlı ağ çadır” və on eki
kanat çon üy “on iki qanad böyük ev” birləşmələrinin tərkibində işlənməkdədir.(21, I, 339). Vaxtilə biz “Dədə Qorqud kitabı”nın Drezden
nüsxəsində üç yerdə keçən Qanadlaruñ ucı qırılmasun alqışındakı
qanad sözünün “çadır örtüyünün hissəsi, çadır örtüyü” mənasında işləndiyini qeyd etmişdik. (35, 68-69). Bizcə, abidədəki qabza və qanad sözləri eyni mənanı - “çadır örtüyünün hissəsi; çadır örtüyü” mənasını bildirir. Bu fikrin doğruluğunu D. 52-də qabza sözünün yerində işlənən qan
bürə (Dünlügi altun ban evümüñ qan bürəsi  یس هربنقoğul!) ifadəsi də
təsdiq edir. İndiyə qədər qəbzə sözünün səhv yazılışı şəklində izah olunan
və nəşrlərdə qəbzə kimi oxunan qan bürə ifadəsi “gön çadır örtüyü”
mənasını ifadə edir. Bu sözə M.Kaşğari lüğətində kandır “xam gön”,
“Şəcəreyi-Tərakimə”də kan “keçə, çadırın üstünə örtülən xam gön”
mənasında rastlanır: Kanalı, irnəkli kayıng ukğa kan bürkütdüm “Çənbərli, yan şüvüllü qayın dirəyə (uka) keçə örtdürdüm”. Bürü-/ bürə- feli
ilə bağlı olan bürə sözü isə “örtük” mənasındadır. Beləliklə, gətirdiyimiz
faktlar bunu söyləməyə imkan verir ki, “Dədə Qorqud kitabı”nda üç
yerdə keçən “Dünlügi altun ban evümüñ qabzası  یس هضبقoğul!” cüm-
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ləsindəki qabza sözü qəbzə “ bir şeyin tutacaq yeri” sözündən fərqli olaraq “çadır örtüyü” mənası ifadə edir. Bu məna həmin cümlənin ümumi semantik tutumunu müəyyənləşdirir: Ata-ana öz oğullarını çadırın (evin)
örtüyünə bənzədirlər; örtüyün olmaması bütövlükdə evin (çadırın) dağılmasına bərabərdir.
Yegə “ هَکَیqarınqulu, yeyəgən, sümsük; ziyankar”. Drezden və
Vatikan nüsxələrində bu sözün keçdiyi parça aşağıdakı şəkildədir: Gəldük
ol kim tolduran topdur, dapadanca yerindən örü turdı, əlin - yüzin yumadın obanuñ ol ucından bu ucına, bu ucından ol ucına çarpışdurdı, qov qovladı, diñ diñlədi, öylədəncə gəzdi, öylədən soñra evinə gəldi. Gördi kim,
oğrı köpək, yegə  هَکَیtana evini bir-birinə qatmış, [evi] tavuq küməsinə,
sığır tamına dönmiş (D. 8); Üçüncisi toldurum topdur. Quşlıq uyxudan
oyanur qalqar, əlin-yüzin yumadın obanuñ ol ucından bu ucına, bu ucından ol ucına qov qovlayu, diñ diñləyü sabahdan öyləyə dəkincə gəzdi.
Öylədən soñra evinə gəldi. Gördi kim, oğrı köpək, yegə  هَکِیtana evini
biri-birinə qatmış (V. 5). Bu sözü və bütövlükdə yegə tana ifadəsini
M.Ergin yike tana, H.Araslı yeyə - dada (1962), yekə dana (1978), O.
Ş.Gökyay yige dana, S.Əlizadə yekə tana, S.Tezcan - H.Böhöten,
M.Kaçalin və S.Özçəlik yige tana “ziyankar dana” şəklində oxumuşlar.
H.Araslının yeyə - dada şəklindəki ilkin oxunuş variantını qrammatik
cəhətdən izah etmək qeyri-mümkündür: dada (tata) feli bağlamasına
paralel olaraq yeyə (yegə) kimi oxunan sözün kökünü ye- və feli bağlama
şəkilçisini - ə kimi müəyyənləşdirdikdə -y- (-g-) samitinin hansı funksiya
daşıdığı məlum olmur. Ye- felinin feli bağlama funksiyasında işlənməsi
üçün söz ‘yə’ hərfi ilə deyil, ‘kəf’lə yazılmalı idi. Görünür, bu səbəbdən
də o, həmin oxunuş variantını sonrakı nəşrdə yekə ilə əvəz etmişdir.
O.Ş.Gökyay mətndə yige şəklində oxuduğu sözü Anadolu ağızlarında
işlənən yige / yege «başıboş gezmeye alışmış yarı vahşi hayvan; hırsız;
ziyankar» kimi izah etməklə yanaşı, yekə «böyük» şəklində oxuna biləcəyini də istisna etməmişdir (15, 312). Sözün Drezden nüsxəsindəki
yazılış variantında ‘kəf’in sərkeşi üzərində üç nöqtə qoyulmuşdur. Bu,
onu göstərir ki, söz ‘ke’ ilə (yekə) oxuna bilməz, ‘ge’ ilə yegə/ yigə kimi
oxunmalıdır. Həmçinin sözün yekə «böyük» şəklində oxunuşu mətnin
semantik quruluşuna da ziddir. Yekə sifəti əlamət, oğrı sifəti isə keyfiyyət
bildirir və sadalanan həmcins mübtədaların təyinləri arasında uyğunsuzluq yaranır. Buna görə oğrı köpək birləşməsindəki oğrı sifətinə paralel
yegə tana birləşməsindəki yegə sifətinin də keyfiyyət bildirməsi normal
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hal kimi qəbul edilə bilər. Yekə oxunuşu ilə bağlı bu uyğunsuzluğa ilk
dəfə T.Təkin diqqət yetirmiş, O.Ş.Gökyayın verdiyi variantlar içərisində
yige / yege «hırsız, ziyankar» oxunuş variantını daha məqbul variant
hesab etmişdir: «Gerçekten Anadolu ağızlarında yeğe, yiğe diye bir kelime vardır ve anlamları «hırsız, ziyankar, itaatsiz»dir. Bu ibareden önceki
oğrı köpek «hırsız köpek» ibaresi göz önünde tutulursa yige tana «ziyankar dana» metnin gelişine uygun düşmektedir. Yeke / yekke tana «koca dana» ise iki ibare arasındaki koşutluğu bozmaktadır... «Hırsız, ziyankar» anlamında yege / yige kelimesi ye- / yi- fiilinden türemiş olmalıdır
(krş. Eski Türkçe bilge)» (29, 144). S.Tezcan da O.Ş.Gökyay və T.Təkinin
fikirlərinə şərik çıxaraq sözü yige «hırsız, ziyankar» şəklində oxumuş,
əlavə olaraq Anadolu dialektlərində işlənən yeğe «azgın, kötü, zararlı
(hayvan, insan için)», yiğe «hırsız, zarar veren (hayvan, insan için)», yiye
«zarar verici, obur (hayvan)» və s. örnəklər vermişdir. Lakin o, T.Təkindən fərqli olaraq sözün ye- felindən - gə şəkilçisi ilə yaranması fikrinə
şübhə ilə yanaşmış, Anadolu türkcəsinə qonşu dillərdən (hansı dildən? V. Z) alınma olduğunu irəli sürmüşdür (30, 60-61).
Bizim fikrimizcə, T.Təkinin ehtimalı doğrudur; mənfi keyfiyyət bildirən yegə “qarınqulu, yeyəgən, sümsük, ziyankar” sifəti ye - felinə sifət
düzəldən -gə şəkilçisi artırılması yolu ilə yaranmışdır. Həmin sözə XV əsr
türk yazılı abidələrindən «Maarifnamə»də də təsadüf edilir: Bir yigə
 هکییkelp olur elindeki eti ısırır, sen kovduğunca ol turur demür gibi (23,
VI, 4588). «Tarama Sözlüğü»ndə bu söz «güclü, qüvvətli» mənasında
yanlış izah edilmişdir (23, VI, 4588). Halbuki mətnin məzmunundan da
aydın olur ki, it acgözdür, sümsükdür. Bu məna isə «Dədə Qorqud kitabı»ndakı məna ilə tam üst-üstə düşür. Feldən sifət düzəldən - ğa / - gə şəkilçisinə başqa türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazılı abidələrində
də təsadüf edilir: bilgə (< bil - ), kısğa (< kıs -), ögə «müdrik» (< ö «düşünmək») (8, 651), küygə «gözləyən, güdən, gözləyici» (< küy - / küd
- «güdmək, gözləmək») (Codeks Kumanikus), donqa «donqar» (azərb.),
sızğa (azərb.), yorğa (azərb.)(< *yor-, yort-), öreke «hörücü, hörgü aləti»
(Kr. tatar.) (< öre- «hörmək»), kıska (qırğ.) və s. Bu şəkilçinin izlərini
kölgə, sısqa, damğa və s. kök və şəkilçisi birikmiş, kök morfeminin mənşəyi və etimologiyası mübahisəli olan sözlərdə də müşahidə etmək mümkündür.
Dəb[lək] “kiçik davul, təbil, dəf”. Sözə yalnız Vatikan nüsxəsinin
“Uruz dutsaq olduğu” boyunda təsadüf edilir. Mətndə dopa / düpə dəblər
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 هپود رلبدşəklində yazılmışdır: Qazan bəg atından yerə endi. Arı [sudan]
abdəst alub iki rikət namaz qıldı. Adı görklü Mühəmmədə salavat gətürdi. Dəxi qara dinlü kafirə at saldılar, qılıj urdılar. Dopa dəblər gümür - gümür davullar çalındı (V. 73). Drezden nüsxəsində həmin parça belədir:
Qazan gördi ki, kafir qatı yaqlandı. Atından endi, aru sudan abdəst aldı,
ağ alnın yerə qodı, iki rikət namaz qıldı. Adı görklü Mühəmmədi yad gətürdi, qara dinlü kafirə göz qarartdı, hayqırdı, at saldı qarşu vardı, qılıc urdı. Gümbür – gümbür tavullar çalındı, burması altun tuc borılar çalındı
(D. 132). M.Ergin nüsxə fərqlərində ifadəni düpe düpler kimi oxumuş,
əlavə izah verməmişdir. S.Tezcan və H.Böhöten mətnə düpe dep[di]ler
şəklində düzəliş vermişlər. (31, 262). M.S.Kaçalin də eyni düzəlişi qəbul
etmişdir (18, 85). Türkmən tədqiqatçısı Annaqurban Aşırov ifadəni düpe
– dübler kimi transliterasiya etmişdir (4, 243).
Bizcə, göstərilən oxunuş və düzəliş variantları mətnin ümumi məzmununa uyğun deyil. S.Tezcan və H.Böhötenin düzəlişindən belə anlaşılır ki,
oğuz igidləri kafirlə vuruşduqdan sonra düpə (mərkəzə) dəpmiş, daha
sonra isə davullar çalınmağa başlamışdır. Halbuki əksinə olmalı idi: Davullar çalınmalı, sonra vuruş başlanmalı idi. Buna görə də biz başqa bir
düzəliş variantı təklif edirik: düpə sözü dopa kimi oxunmalı, dəblər yazılış şəkli isə dəb[lək]lər şəklində düzəldilməlidir. Çox güman ki, köçürmə
prosesində katib dəbləklər sözündəki lək hecasını yazmağı unutmuşdur.
(Sözün tərkibində iki lə ünsürünün ard-arda gəlməsi burada yanlışlığın
yaranmasında əsas rol oynamışdır). Dəblək/dəplək sözünün orta əsr yazılı
abidələrində “kiçik davul, təbil, dəf” mənasında işlənməsi ilə bağlı “Tarama Sözlüğü”ndə 13 müəllifin əsərindən nümunələr verilmişdir: Eğer
deplek  کلبدçalarsa gerü depleği boynunda ola (Kesir. XIV); Halim nola
gör zilletimi Zati güzeller / Başuma kakarlarsa bu gün nite ki deplek (Zati,
XVI); Dünbek [Fa.]- Deplek tabir olunan küçük tabldır, oyun-bazlar,
mahalle bekçileri çalarlar (Bürh. XVIII-XIX) və s. (23, II, 1092-1093).
Mətndəki  هپودyazılışının dopa “topa, birlikdə” şəklində oxunması ilə
cümlə aşağıdakı kimi səslənir: Dopa dəb[lək]lər, davullar gümür-gümür
çalındı “Təbillər, nağaralar birlikdə gumbur - gumbur çalındı”.
Saltan “qısır, doğmamış”. Söz Drezden nüsxəsinin “Beyrək boyu”nda
bir dəfə işlənmişdir: Qızlar keyigi götürdilər, Gözəllər şahı Banı Çiçəgüñ
öñinə gətürdilər. Baqdı gördi ki, bir saltan  ن اطلسsemüz sığın keyikdür
(D. 77). Vatikan nüsxəsində bəzi başqa sözlərlə yanaşı bu söz də ixtisar
edilərək cümlə aşağıdakı kimi verilmişdir: Qızlar keyigi içəri gətürdilər
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(V. 26). Drezden nüsxəsindəki saltan sözünü M.Ergin, S.Əlizadə,
S.Tezcan, S.Özçəlik, M.S.Kaçalin sultan şəklində, H.Araslı isə sultansuz
kimi oxumuşdur. Ş.Cəmşidov ifadəni mətndə “bir sultan simüz sığın
keyik”, lüğətdə isə sultansuz “soltanı yandıran, əla, gözəl” kimi vermişdir
(7, 47, 66). V.V.Bartoldun tərcüməsində də qrafik kompleks sultan kimi
oxunmuş və “sultanlara layiq, yağlı erkək keçi” şəklində izah edilmişdir:
“Девушки унесли козу, положили её перед царицею красавиц Бану Чечек; она посмотрела и увидела, что это царственный, жирный
козёл - самец (22, 35). O.Ş.Gökyay H.Araslının sultansuz oxunuşuna
sərt reaksiya verərək yazır: “Bu da ne demektir? Geyigin sultanlısı, sultansızı mı oluyor?.. Metnin aslında ise “bir sultan sığın geyikdir” deniyor. Ama kitabın kıyısında kalmayıp da bütünün içine girebilmişsek burada sultan kelimesinden sonra bir kelime daha olmalıdır, diyebilmeliyiz.
Ben böyle düşünerek oraya kendiliğimden bir beğendi koydum, çünkü
Türkçemizde bir de Hünkar beğendi adında bir yemek var, o halde geyik
için de Sultan beğendi denebilir” (16, 342). O, mətndə olmayan beğendi
sözünü əlavə etməklə süni şəkildə yaratdığı sultan beğendi ifadəsinə
“sultanın beğendiği, sultanın hoşuna giden” kimi izah verir (15, 35, 283).
H. Araslının oxunuşuna O.Ş.Gökyayın etirazı əsaslı olsa da, onun özünün
təklif etdiyi sultan beğendi oxunuş variantı inandırıcı deyil. Hər iki halda
müəlliflər sultan sözünün məntiqindən çıxış edirlər. S.Özçəlik də qrafik
kompleksi sultan kimi oxuyaraq mətnə düzəliş etmişdir: Bakdı gördi ki
sığın[lar] sultan[ı] bir semüz keyikdür (24, 145). Göründüyü kimi, bütün
naşirlər  ن اطلسyazılışını sultan kimi oxumuşlar. Tədqiqatçılar arasındakı fikir ayrılıqları da məhz bu oxunuş xətasından qaynaqlanmaqdadır.
Əslində, qrafik kompleksin saltan şəklində oxunması bu mənasız mübahisələrə son qoya bilər. Dastanda sultan və saltan sözlərinin eyni şəkildə
yazılması bu sözlərin naşirlər tərəfindən eyniləşdirilməsində əsas rol oynamışdır. Hər iki sözün yazılışında “sin” hərfindən istifadə edilmişdir ki,
bu da klassik imla normalarına görə qrafik kompleksin ilk hecasının incə
saitlərlə transkripsiya olunmasına əsas verir. Lakin istər Anadolu mətnlərində, istərsə də Azərbaycan yazılı abidələrində bu normadan istisnalar
vardır. Xüsusilə də, erkən dövrlərə aid abidələrdə türk mənşəli sözlərdə
“sad” və “sin” hərflərinin bir-birinin yerində işlənməsinə aid kifayət qədər örnəklər vardır . Elə “Dədə Qorqud kitabı”nın özündə işlənmiş saq
“ehtiyatlı, oyanıq”, saqar “alnında ağ ləkə olan heyvan”, salqum
“salxım”, Salur, sancaq, sancıl -, sarımsaq, sovqat, sayra - “(quş haq-
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qında) oxumaq”, san “həddən çox” və s. sözlərin “sad”la deyil, “sin”lə
yazılışında da bunu görmək mümkündür. Digər tərəfdən, sözün ikinci
hecasında ( طta) hərfinin işlənməsi qrafik kompleksin saltan şəklində qalın saitlə oxunuşunu zərurət halına gətirir. Türkmən dilinin bir sıra dialektlərində bu söz salt və saltman formalarında “yaş çaqası bolmadık ayal
(körpə uşağı olmayan (qısır) qadın” mənası ifadə edir (3, 155). Həmin söz
qazaxcada salt və saltañ “subay” (məs. saltañ yiqit “subay gənc”)”, qaraqalpakcada salt “yüksüz, boş” (məs. salt atlı “yüksüz, boş atlı”), qırğızcada salt “yüksüz, boş (atlı haqqında)”, özbəkcədə salt “boş, yəhərsiz (at)”:
otni salt minmok “atı yəhərsiz minmək” şəklində işlənir. Özbəkcədə salt
sözü subay sözü ilə birgə işlənərək qoşa söz yaradır: salt - suboy “ortikça
taşvişi, bola - çakasi yok; takasaltanq (uşaqları olmayan qayğısız (boş)
adam), ailəsi olmayan subay adam” . Saltan / saltañ sözünə özbək dilində
işlənən takasaltanq “ailəsiz, sərbəst, boş (subay) adam” mürəkkəb sözünün tərkibində də rastlanır. Türk dilinin dialektlərində salt, zalt, saltan
“yalnız, tək, sadəcə” şəkillərində işlənən sözlər də eyni köklə bağlıdır (10,
353). Qırğız və uyğur (suvay - saltan) dillərində subay - saltan “uşağı
olmayan qadın” qoşa sözünün tərkibində saltan sözü subay sözünün mütləq sinonimi kimi özünü göstərir. Güman edirik ki, Azərbaycan dilindəki
subaylıq sultanlıqdır ifadəsinin yaranmasında subay - saltan ifadəsinin
rolu olmuşdur; ilkin dövrdə subay - saltan şəklində işlənən ifadə söz
oyunu nəticəsində, sözün tərkibindəki bir saitin dəyişilməsi ilə atalar
sözünə çevrilmişdir. Salt / saltañ sözləri V.V. Radlov lüğətində “yüksüz,
boş (at və atlı haqqında); yalnız, tək, boş”, L. Budaqov lüğətində “yüksüz;
tək, boş, sırf, sadəcə” (salt atlığ “yüksüz atlı, kavaleriya”, salt akça “nəğd
pul”), “Tarama Sözlüğü”ndə “yalnız, sadəcə” mənalarında qeydə alınmışdır. Bir sıra tədqiqatçılar subay sözü kimi salt / saltañ sözünün də
monqolcadan alındığını güman edirlər (10, 353). Həqiqətən də, monqolcadakı saltanq “yüksüz (baqajsız), boş (atlı haqqında”), habelə bu sözlə
bağlı olan salan “səliqəsiz, pinti, başıboş”, salxqar “geniş, boş (paltar
haqqında)”, saltaan “aralıq, boşluq” və s. sözlər türk dillərində işlənən
salt/ saltañ sözlərinə yaxın mənadadır və eyni kökdəndir. Lakin bu sözlərin monqolcada işlənməsi onların həmin dildən alınma olduğuna tam zəmanət vermir. Salt/ saltañ sözləri türk dilləri materialları ilə də izah oluna
bilir. Fikrimizcə, bu sözlər türk dilləri zəminində sal - “boş buraxmaq,
sərbəst buraxmaq” felindən yaranmışdır: Ol aradan atın başın saldılar,
Seğirdim ile kapuya sürdüler (Süh. XIV); Gözünden saldı bu fani cihanı,
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Civar - ı Hakka pervaz etti canı (Şeh.Ş. XVI ) və s. (23, V, 3278 - 3279).
Türk dillərində bu kökdən yaranmış salak “başıboş, səliqəsiz, avam,
pinti (türk, qırğız), salañ “bacarıqsız, avam” (yakut), salı “həftənin 2-ci
günü; boş gün” (türk), salma “boş, azad edilmiş, sərbəst” (türk; Azərbaycan - salma çay “boş çay (şəkər əlavə edilməmiş çay), salqın “sərbəst verği”, salma ko - “sərbəst buraxmaq”, salt “yalnız, sadəcə”, salı ver - “boş,
sərbəst buraxmaq” (türk), salta “tamamilə” (qırğ.) və s. derivatlara rast
gəlmək mümkündür. Azərbaycan dilinin Şamaxı və Bakı dialektlərində
işlənən səlt “bütünlüklə, tamamilə”, Quba dialekti və Cəbrayıl şivəsində
rast gəlinən səllimi “özbaşına, başlı - başına, sərbəst” sözlərini də bu
nümunələrə əlavə etmək olar (5, 358). Salt (< salıt) sözündən yaranmış
saltan - “sərbəst, boş buraxılmaq” felinə Anadoluda tərcümə edilmiş XIV
əsrə aid “Qisasül - ənbiya” adlı əsərdə təsadüf edilir: Ay bulara haber gelmedi mi kim deve yerini öğler ve yatağın anar, saltanuban makamına
gider (Enb. XIV) (23, V, 3288). Eyni zamanda qırğız dilindəki sal “subay,
gənc və qüvvətli oğlan”, sal - manap “boş və məqsədsiz şəkildə dolaşaraq vaxtlarını əyləncələrdə keçirən varlı balaları” sözlərində sal - “boş
(sərbəst) buraxmaq” felinin ad korrelyatı əks olunmuşdur. Müasir türk
dillərində saltan sözü yalnız insanlara aid keyfiyyəti bildirir. Görünür ki,
ilkin dövrlərdə bu söz “boş, sərbəst” mənası ifadə etmiş, daha sonra bu
məna əsasında həm heyvanlara, həm də insanlara aid edilə bilən “qısır,
doğmamış” mənası ortaya çıxmışdır. Müqayisə üçün göstərək ki, hazırda
türk dillərində (azərb, özbək) işlənən və yalnız insanlara, xüsusilə erkək
cinsindən olan adamlara şamil edilən subay sözü monqol dilində “ bir il
boyu bala verməmiş (qısır) dişi heyvan (inək, at və s.)” mənasında işlənir
(20, 1136.) Bütün bunlara əsasən biz KDQ - dəki  ن اطلسyazılışını saltan
şəklində oxuyur və “qısır, doğmamış” kimi mənalandırırıq. Onu da əlavə
edək ki, qısır və doğmayan heyvan daha kök və əti dadlı olur. “Dədə
Qorqud kitabı” haqqındakı ilk yazılarımızın birində biz sığın keyik birləşməsinin “dişi ceyran” mənası bildirdiyini irəli sürmüşdük (34, 154-155
). “Beyrək boyu”nda həmin birləşmədən əvvəl işlənmiş saltan “qısır, doğmamış” sözü bizim ehtimalımızın doğru olduğunu bir daha təsdiq edir.
Butun (bin -) “yanakı sıçrayışla, yana atlanaraq ata minmək”. Bu söz
Drezden nüsxəsində 1 - ci boyda 2 , 2- ci boyda 1, 4 - cü boyda 4, 6 - cı
boyda 1, 9-cu boyda 5, 10 -cu boyda 3 - cəmi 16 dəfə eyni birləşmə daxilində, butun bin - birləşməsinin tərkibində işlənmişdir: Qalqubanı yerindən öri turdıñ. Yelisi qara qazılıq atın butun bindiñ (D. 24); Buğac bəg
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örü turdı… Bədəvi atın tutdırdı, butun bindi (D. 31); [Qazan bəg] Qoñur
atın çəkdirdi, butun bindi (D. 126); …Bəg yigidim Qazan! Qalqubanı
yerindən örü turdıñ. Oğlunla yelisi qara qazılıq atın butun bindiñ (D.
136); Qalqubanı, Qan Turalı, yerindən turı gəldiñ, Yelisi qara qazılıq atın
butun bindıñ (D. 186); Qalqubanı, yerimdən turı gəldim, yelisi qara qazılıq atım butun bindim (D. 239); Qalqubanı, oğul, ye-rimdən turı gəldim,
Boynı sınsun, Al ayğırı butun bindim (D. 244); Qalqubanı, ana, yerimdən
turdı[m]. Yelisi qara qazılıq atıma butun bindim (D. 257); Qalqubanı yerindən turan yigit, Yelisi qara qazılıq ata butun binən (D.267). [Qazan]:
Qalqubanı yerindən turı gələn, Qazılıq atın butun binən! Nə yigitsən,
adın nədir, degil maña, - dedi (D. 288) və s. Göründüyü kimi, bütün nümunələrdə butun binmək ifadəsi ata minməklə bağlı müəyyən hərəkətin
tərzini bildirir. Söz Drezden nüsxəsində bütün hallarda  نوطب, Vatikan
nüsxəsində V.13-də  ْنُوطوُب, V. 93 və V. 94-də  ْن ُدوُبşəklində yazılmışdır.
Drezden nüsxəsinin IX boyunda (Əmrən boyunda) həmin söz buda هدوب
şəklindədir: [Bəkil] Şahbaz ayğırı çəkdürdi, buda bindi (D. 236).
M.Ergin butun sözünü but “ayağın dizdən yuxarı hissəsi” leksik vahidi
ilə eyni yuvada verərək butun bin - ifadəsini sual işarəsi altında “bir sıçrayışla binmek” kimi izah etmiş, buda bin - ifadəsi qarşısında buda yazılışının katib xətası olduğuna dair qeyd vermişdir (11, II,62). Aydın olur ki,
müəllif hər iki yazılış formasını but / bud sözünə bağlamış və - un şəkilçisini vasitə halı kimi qiymətləndirmişdir. Lakin but sözünə artırılan vasitə
halı klassik imla qaydalarına görə - ın (butın) şəklində olmalı idi.
O.Ş.Gökyay mətndə həmin sözü butun şəklində oxuduğu halda, lüğətdə batun maddəsində vermiş, bir sıra orta əsr yazılı abidələrində, o cümlədən də Anadolu mətnlərində işlənmiş bat, bata, batun “tez, sürətlə”
sözü ilə eyniləşdirərək batun binmək ifadəsini “derhal binmek, çabucaq
binmek, ata sıçramaq, hemen atlanmaq” kimi şərh etmiş, IX boydakı
buda sözünə heç bir izah verməmişdir +(15, 173). T.Təkin butun binifadəsi haqqında yazır: “Gökyay bu deyimdeki butun sözünü metne böyle
almakla birlikte, sözlüğe batun “çabuk, süratli, çabucak” diye almıştır.
Eski Türkçe bat “çabuk” sözünün vasıta hali batun değil, batın olurdu.
Oysa söz konusu kelime her iki nüshada genellikle butun şeklindedir.
Ayrıca, V nüshasında bu kelimenin but / bud isminin vasıta hali olduğınu
hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde kanıtlayan, başka deyişle
dal’la yazılmış iki örneği daha vardır: budın ( ندوبV. 93, 95). Begil Oglı
Emre Boyu’nda Şahbaz ayğırı çekdürdi, buda bindi cümlesindeki buda
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 هدوبkelimesi de budun / budın yerine bir müstensih yanlışıdır. Söz
sonundaki nun harfi he sanılmıştır” (29, 145-146).
T.Təkinin O.Ş.Gökyayın batun şəklindəki oxunuşuna etirazı əsaslıdır.
Lakin onun özünün təklif etdiyi but / bud + -un modeli də eyni etirazı
doğurur; sözün kökü bud olsaydı da vasitə halı -ın şəklində olmalı və söz
hər yerdə butın / budın kimi yazılmalı idi.
H.Araslı qrafik kompleksi bütün “tam, bütün” və büdə şəklində
oxuyaraq büdə sözünü bütün sözünün təhrif olunmuş şəkli kimi qiymətləndirmişdir (1, 125). Ş.Cəmşidov nəşrində də eyni oxunuş variantı seçilmişdir (7, 297, 370).
S.Əlizadə 1988-ci il nəşrində qrafik kompleksi bütün və büdə şəkillərində oxuyaraq əlavə şərh verməmişdir. Daha sonra o, bu məsələnin üzərinə yenidən dönməyə ehtiyac duymuş, ayrıca bir məqalədə həmin sözün
mənşəyini və mənasını müəyyənləşdirməyə çalışmışdır. Onun qənaətinə
görə, “…atı butun binmək “yəhərli - yasaqlı minmək” mənasınadır. Lüğətlərdə sözün kökü bot/ bod həmin məfhumu ifadə edir…” (13, 12-13)
Burada söz düzgün oxunsa da, göstərilən mənanın haradan alındığı
məlum deyil. Lüğətlərdə bot / bod “yəhər - yasaq” mənalı söz yoxdur.
Buna görə də verilən izahat yalnız fərziyyə kimi qəbul edilə bilər.
S.Tezcan da M.Ergin və T.Təkin kimi, butun sözünü but / bud sözü
ilə bağlamış, ancaq bir qədər fərqli şəkildə – “bacaklarını eyere sıkıca
yapıştıraraq ata binmek” kimi izah edərək bu şərhin qarşısına sual işarəsi
qoymuşdur (30, 93-94, 404).
S.Özçəlik butun şəklində oxuduğu sözün etimologiyası haqqında qəti
fikir söyləmədən buda yazılışının doğru ola biləcəyini qeyd etmiş və
qrafik kompleksin bu da işarə əvəzliyi kimi oxunma ehtimalı üzərində
dayanmışdır. (24, 251 - 252).
M.S.Kaçalin qrafik kompleksi butun şəklində oxuyaraq butun bin ifadəsinə “bacaklarını eyere sıkıca yapıştırarak binmek” izahını vermişdir
(17, 189).
Əslində, bu mülahizələrin böyük əksəriyyəti mətn reallığını əks etdirmir və faktlara subyektiv yanaşmaya əsaslanır. Real görünən odur ki, atı
bütün və ya yarımçıq minmək olmaz. Söz “ طta” hərfi ilə yazıldığından
bütün kimi oxuna bilməz. Həmçinin but “bud” sözünü də butun və buda
sözləri ilə əlaqələndirmək mümkün deyil. Əks halda, dastandakı buda variantı yanlış sayılmalıdır (M.Ergin və başqa naşirlərdə olduğu kimi). Bizim fikrimizcə, butun sözü səs təqlidi nəticəsində yaranmışdır. Həmin
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sözə bultun və bulta şəkillərində qazax və qırğız dillərində “kənara sıçramaq, yana atlanmaq” mənasında təsadüf edilir. Səs təqlidi mənşəli bu sözün kökü qırğızcada bulk - “sıçramaq, kənara atlanmaq”, bulku- “qəfildən hərəkət etmək, sıçramaq”, bult ber - “kənara sıçramaq”, bult - bult et
- “kənara sıçramaq” (bult - bult etip sekir - “bütün ağırlığını salaraq tullanmaq”), bulkulda - “səksənmək, titrəmək, çırpınmaq”, bulta “kənara
sıçrayaraq”, bultun - bultun sekir - “ağırlığını basaraq tullanmaq”, qazaxcada bult et - “birdən-birə və cəld kənara tullanmaq, kənara sıçramaq”, bulkın- “çırpınmaq, sıçramağa çalışmaq” sözlərində də özünü göstərir. Adətən söz əvvəlində b və p səsləri olan səs təqlidi sözlər “bir
noktada sıkışan cismin bulunduğu yerdən kurtulması, fırlaması, patlayıb
çıkması, dışa atılması”, “elle ayakla vurma, çarpma, düşme, bu tarzda
gürültü çıkarma, patıltı, düzensiz adım atma ve benzeri rast gele haraketleri” ifadə edir (36, 40). Bu tipli səs təqlidi sözlərdə təbiətdəki real səsləri
bildirmək üçün b və p - dan sonra ilk hecada daha çox r və l samitləri kar
t samiti ilə yanaşı işlədilir: partla-, pırtla-, pırt və s. Bir sıra hallarda
həmin sözlərdə kar t samitinin təsiri ilə r və l samitləri düşə bilir: partla
-> patla-, pırt- > pıt-/ bıt-, partlak/ bartlaq > patlak / batlak, part et- >
pat et-, partıltı > patıltı, partlat- > patlat-, part >pat, partapart > patapat, paltır-kültür > patır-kütür, pırtla - >pıtla-, pürtle->pütle- “birdenbire
çıkmak”, pırtmak/ pırtlamak “yerinden çıkmak, sapmak, kaymak; bulunduğu yerden fırlayıp veya kayıp dışarı çıkmak” > pıtmak “elden kaçmak,
kurtulmak, elden kaymak; fırlamak, gitmek”; pıttırmak “elden kurtulmak,
elden çıkmak”; pıtırtı “ayakla yapılan hafif gürültü”; pıtırdamak “pıtırtı
etmek”, pıtır-pıtır “hafif ayak sesi” və s. (36, 40; 597- 600). Eyni fonetik
hadisəyə yazılı abidələrdə də rast gəlmək mümkündür: bıldırcın (türk) /
bildirçin (az) - budursun (MK, ind., 110), çart - çart/ şart - şart (az.) çat - çat (KDQ), keltür - (MK, ind., 298) - gətir - (az.), oltur - (MK, ind.
438 ) - otur - (az.), qurtul - qutul - (Əl - İdrak, 82 -83), kuldürdü (TS, IV,
2767) - güldür-güldür - güldürtü (37, 487) - kütür (Daniş. 13b) - küt küt (< kült - kült) (KDQ: Küt-küt buğa solmağa başladı – D. 182), çıldurdu (TS, II, 896) - çıtırtı “xəfif səs” və s. Söz ortasında rt, lt səs birləşmələrində kar samitdən əvvəl r və l samitlərinin düşməsi türk dilərində
təkcə səs təqlidi sözlərdə deyil, başqa sözlərdə də müşahidə edilir (28,
355, 371-373). Gətirilən müqayisələrdən aydın olur ki, butun və buda
sözləri birbaşa səs təqlidi mənşəli bultun və bulta sözləri ilə bağlıdır və
eyni semantik yükü daşıyır. Bu sözlərin kökündə dayanan bult / but səs
təqlidi sözləri ayağın yerə vurulduğu və ya yüksək bir yerdən müəyyən
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bir əşyanın düşdüyü zaman yaranan səsi ifadə edir. Eyni mənalı buldurbuldur təqlidi sözünün M. Kaşğarlı lüğətində də işlənməsi bizim ehtimalımıza qüvvətli şəkildə dəstək verir: Taş kuzuğka tüşti, buldur-buldur etti
“Taş quyuya düştü, güldür-güldür etti” (19, I, 456). Həmin söz müasir
azərbaycan dilində olduğu kimi “Dədə Qorqud kitabı”nda da göz yaşı tökmək ifadəsi ilə yanaşı işlənərək göz yaşının düşdüyü zaman çıxan səsi
bildirir. M. Erginin bu sözü “tane tane, damla damla, boncuk boncuk göz
yaşı” kimi izah etməsi mətnə bir qədər sərbəst yanaşmanın təzahürüdür.
Buldur-buldur səs təqlidi sözü D.54, D.102, D.113-də aşağıdakı şəkildə
işlənmişdir: Oğlan böylə degəc buldur-buldur göziniñ yaşı rəvan oldı (D54); Beyrəgə qatı fəraq gəldi, qatlanmadı, buldur-buldur göziniñ yaşı
rəvan oldı (D.102); Eviñiz ardınca sarvanlar Sañа baqar onlar, Buldurbuldur gözləriniñ yaşı aqar (D.113).Yalnız D.91-də ifadə buldur-buldur
ağladı şəklindədir: Ağ bürcəklü anası buldur-buldur ağladı, göziniñ yaşın
dökdi, acı tırnaq ağ yüzinə aldı-çaldı (D.91). Bu nümunədəki buldur-buldur ağladı ifadəsi, çox güman ki, katib xətasıdır; cümlə “Ağ bürcəklü
anası ağladı, buldur-buldur göziniñ yaşın dökdi” şəklində olmalı idi (Köçürmə zamanı katib tərəfindən cümlədəki sözlərin yerinin dəyişik salınmasına Drezden nüsxəsinin bir sıra yerlərində rastlanır). Azərbaycan danışıq dilində bir qarğışın tərkibində bult / but sözünə piltə fonetik variantında təsadüf olunur: Sənə elədiklərim piltə-piltə gözündən gəlsin. Əlavə edək ki, tədqiqatçıların butun sözü ilə eyniləşdirdiyi bat/ batın/ bata
“tez, sürətlə” sözü də səs təqlidi mənşəli olub, kar t samitindən əvvəl r
samitinin düşməsi nəticəsində yaranmışdır: part > pat > bat.
İşin nəticəsi. Tədqiqat göstərir ki, nəşrlərdə abidənin mətninə heç də
həmişə eyni həssaslıqla yanaşılmamış, bir sıra hallarda mətndəki yazılış
formaları təhrif olunmuş şəkildə transliterasiya edilmiş, bəzi hallarda isə
əsassız müdaxilələrə yol verilmişdir. Bu isə öz növbəsində, mətnin anlaşılması ilə bağlı bir sıra ciddi problemlərə yol açmışdır.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə “Dədə Qorqud kitabı”nın nəşrlərində
yanlış oxunmuş yañal, yegə, butun, dəblək, saltan, qoşuluq, qabza tipli
sözlər ilk dəfə sistemli şəkildə araşdırılmiş, onların etimologiyaları müəyyənləşdirilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Araşdırmanın nəticələri “Dədə Qorqud kitabı”nın daha mükəmməl bir elmi-tənqidi mətninin hazırlanmasına yardım
edə bilər, gələcəkdə dastanın mətni ilə bağlı müxtəlif istiqamətlərdə aparılacaq tədqiqatların düzgün məcraya yönəldilməsi üçün faydalı ola bilər.
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Paul MİROBİL (İNGİLTƏRƏ)
DƏDƏ QORQUD KİMDİR?
Xülasə
“Dədə Qorqud kitabı”nın ingilis dilindən tərcüməsi Paul Mirobilə məxsusdur. “Dədə
Qorqud kitabı”nın bu tərcüməsi girişdən, boyların tərcümə mətnindən və qeydlərdən
ibarətdir. Verdiyimiz bu mətn həmin “Giriş”in tərcüməsindən bir hissədir. Burada
P.Mirobil oğuzlar, onların tarixi, yaşadıqları həyat tərzi, düşüncələri, adətləri, təfəkkürləri və arzuları haqqında maraqlı məlumatlar verir. “Dastanlar” dünya şöhrətli “Roland
haqqında nəğmə”, “Nibelunq”, “Beovulf” və “Sid” kimi müxtəlif dövrlərdə qələmə alınmış Avropa mənşəli eposlarla müqayisə edilir və poetikasından danışılır.
Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, “Roland haqqında nəğmə”, “Nibelunq”,
“Beovulf”, “Sid haqqında nəğmə”
WHO IS DEDE GORGUD?
Summary
The third English translation of The Book of Dede Gorgudbelongs to P.Mirabile.
This translation of The Book of Dede Gorgudconsists of an introduction, the translations of the legends and notes. The text given here is the translation of this Introduction.
Here P.Mirabile gives deep information about the Oghuz, their history, their manner of
life, their enemies, habits, thoughts and wishes. This epos is compored with the world
known medieval European epic literature, such as Beowulf, The Song of Roland,
The Nibelungenliedand The Sidand its poetik form has been the object of study.
Key words: The Book of Dede Gorgud, The Song of Roland, The Nibelungenlied, Beowulf, The Song of Sid
КТО ТАКОЙ ДЕДЕ ГОРГУД?
Резюме
Третий перевод “Книги Деде Горгуда” принадлежит Паулу Мирабилю. Этот
перевод “Книги Деде Горгуда” состоит из введения, перевода текстов боев и
комментариев. Приведённый нами текст представляет собой перевод “Введения”.
Здесь П.Мирабил даёт интересные сведения об огузах, их истории, образе жизни,
мышлении, обычаях и чаяниях. Дастаны сопоставляются с известными европейскими эпосами, такими как “Песнь о Роланде”, “Нибелунг”, “Беовульф” и “Песнь о
Сиде”. Раскрываются особенности их поэтики.
Ключевые слова: “Книга Деде Горгуда”, “Песнь о Роланде”, “Нибелунг”,
“Беовульф”, “Песнь о Сиде”

Stilistik müqayisə: Avropa – Türk motivləri və formulaları
Biz artıq gördük ki, oğuzlar və Şimali Alman tayfaları eyni dünyagörüşü paylaşırlar. Müsəlman və xristian dünyası ilə toqquşma, bu oturaq
dünya, onların həyat tərzini və beləliklə də ədəbiyyatlarını şərtləndirən
eyni ictimai və psixoloji təsiri formalaşdırdı. Bu müştərək şərtlər “müştərək bir dili” – ağız ədəbiyyatını yaratdı! Bu dil qeyri-adi dərəcədə poetikdir, çünki burada istifadə olunan bədii üslub çox maraqlı bir həddə
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qaldırılıb. Bizim qarşımızda hiperbolaların, metaforaların, müqayisənin,
alliterasiyanın, motivlərin, pleonazmin (eyni mənalı sözlərin təkrarından
yaranan üslub tərzi – S.Ə.) şəxsləndirmənin və s. yaratdığı fantastik bir
aləm açılır. Köçərilərin hərəkəti bu obrazlı ifadə fəaliyyətini yaradıb!
Gəlin əvvəlcə nitq fiqurları, məcazlar, motivlər və formulalar arasındakı fərqi nəzərdən keçirək.
Bizim eposlarda işlənmiş ən ümumi motiv feodalizmdir. Müxtəlif ictimai təbəqələr (arisrokratlar, cəngavərlər, kəndlilər, dindarlar) arasındakı
“şəxsi” bağlar bu feodal dünyasını təcəssüm etdirir. Feodalizm bizim
eposların çərçivəsini təşkil edir. Cəngavərlər gah öz kralları uğrunda
vuruşur və həlak olurlar, gah da qısqanclıq və ya inciklik üzündən onlara
qarşı çıxırlar (Sid). Köçəri cəmiyyət müharibə üstündə qurulmuş bir
cəmiyyətdir. Heç də təsadüfi deyildir ki, epik ədəbiyyat bu cəmiyyəti belə
yaxşı təsvir edir. Feodal müharibələri, aristokratların krallara qarşı apardığı müharibələr, hakimiyyət və başqasının şəxsi əlaqəsinə olan qısqanclıq davası, təhqir və ya ziyana görə qəhrəmanlar arasındakı dava..., sülh
pozulan kimi alınacaq qisas, bir sözlə, müharibələr səhifələri bəzəyir.
Feodal dünyası “kişi sözü” üstündə dayandığından, bu söz qırılan kimi, nə
dərəcədə möhkəm olmasından asılı olmayaraq, ömürlük dostluq (və ya
feodal münasibəti) qanla bitə bilər. Elə bu səbəbdən də, biz “Dədə Qorqud
kitabı”nın üçüncü boyunda oxuyuruq: “Oğuz beyler içinde yalan yoktu.”
Ozan bu əxlaq kodeksini ona görə vurğulayır ki, o, Bamsı Beyrək haqqındakı boyun ana xəttini təşkil edir. Yaltacuk yalan danışır (Beyrəyin nişanlısı ilə evlənmək üçün o, camaatı inandırır ki, Beyrək ölüb) və Bamsı
qayıdanda ölümdən güclə canını qurtarır!
Birinci boyda cəngavərləri Dirsə xana oğlunun onun taxt-tacına göz tikməsi haqqında yalan məlumat verirlər. Bu yalana görə Xan az qalır ki, öz
oğlu Buğacı öldürsün. Xan həqiqəti öyrəndikdə o və oğlu “qırk namertleri”
öldürür! Yalan inamı öldürür, cəmiyyətdəki ictimai həmrəyliyi saxlamaq
üçün hər kəs öz hökmdarına sədaqət və inam nümayiş etdirməli idi.
Həqiqətən də, yalanlar nə qədər ziyansız olsa da, acı təhqirlərə və xəyanətə gətirib çıxarırdı! Bu ehtiraslı və həssas dünyada bir kəsi təhqir etmək şişirdilmiş formada yeni məna kəsb edirdi. Məsələn, “Dədə Qorqud
kitabı”nda qan tökülməsinə aparıb çıxarmasa da, oğullar ataları və anaları
tənbeh edirlər. Onlar bir-birini “kavat” deyərək söyürlər, bir-birilərinin
qanını tökməklə hədələyirlər. Xristianlar (kafirlər) Xan Qazanın arvadını
şərab paylamağa məcbur etməklə onu təhqir edirlər! Təhqirlər qəhrəmanın qəlbində qəzəb yaradır. Onlar həmçinin tamaşaçıların qəlbində qəzəb oyadır! Qəhrəman qisas almaq üçün fürsət gözlədiyi kimi, tamaşaçı
da səbirsizliklə bu qisasın alınacağı səhnəni gözləyir. Beləliklə, bizim
ikinci motivimiz qisas almadır. Oğullar atalarının, atalar isə oğullarının
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qisasını alırlar. Qardaşlar qardaşlarının, Xanlar öz cəngavərlərinin qisasını alırlar! Qanelonu təhqir etməsinə baxmayaraq, Roland xəyanətkarcasına öldürülür (1). Bununla belə bu xəyanətkarlığın qisası alınır!
Qisas, öz başçılarına kömək göstərmək üçün verdikləri feodal vədini
tutmadıqlarına görə xainlərə verilən bir dərs idi. Beovulf əjdaha ilə vuruşarkən onu tərk edib qaçmış cəngavərlərin hamısını ailələri ilə birlikdə
sürgünə göndərir:
“Onun üçün ağır keçən anlarda, çox az müdafiəçi onun yanında qalır.
İndi sizin qohumlarınız xəzinədən, bəxşişdən, xoşbəxt ev həyatından, sərvətdən, rahatlıqdan məhrum olacaq. Öz haqlarından məhrum ediləcək,
ailərlərinizin hər bir üzvü sürgün ediləcək...” (2) (bənd 2882-2887)
Ləyaqət qorunmalıdırsa, onda qisas öz ictimai rolunu oynamalıdır.
Onun qızlarını döyüb-incitdikləri üçün Sid kürəkənlərini öldürtdürür. Bu
cür münasibət orta əsr qanunlarında (müəyyən dərəcədə kilsə istisna olmaqla) qətiyyən yaxşı qəbul olunmur, əslində o, təhrik edicidir və “ictimai qayda-qanunları” çox aşağı səviyyədə saxlamağa kömək edir. Beləliklə, qisas alma qırılmış feodal əlaqələrinin alışmış qəzəbini əks etdirir.
Müharibənin bir sənət nümunəsi olduğu bir cəmiyyətdə döyüşlər saysız-hesabsız olur. Bunlardan da biz “döyüş motivini” yaradırıq. Bu döyüş
motivləri adətən daşlaşmış formulaların çoxsaylı formalarında təzahür
edir. “Dədə Qorqud kitabı”nda bu formulalara iki müxtəlif formada rast
gəlinir. Birincinin dini konnotasiyası yoxdur, at belinə qalxma, silahlardan yapışma, hücum etmə, toqquşma, nizə vurma (və ya başqa silah
işlənir), yerə salma, kəsilmiş baş. Bunların bəzilərinə nəzər salaq:
“Kazanın üzerine at sürdü. Altı kanatlı gürzünü eline alıp, Kazanı
vurdu.” “Mizrağını eline alıp at sürdü.” “Aruz qoca meydana at tepti.”
“Kazan kalkan tutdu.”
İkinci motiv dini mahiyyət daşıyır və dini mahiyyət kəsb etməyən
motivlər kimi sabitdir. Məsələn:
“Arı sudan abdest aldılar, ak alınların yerə koydular, iki rekat namaz
kıldılar. Adı güzel Muhammede salavat getirdiler, derhal kafire at saldılar,
kılıç çaldılar. Gumbur-gumbur davullar dövüldü, burması altun tunç borular çalındı. O gün bir kiyamet savaş oldu, meydan dolu baş oldu...” (ikinci boy)
Biz bu motivə üçüncü boyda da rast gəlirik:
“Arı sudan abdest aldılar, ak alınların yerə koydular, iki rekat namaz
kıldılar. Adı güzel Muhammedi yad etdiler. Gumbur-gumbur davullar dövüldü. Bir kiyamet savaş oldu, meydan dolu baş oldu...”
Yenə də dördüncü boyda oxuyuruq:
“Arı sudan abdest aldılar, iki rekat namaz kıldılar. Adı güzel Muhammede salavat getirdiler. Bir kiyamet savaş oldu, meydan dolu baş oldu...”
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Bu motiv dördüncü boydan sonra təkrarlanmır, bununla belə bu motivlə bağlı çoxlu sayda formulalar digər boylarda da bol-bol işlənir (3).
Məsələn, onuncu və on ikinci boyda “gumbur-gumbur davullar dövüldü”
formulasına rast gəlrik. Eləcə də, səkkizinci boy istisna olmaqla, bütün
boylarda “mizrağını eline aldı” formulası işlənib.
Bu motivlər bizim eposlarda iki vəzifə daşıyır. Hər şeydən əvvəl, onlar
dastan qoşana öz hekayəsinin “vacib” hissələrini yerləşdirməyə kömək
edir. Sabit formulalardan ibarət olan yaddaşlara hopmuş bu motivlər ozana əzbərdən deməli olduğu minlərcə şeir nümunələrini işləyib hazırlamağa imkan verir. Motivlər onun dastanlarının skeletini təşkil edir. Onlar
mökəm, dəyişməzdir. Onlar onun söylədiyi əhvalatın nüvəsini təşkil edir
və elə buna görə də onlar az dəyişir, baxmayaraq ki, dastan qoşanların
məharətindən asılı olaraq, onların azacıq dəyişilmiş variantlarına rast gəlmək olur! Daha sonra, onlar tarixi mahiyyət kəsb edir və tamaşaçılara
göstərir ki, ozanlar (bardlar) öz nağıllarını “qoşmurlar”! Onlar nəsillərdən
nəsillərə ötürülərək yaddaşlara həkk olunmuş həqiqi döyüşlərin, müharibələrin və qurtuluş savaşlarının özəyidir. Motivlər üzərində xalqın qələbələri həkk olunmuş məhəng daşlarına çevriliblər. Faktlar ozanın nağıllarını əfsanəvi nağıllardan və miflərdən ayırır. Ozan onları genişləndirə və
istədiyi qədər məcazlardan istifadə edə bilər, lakin motivlər “dəyişməz”
qalmalıdır, tarixin özü qədər dəyişməz! Bu motivlər onlara qulaq asanların da yaddaşlarında dəyişməz qalmalıdır. Bu teatrın yaranmasında aktiv fəaliyyət göstərən tamaşaçı bu “qravyuraları” xalqın tarixinin kollektiv yaddaşında həmişəlik saxlayacaq. Bu, ağız ədəbiyyatıdır, Druid fəlsəfəsinə bənzəyir, söz daş üzərinə yazıldığı kimi yaddaşlara həkk olunur!
Motivlər və formulalarla daşınan, kollektiv yaddaşların məhsulu olan
eposlar Şimali Alman poeziyasında da mövcuddur. Məsələn, “Rolandın
Nəğməsi”ndə biz aşağıdakı motivlərə rast gəlirik:
“O, Oliveri vurmaq üçün atını səyirdir
Qalxanı parçalayır, qızıl şişin istiqamətini dəyişdirir
Nizənin ucu qabırğalara doğru istiqamətini dəyişir” (4).
“spur his horse” (atını səyirtdi) ifadəsini “at tepti” ifadəsi ilə və ya
“spear – point vees” (nizənin ucu istiqamətini dəyişdi) ifadəsini “saplayamadı, öteye geçdi” ifadələri ilə müqayisə et. Və yenə də:
“Öz qızılı mahmızını öz atına vurur,
Qəhrəmanlıq naminə qəhrəmancasına atını ona doğru sürür.
O, qalxanı parçalayır, o, paltarın zirehini qırır,
Nizənin iti ucu onun köksünə sancılır,
O, ona tüpürür, onun bədəni yuxarı qalxır,
Və onun ölüsünü nizənin ucundan otluğa atır” (5).
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“Rolandın nəğməsi” eposunda işlənmiş bu tip formulalar o qədər çoxdur ki, onların hamısını burada göstərmək mümkün deyil. Gəlin “Sid”ə
nəzər salaq, çünki hər üç mətndəki oxşarlıq heyrətamizdir...
“O, zərbə endirdi. Çəpəki zərbə düz və dəqiq oldu.
Dəbilqənin üstündən parıltı saçan bir zərbə vurdu.
O, dəbilqənin qaytanlarını parçaladı,
Zirehli örtükdən keçib papağa dəydi,
Güclü zərbə papağı, dəbilqəni və hər şeyi kəsdi.
Və ya başqa bir misal:
O, onun dəbilqəsinə güclü və sərrast bir zərbə endirdi,
O, dəbilqəni qalan hər şüyi iki böldü.
Kralın qayışını kəsərək qılınc aşağı endi.” (strophe 3a)
XII əsr abidəsi olan “Sid” digər epik poeziya nümunələri kimi sərbəst
beytlərdən ibarət şer formasında yazılıb (6).
Motivlərdə işlədilən formulalar orta əsr cəmiyyətlərinə xas olan predmetlərlə bağlıdır. Gəlin bu formulalarda işlənmiş əşyalardan, o dövr üçün
ən vacib olan qılıncdan başlamaqla, ayrı-ayrılıqda danışaq. Qılınc köçəri
cəngavərin ən yaxşı yoldaşı idi. O, onun üçün yalnız silah deyildi. O,
onun bədəninin bir hissəsi, onun mövcudluğu idi! Biz “Dədə Qorqud kitabı”na nəzər saldıqda bunu aydın görürük: “Kara çelik öz kılıçlar”. Bu
formula bizim kitabda ən azı on beş dəfə təkrarlanıb. Burada işlənmiş sifətlər ozanın subyektiv baxışlarının fövqündə durur. Qılınc ona görə təmizdir ki, onun poladı yalnız sənəti qılınc düzəltmək olan adamlar tərəfindən döyülüb hazırlanır. “Kara” sözü isə onların materialı çıxarılan dağlara bir işarədir. Qılıncların gümüşdən hazırlanan və üstü qiymətli daşqaşla nəfis şəkildə bəzədilmiş dəstəyində onların sahiblərinin adları həkk
olunurdu. Bəzi qılıncların kəsən hissəsi əyri olurdu, bəzilərinin iki ağzı
var idi. Əksər qılıncların isə ortasında qan çıxması üçün ensiz şırımlar
olurdu.
Bəzi qılıncların hətta adı da olurdu, məsələn, Məhəmməd peyğəmbərin
Əliyə bağışladığı qılıncın adı “Zülfüqar” idi. Əslində o, iki ağızlı bir qılınc
idi. Bizim Şimali Alman dastanlarında da belə idi. Roland öz qılıncını
“Durendal” adlandırırdı. Bu, onun ölüm gətirmə missiyasını təcəssüm etdirirdi.
“Bu gün onların hamısını isti qana boyayacağıq” (bənd 950)
və ya
“Durendalın polad ağzı qızılı qan axıdacaq” (bənd 1079)
Çarlemaqnenin qılıncı “Coiəs” adlanırdı. Bu onun dadını görənlər üçün
acı istehza idi!
Anqlo-Sakson cəmiyyətində də “Beovulf”un şairləri qılıncın döyüşdəki dəyərini göstərmək üçün metafora örnəklərindən istifadə etmişlər:
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“döyüş alovu”, “həyat saplarını kəsən” (bənd 15650), “iti uclu nifrət”
(bənd 84), “zamanın sınağından çıxmış miras” (bənd 795)
Anqlo-Sakson cəmiyyətində qılınclar sehirli-dini mahiyyət kəsb edir.
Şimali Almanların allahı Vodon daim dəmirçiləri himayə edirdi. Elə bu
səbəbdən qılıncı düzəldənin adı onun dəstəyində həkk olunur və qızılla
bəzədilirdi (7). Qılıncları bəzən ilan adlandırırdılar. Bu, ya totem inancından irəli gəlirdi, ya da bəzi qılıncların ucuna zəhər sürtülməsi ilə bağlı idi.
Qılıncla bağlı bütün orta əsr ədəbiyyatı üçün xas olan formulalar var.
“Oz kılıç” formulası “Sid”də “espadas desnudas”, “espa nue” (“yalın
kılıç” kimi), “kılıç kurşamaq” isə “to gird one’s sword” (Beowulf), “cinxo
esada” (Sid), “ceigent espees” (Roland) kimi ifadə olunur.
Bu formulalar olduqca tez-tez işlənir.
Müharibə ya sevinc gətirir, ya da kədər. Bunların hər ikisi motiv hesab
edilə bilər. Kədəri təsvir edərkən üz cırmaq və ya saç yolmaqla teatrlaşdırılan “ağlamaq”, “süvən qoparmaq” kimi ifadələrdən istifadə olunur.
“Dədə Qorqud kitabı”nda həm kişilər, həm də qadınlar ürəkdən
ağlayırlar, qadınların gözləri hətta qanlı yaşla dolur:
“Kara süzme gözlerini kan yaş doldu” (8).
və ya:
“dedi: feryat figan eyledi ağladı.”
Bu çox işlək formulada Burla Xatun nəinki fəryad-fəqan edib ağlayır,
o həm də üzünü cırıb dağıdır: “güz alması gibi al yanağın çekti yırtdı”.
Qadınlar həm də çox tez-tez olmasa da, saçlarını yolurlar: “Karğı gibi
qara saçın yoldu.”
Üçüncü boyda Banu Çiçək saçlarını yolur və acı dırnaqları ilə üzünü
cırır: “acı tırnak ak yüzüne aldı çaldı, güz elması gibi al yanağını yırttı”.
Bu formula hər boyda ən azı iki dəfə təkrarlanır. Ağlamağın pafosu ozanların teatrlaşdırma dünyasına aiddir, faciəli hadisənin kluminasiya nöqtəsidir, birbaşa qələbədən sonrakı şənlik ziyafətlərinin əksidir.
Bu ağlaşma motivi bizim Şimali Alman eposlarında da diqqəti çəkən
xüsusiyyətlərdən biridir. Rolandın deyiklisi Auda onun ölüm xəbərini
eşidəndə “Dədə Qorqud kitabı”ndakı yasa batmış qadınlar kimi üzünü cırır, saçını yolur:
“Aude üzünü cırır, o, gözlərindən yaş axıdır, onun qanı axır.”
Ağlaşma motivləri sözçülüyə gətirib çıxarır. Məsələn, “gözlər yaş
ağlayır” (bənd 2943). Biz eyni formulaları “Sid”də də tapa bılərik: “Llora
de las ojos” (bənd 16,30,86,104 və s.). Bu formulalar ozanın işlətdiyi adi
texniki “alətlər” olmaqdan daha çox ağlaşma mədəniyyətinin etnik
xüsusiyyətlərini göstərir.
“Dədə Qorqud kitabı”nda qadınlar dəfələrlə “ak yüzlü” və ya “akça
yüzlü” kimi təsvir olunur və bununla da aristokrat qadınlar tarlalarda

2013/ IV

29

işləyən və günəşin şüalarından üzləri yanmış kəndli qadınlardan fərqləndirilir. Cəngavərlərin həmişə “ala gözlü” və ya “kara gözlü” olduqları
bildirilir. Analara və qızlara aid hörmət ifadə edən formulalar da var, “ağ
birçəkli”. Dastanda atalara və ağıllı kişilərə “ak sakal” deyə müraciət olunur. Ağ rəng həqiqətən də saflıq, hörmət və əlbəttə ki, yaş rəmzidir. Bununla belə, onlar ozanın öz şeirlərində işlətdiyi ifadələrdir. Məsələn, Qazan
hələ gənc olmasına baxmayaraq, özü haqqında “ak sakal baban” deyə
danışır. “Beovulf”da Beovulf gənc olmasına baxmayaraq, saqqal saxlayır!
Digər tərəfdən Çarlemaqnenin saqqalı səlahiyyət və hörmət rəmzi ifadə edir. Qadınların gözləri kimi, saqqallar da kişilərin ağlaşma motivinin
bir hissəsidir. Emossional hallarda onlar dartılıb yolunur: “O, ağ rəngli
saqqalını dartıb yoldu” (bənd 2930). Çox gənc olmasına baxmayaraq, Sid
də saqqal saxlayır. Bu, eyni vəzifəni daşıyır. O, Sidin özünü şəxsləndirir:
“Sidin gözəl saqqal saxlaması necə də xoşdur” (bənd 51), “Saqqalı əzəmətli Sid” (bənd 65). Böyük hörmət rəmzi olaraq Dirsə Xan özü haqqında danışarkən “ağ saqqallı” ifadəsini işlədir. Oğuzlar ağıllı adamlara “ak
sakallı ihtiyarlar” deyə müraciət edirlər. Hətta, quşlar da saqqallıdır: “sakallı boz çalan çayır kuşu öttügünde”
“Dədə Qorqud kitabı”nda kafirlər də daxil olmaqla, bütün cəngavərlər
“qara başlıdır” (kara baş). “Roland haqqında nəğmə” eposunda olduğu
kimi, bu formula da digər formulalar kimi, ozanın əzbərləmə vasitəsi
hesab edilə bilər: “I’erbe verte” (yaşıl ot) ifadəsi Frank və Sarasen doğrudan da “yaşıl ot” üstündə oturduğundan ola bilsin ki, heç bir etnik dəyər
daşımır! Eləcə də, xain Qanelon kimi, Rolandın “yaşıl ot” üstündə
ölməsi! Burada semantik-mədəni bağlılıq yoxdur! Digər tərəfdən “Dədə
Qorqud kitabı”nda işlənən “yaşıl çemen” və ya “gözel çemen” onların
mədəni xüsusiyyətləri ilə bağlıdır, çünki xanlar və onların orduları öz
“otaklarını” bu yaşıl otların üzərində qaldırırlar. Yaşıl rəng (baxmayaraq
ki, dastanda ot göy rənglə təsvir olunur) dini meyli də təcəssüm etdirə
bilər. İslamda ucalıq rəngi yaşıldır, şaman inancına görə isə mavi Göy
Tanrının rəngidir.
Türk və Şimali Alman xalqlarına məxsus eposlarda üç motiv – yuxu,
ziyafət və mələk motivləri tez-tez işlənir. Yuxu motivləri dastanlar üçün
xarakterikdir. Onlar nə olacağını qabaqcadan görürlər, lakin bu yuxular
metaforik məhiyyət kəsb edir. Qazanın, qardaşı Qara Günə tərəfindən yozulan yuxusu ona öz yurdunun dağılacağından xəbər verir (9). Çarlemaqne 185-ci beytdə qorxunc əlamətlərlə dolu bir yuxu görür. Bu yuxular tamaşaçıları xəbərdar olduqları (bütünlükdə bilmədikləri), uzun zaman hazırlanan bir fəaliyyətin və ya planın nəticəsinin intizarında qoyur.
Yuxu yuxu olaraq qalır və tamaşaçı ozanla birlikdə “fəaliyyət” göstərməlidir, ya onların simvolizmini ciddi qəbul edir, ya da onları gərgin bir
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təxəyyül məhsulu kimi bir tərəfə atır. “Nibelunq nəğmələri”ndə Krimbildin (Ziqfridin sevgilisi) yuxusu eposun bütün dramasını və faciəsini qabaqcadan göstərir:
“Bu həyatın ortasında gözəl Krimbild nəcib bir yuxu gördü ki,
O, gözəl, güclü və vəhşi bir şahini (10) necə öyrədib,
Bu şahin iki qartal tərəfindən öldürülür: bu necə də qəddar bir səhnə idi.
Onun qəlbi dünya boyda kədərlə doldu.
O, bu yuxusunu anası Kraliça Uteyə söylədi,”
Lakin o, yuxusunu bundan daha aydın yoza bilmədi.
“Sənin böyütdüyün tərlan bir alicənab ərin rəmzidir” (11).
Bu bəndlər 2379 bənddən ibarət poemanın on üçüncü və on dördüncü
stanzalarında verilir! Bu yuxu hələ tamaşaçıların tanış olmadıqları Ziqfridin faciəsi haqqında məlumat vermək üçün ozanın işlətdiyi texniki bir
vasitədir. Bu da aydındır ki, dinləyicilər kimin haqqında söhbət getdiyini
bilir, çünki onun qəhrəmanlıqla dolu şəxsiyyəti haqqında Skandinaviya
dastanlarında bilgilər var.
Ziyafətlər də motivlərdir və bütün başqa motivlər kimi, onlar da yuxarıda adları çəkilən icmaların səciyyəvi şəkil dəyişikliyinə məruz qalmış
orta əsr dixotomiyalarındakı etnik dəyərlərini göstərir. Ziyafətlər şənliyin
və ya faciənin teatrlaşdırılmış forması ola bilər! Səadət və faciə arasında
bir körpü olan, bir epik əsərdən digərinə keçən ziyafətlər tematik bədii
tarazlığı müəyyənləşdirməklə bizə köməklik edir.
Biz "Dədə Qorqud kitabı"ndakı ziyafətlərin vəzifəsini qısaca da olsa
nəzərdən keçirdik. Bu səkkiz ziyafətdən yalnız sonuncu İç Oğuzla Dış
Oğuzun parçalanmasına gətirib çıxardı. Şəxsi və ailə zəminində qovğaya
səbəb olsa da, digər ziyafətlər adətən şənlik mərasimləri olurlar. Məsələn,
dördüncü boyda Qazan öz oğluna acıqlanır, onuncu boyda isə sərxoş Segrek öz qardaşının çətin vəziyyətindən xəbər tutur.
“Beovulf” eposunda da ziyafətlər sevinc və kədər ifadə etməklə bədii
paralelizmi qoruyub saxlayır. Beovulf Qrendalla mübarizə aparan ingilislərə gömək etməyə gələndə böyük şənlik təşkil olunur; musiqi çalınır,
nəğmə oxunur. Bununla belə, bu bayram Qrendalın əsgərləri öldürməsi ilə
yasa çevrilir. Bu paralelizm alliterasiya fiqurundan istifadə olunmaqla
stlistik formada belə ifadə olunur:
“Qonaqlıqdan sonra bərk yatdıqları üçün, onlar kədərdən xəbər tutmadılar” (bənd 119)
İlk yarımbənddəki “symble” (ziyafət) sözündəki alliterasiya yaradan
“s” səsi və ikinci yarımbənddəki “sorge” (kədər) sözü, bədii vasitələrdən
istifadə etməklə, orta əsr dixotomiyasının ziddiyyətini göstərir. Lakin
“Beovulf”da elə ziyafətlər var ki, oradakı şən əhval pozulmur və çoxlu
şərab və bal şərabı içilir.
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“Sid”də ziyafət və banketlər eyni mahiyyət kəsb edir. Sidin yenicə ərə
getmiş qızlarının şərəfinə təşkil etdiyi vida mərasimində həm şənlik, həm
də kədər hiss olunur, çünki bu, Sidin onun qızlarını döyüb incidən kürəkənlərindən intiqam alacağı bir səhnəni yaradacaq! Kolada döyüşündən
(bənd 59,60) sonra, böyük qonaqlıq təşkil olunur. Burada əsl şənlik hökm
sürür. Sid qarətin beşdə birini alır (12).
“Nibelung haqqında nəğmə”də də ziyafətlər qəmli mənzərəni təsvir
edir. Ov zamanı Ziqfrid Hagen tərəfindən öldürülür və onun arvadının intiqamı Günterin, Hagenin, Krinbildin və başqalarının qətlə yetirildiyi
ziyafətlərdə alınır. 2378-ci stanzanın axırıncı iki bəndi bu orta əsr dixotomoiyasını yenə də önə çəkir:
“Monarxın bayram şənliyi indi yasa döndü,
Belə ki, şənlik haçansa sonda kədərlə bitir.”
“Beovulf”da və "Dədə Qorqud kitabı"nın on ikinci boyunda yas bayram şənliyini, kədər isə sevinci əvəz edir! Bununla belə, biz qeyd etməliyik ki, bu qanlı mənzərələrlə yanaşı, şənlik mərasimlərini təsvir edən
uzun səhnələr də var. Məsələn, on altıncı beytdə (qitədə) Ziqfridə cəngavərlik titulunun verilməsi və altmış beşinci beytdə (qitədə) Brunhldin
Vomsda keçirilən toy şənliyi buna misal ola bilər!
Bizim orta əsr eposlarımızın əksəriyyətində mələk motivi mövcuddur,
çünki həm islam, həm də xristian dinində onlar eyni vəzifəni daşıyırlar:
onlar Allahın xəbər çatdıranlarıdır. Bununla belə, onların “dini” vəzifələri
eyni olsa da, onların “texniki” vəzifələri bir-birindən fərqlənir.
Beşinci boyda Əzrailin fəaliyyəti tamamilə dini mahiyyət kəsb edir. O,
Allahla Dəli Domrul arasında əlaqə yaradır. Ən başlıcası, Əzrail Allahla
danışır və beləliklə maraqlı bir iyerarxiya yaradır:
Dəli Domrul/adam – Əzrail/mələk – Allah!
“Rolandın nəğməsi”ndə Cəbrail Roland və Allah arasında bu əlaqəni
yaratmır, o, Rolandın ölümünü icra etmək üçün şairin yaratdığı “texniki”
vasitədir. Çünki, məhz Cəbrail Rolandın canını alır! Bunun dini mahiyyət
daşımaması (Cəbrail bir obraz olmaqdan daha çox, bir xristian ornamentidir) belə bir faktla izah oluna bilər ki, bu xristian “elementləri” çox güman ki, səlnaməçinin sonrakı tarixlərdə əsas mətnə etdiyi “əlavədir” (13).
“Sid”də də Cəbrail “Rolandın nəğməsi” eposunda oynadığı rolu
oynayır. O, Sidin şücaətinin böyüklüyündən xəbər verir: “O, dərin yuxuya getdi, Cəbrail onun yuxusuna girdi: “Atlan, ey nəcib Kampidor, atlan
və bir saat ərzində qabaqda çap, heç bir cəngavərin nail olmadığı uğuru
qazan.”
Motivlər haqqında bu qədər, indi də gəlin məcazları müzakirə edək.
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Məcazlar
Türk və Avropa mənşəli olmasından asılı olmayaraq, orta əsr epik ədəbiyyatında ozanlar məcazlardan istifadə etməklə, orta əsr düşüncəsini
obrazlı bir dillə ifadə etmişlər.
Reallığı dəyişməklə sonsuz olaraq bir əşyadan başqasına keçmə, ardıcıl şəkildə əşyadan sözə və ya sözdən əşyaya keçmə Avropa-türk ağız
ədəbiyyatını yaradan əsas keyfiyyətlərdir. Hiperbola, metafora, müqayisə,
metonimiya, təşxis qəhrəmanlıq dünyasını təsvir etmək üçün, ozanların
istifadə etdikləri texniki vasitələrdir; bunlar qəhrəmanlıq səhnələrini çəkmək üçün ozanların işlətdikləri rənglərdir.
Gəlin ən çox işlənən məcazlardan biri olan müqayisədən başlayaq. Döyüşlərin amansızlığı təbiət-silah müqayisəsi ilə təsvir edilə bilər, çünki
bunların hər ikisi orta əsr düşüncəsi üçün məhvedici təsirə malik idi.
"Dədə Qorqud kitabı"nda Qazanın nizəsi düşmənin sinəsindən şimşək
kimi keçir:
“Göksünden şimşek gibi öteye geçdi.”
Nizə öz sancılma sürətinə görə şimşəklə müqayisə edilir. “Zil qara” saç
adətən cida və ya qarğı ilə müqayisə olunur:
“Karğı gibi kara saçımı yolduğum çok.”
Bu saç-qarğı müqayisəsi saçın rənginə və möhkəmliyinə əsaslanaraq
edilə bilər. Beyrəyin deyiklisi Banı Çiçəiyn gümüşü biləkləri var:
“... gümüş gibi ak bilegini açtı, elini çıkardı.”
Banunun gümüşə bənzər biləkləri bir neçə semantik-bədii dəyər daşıya
bilər. Ola bilsin ki, ozan-şaman imancına görə, kosmoloji nərdivanın altıncı qatının, cənnətin rəmzi olan ayı nəzərdə tutur (14). Biləklər, həmçinin güc rəmzidir. Banı məşhur pəhləvan və mahir ox atıcısıdır. Bu biləkgümüş müqayisəsi bütün eposda bir dəfə və yalnız Banı üçün işlənir.
Assonans fiquru əsasında yaranmış müqayisələrlə, Qazan oğlu Uruza
təhlükəli düşmənin nişanələrini öyrədir:
“Kara deniz gibi çalkanıp gelen,
Kafirin askeridir.
Güneş gibi ışıldayıp gelen,
Kafirin başında mığteridir.
Yıldız gibi parlayıp gelen,
Kafirin mizrağıdır.”
Uruza məlum olan əşyalar, dəniz, günəş və ulduzlar Uruzun hələ bilmədiyi məvhumlara, kafirlərə köçürülüb. Təbiətə aid bu məfhumların
gücü kimi, düşmən ordusunun gücü də, nəzərə alınmalıdır. Ata müharibə
və ona qarşı ehtiyat tədbirlərini müqayisələr vasitəsi ilə oğluna öyrədir.
Şiddətli döyüşləri təsvir etmək üçün, dastan qoşanların işlətdikləri müqayisələr deyilənlərin daha güclü və təsirli səslənməsinə imkan verir və bu
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“realistik detallar” dinləyicini heyrətləndirir, onları cəngavərlərin qəzəbi
və qəddarlığı altında məyus edib büzüşdürür. Məsələn, tez-tez təkrarlanan
aşağıdakı formulalar diqqəti çəkir:
“düdük gibi kan fışkırdı.”
Çox güman ki, bunu deyərkən ozan özü də “fışıldayır”!
və ya:
“Ak meydanda yumru başı top gibi kestim.”
Döyüşlərdə qəhrəmanlar “real”, təbii ifadələrlə təsvir olunur. Yegnək
düşmənə “yel gibi” hücum edir və onu “tutkal gibi” izləyir.
Gözlənildiyi kimi, qurd da tez-tez müqayisə olunan tərəf kimi istifadə
olunur:
“kurd gibi uluştular.”
Bu, Yegnek və atasının yenidən qarşılaşmasının sevincini ifadə edir.
Təhqir mahiyyətli müqaisələr çox nadir hallarda işlənir və onlar
adətən, kafirlərə aid edilir. Məsələn:
“İt gibi güv-güv eden çerkes hırslı” (15).
Bu bir neçə nümuə göstərir ki, ozanların işlətdikləri müqayisələr onların ritorik çəkisini qüvvətləndirir və eləcə də, oxucuya müqayisə edilən
iki məvhum arasındakı münasibəti daha yaxşı başa düşməyə imkan verir.
Qazan kimi, ozan da öz dinləyicisinə ulu əcdadlarının, ulu əcdadları olmasa da, ən azı kifayət qədər uzaq olan əcdadlarının əksər adamların görmədikləri və eşitmədikləri adət və ənənələrini “öyrədir”. Qazan oğluna
kafirlərin həyat tərzini öyrətdiyi kimi, ozan da tamaşaçılarına Qazanın
öyrətdiyini öyrədir. Beləliklə, dinləyiciyə iki dünyagörüşü təqdim edilir
və bu müqayisənin həqiqi və ya poetik mahiyyət kəsb etməsini müəyyənləşdirmək onun ixtiyarındadır. Ozan bir aləmi açıb göstərmir o, iki aləmi
açıb göstərir. Dünyaya bu ikili baxışı “Beovulf” eposunda da görmək olur.
Öz sürəti və cazibədarliği ilə məşhur olan Anqlo-Saks gəmiləri quşla
müqayisə edilir:
“Boğazı köpüklü gəmi quş kimi süzürdü.”
“Beovulf” eposunun müəllifinin (və ya müəlliflərinin) işlətdikləri
olduqca cəlbedici bir müqayisə Beovulf ilə Qrendal arasındakı döyüşün
amansızlığını açıb göstərir:
“Aşağıda qılınc buz kimi əridi; yəni o, möcüzəli şəkildə əridi, buzun
özünün əridiyi kimi”
İstilik (Beovulfun qılıncı) və buz (Qrendalın zəhərli canı) arasındakı
ziddiyyət tamaşaçı üçün buzlu su altındakı şiddətli döyüşün hiss olunacaq
mənzərəsini yaradır. Eləcə də, bu dəyişdirilə bilən əşyalar dəniz və qılınc
ola bilərdi.
“Sid”də işlənmiş müqayisələr orta əsr ispan təfəkkürünə çox yaxşı
tanış olan əşyaların əsasında formalaşır:

2013/ IV

34

“visto camisa de rançal, tan blanco commo el sol”
(O, kətandan gözəl və günəş kimi ağ bir köynək geyinmişdi) (strophe
137)
“La cofia de rançal que blanca era commo el sol”
(Kətan papaq günəş kimi ağ idi) (strophe 149)
Buradakı sun – shirt (günəş – köynək) müqayisəsi Sidin yaşadığı
qəhrəmanlıq dünyasının dəbdəbəli tərəfinin portretini yaradır. Bu realizm
əslində Sidə məxsus gerçəkliyin “bard” (ozan) tərəfindən ifadə olunmuş
hissəsidir, çünki o, doğrudan da, həyatını mərakeşlilərə qarşı mübarizə
aparmağa həsr etmiş və bu mübarizə zamanı həlak olmuşdur. Doğrudan
da, Sidin məğlubiyyəti qəhrəmanın ölümündən dərhal sonra təsvir olunur.
"Dədə Qorqud kitabı" və “Sid” üçün xarakterik olan güclü emosiya və
pafos bu müqayisədə öz əksini tapmışdır:
“Qnomo la una de la carne ellas partidos son” (strophe 125)
(Sonra onlar ayrıldılar, elə bil ki, dırnaq ətdən ayrıldı).
Bu, qızlarından ayrılan Sidin onlara necə bağlı olduğunu çox gözəl
təsvir edir.
Əgər tamaşaçı sözlərin sətiraltı mənalarını hiss etməlidirsə, onda müqayisə olunan əşyalar onlara məlum olmalıdır. Bu “Rolandın Nəğməsi”ndən götürülmüş və saflıq rəmzi olan ağ rənglə bir-biri ilə bağlanan saqqalçiçək müqayisəsində də öz əksini tapır:
“Blanche ad la barbe cume flu en avrill” (strophe 3503)
(Onun (Çarlemaqnenin) saqqalı baharda açılmış çiçək kimi ağ idi).
və ya:
“Blanche ad la barbe ensement cume flur” (strophe 3172)
(Onun saqqalı budaqdakı çiçək kimi ağ idi).
Silahlar başqa silahlarla müqayisə edilir:
“La hanste buf grosse cumme uns tinels” (strophe 3153)
(onun (nizənin) sapı Kubalda kimi qalın idi).
Eposda təhqiramiz ifadələrə də rast gəlmək olur. Məsələn, düşmənin
xarici görkəmi bu müqayisə ilə təsvir olunur:
“Cil sunt sciet ensement cume porc” (strophe 3225)
(Vəhşi qabanın (16) üzərində olduğu kimi iri tüklər bitmişdi).
“Nibelung haqqında nəğmə” eposunun qəddar və cansıxıcı dünyasında
müqayisələr, bəzən bu soyuq və istehzalı mənzərə ilə ziddiyyət təşkil
edən əşyaları əks etdirir. Su pəriləri Hagenə xəbərdarlıq edirlər ki, o, Hun
ölkəsinə getməsin:
“Onlar quş kimi suyun üzərində dolaşırdılar.”
Əslində, su pəriləri sehrli nağıllar aləminin personajlarıdır. Lakin mövcud müqayisə tamaşaçıların onları “dərk” etməsinə imkan yaradır və eləcə də, bu “quşlara” görə diqqəti bu kimsəsiz mənzərəyə yönəldir.
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Öz kralına və ya şahzadəsinə Bamsı kimi sədaqətli olmaq, özünə sədaqətli olmaq kimi vacibdir:
“An oath he had to swear him, he’d serve him as his slave” (stanza 99)
(O, öz ağasına and içməli oldu ki, ona bir qul kimi itaət edəcək).
Bu and bir adamı (feodalizm) başqasına bağlayır. Bu onları özlərinin
amansız ölümlərinə bağlayır. “Nibelunq nəğməsi”ndə əfsanəvi bir xəzinə
üçün vuruşan Ziqfrid və onun döyüş dostları aslanla müqayisə olunur:
“E’men as two wild lions they coursed the mountainside” (strof 97)
(İki vəhşi aslan kimi onlar dağa tərəf qaçırdılar).
Buradakı aslanlar tamaşaçının gözləri qarşısında açılan fantastik dünyaya gətirilir. Kral Etzelin kəndin arası ilə gedən cəngavərləri tüstü buludlarına bənzədilir:
“Upon the road the dust-couds mean while never lay but rose like
smoke of fire around on every side” (stanza 1336)
(Bir müddət yoldan toz buludları heç çəkilmədi, tonqaldan qalxan
tüstü buludu kimi hər tərəfi bürüdü) Sonra Volaçia hersoqunun cəngavərləri quş kimi gəlir:
“With seven hundred warriors dashed forth athwart her way:
Their going might ye liken unto birds in flight” (stanza 1343)
(Yeddi yüz cəngavər irəliyə, onun yolunun əksinə şığıdı,
Onların gedişi quşların uçuşuna bənzəyirdi).
Gördüyümüz kimi, müqayisələrin tamaşaçının təfəkkürünə təsir
etməsi üçün, müqayisə olunan əşyalar etnik baxımdan ona tanış olmalıdır.
Bu, hiperbolalara da aiddir, çünki onlar obyekti əzəmətli, ölməz və cahanşümül edənəcən böyüdürlər. "Dədə Qorqud kitabı"ndan götürülmüş bəzi
nümunələrə nəzər salaq:
“Bin yerde ipek halıcılığı döşenmişti”
Orta Asiyada adamların üstündə oturduğu bu xalılar əslində, köçəri
xalqların mədəniyyətlərinin başlanğıcıdır (17). Yer yüzünü xalı ilə örtmək, var-dövlət sahibi olmaq kimi dəyərləndirilir. Yuvarlaq “min” ədədinin işlədilməsi dinləyiciyə yüksək mövqeyi daha yaxşı çatdırmağa kömək
edir (18). Dədə Qorquddan bacısı üçün cehiz olaraq, heyvan istəyən Dəli
Qarçar deyir:
“Bin erkek deve getirin.”
Bu, Dəli Qarcarın bacısının Beyrəyə ərə getməsini böyük bir hadisəyə
çevirmək üçün, etdiyi bir cəhddir. Düşmən əlində əsir olarkən, Qazan öz
aldadıcı təvazökarlığını şişirtmək üçün hiperboladan istifadə edir:
“Min-min yerden düşman gördümse öyünme dedim.”
O, səkkiz dəfə rəqəmləri təkrarlayaraq, onu inanılmaz bir həddə, yüz
minə çatdırır:
“Yüz bin er gördümse yüzüm dönmedim”.
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Ozan, Qazanın igidliyini şişirtdiyi qədər də tamaşaçının təəssüratını
şişirdir. Xeyirxah əməllər hiperbola fiqurundan istifadə edilərək təsvir
edilməlidir ki, onların “xeyirxahlığı” daha yaxşı hiss edilsin. Dirsə Xan
Allahın çağırışına əməl edir: “Tepe gibi et yığdı, göl gibi kımız sağdırdı.”
Qəhrəmanın gücünü təsvir etmək üçün, onun bığı yeddi dəfə boynu
ardında düyünlənir.
“Rolandın Nəğməsi” eposunda ordunun əhəmiyyətini şişirtmək üçün
eyni ədədlərdən istifadə olunduğunu görürük:
“De Francs de France en i ad plus de mil” (strophe 117)
(Bütün Fransanın fransızları, min və ola bilsin ki, daha çox);
“Par mi cel ost funt mil grailles suner” (strophe 700)
(Ordunun içində min şeypur çalındı).
Qəhrəmanın gücü də, hiperbolik ədədlərlə təsvir olunur:
“Li arsevesques plus de mil colps i rent” (strophe 1414)
(Cəsur arxiyepiskop minlərcə zərbələr endirir).
Lakin hiperbolalar məhz döyüş səhnələrini təsvir edərkən, öz böyük
vəzifəsini yerinə yetirir. Belə ki, müasir kino tamaşaçıları kimi, dastan
dinləyiciləri də, onları gündəlik həyatdan ayıracaq fantastik xarakterləri
eşitmək (və ya görmək) istəyirlər. Beləliklə, real detallar tamaşaçıları real
və qeyri-real dünya arasında saxlayır. "Dədə Qorqud kitabı"nda kəsilmiş
başlar döyüş meydanını doldurur: “meydan dolu baş oldu”, “başlar kesildi top gibi”. Qan, öz qıp-qırmızı rəngi ilə təsvir olunur: “alaca kan”. Qan
və şərab "Dədə Qorqud kitabı"nda ən çox işlənən maye növüdür.
“Nibelunq haqqında nəğmə” eposunda da bu iki maye bol-bol axıdılır:
“Then flowing down o’er saddle in streems roas seen the blood” (stanza 203)
(sonra yəhərin üstü ilə sel kimi aşağı axan qan göründü).
və ya:
“In its blood the statly knight himself then lathed” (stanza 899)
(sonra onun qanında ləyaqətli cəngavər özü çimdi).
Qan və şərab şənlik məclislərində də axıdılır və Etelin zalı od tutub
yanarkən qan və şərab bir-birinə qatışıb, sel kimi axır:
“Bu hərarət elə əzab vericidir ki, ağzımda dilim quruyub. Mən fikirləşirəm ki, həyatımı bu zülmdən qurtarmaq üçün mən zəmanəni tərk
etməliyəm”.
Sonra Tronce Hagen dedi:
“Siz ey nəcib və yaxşı cəngavərlər! Kim ki, susuzluqdan əzab çəkir,
qoy o, qan içsin”.
İstilik belə ehtiras yaradanda, qan şərabdan daha üstündür.
“Beovulf” eposundakı 1151 və 1152-ci bəndlərdə hiperbola qorxunc
reallığı əks etdirir:
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“The hall was decorated with the lives of the foe…/a tapestry of blood”
(Zal düşmənin həyatı ilə.../qan xalçası ilə bəzədilmişdi)
Bu, 1746-cı bənddə də öz əksini tapıb:
“The bitter arrow” bitera straele “which puts the life out of the unwary
brave warrior”.
(Acı ox ehtiyatsız igid cəngavərlərin həyatını əlindən aldı).
Beovulf “indiyəcən yaşamış ən güclü bir adamdır” (strophe 789).
“Rolandın Nəğmələri” eposu da hiperbolalarla zəngindir. Bəzi
nümunələrə nəzər salaq:
“Par mi la buche en salt fors li cher sancs”(19) (strophe 1763)
(Onun ağzından fışqıraraq qan gəldi).
və ya:
“De sun cervet le temple en est rumpant”(strophe 1764)
(Onun gicgahından qan fışqırdı);
“pa les oreilles fors s’e ist la cervel”(strophe 2260)
(Onun beyni qulaqlarından gəldi).
Bunlar yalnız eposda işlənmiş hiperbola nümunələrindən bir neçəsidir!
Biz eyni formulalara “Sid” eposunda da rast gəlirik:
“La sangre le esta corriendo desde su codo hacia abajo”(strofe 95)
(Qıp-qırmızı qan seli onun alnından üzü aşağı axdı).
və başqa bir nümunə:
“La sangre va charreando” (strof 38)
(qan axaraq).
"Dədə Qorqud kitabı" və “Sid” eposu üçün ortaq olan aşağıdakı hiperbola nümunəsi diqqəti çəkir:
“fantos son de muchos que non serien contados” (strof 121)
“Saymaqla oğuz beyleri tükense olmaz.”
Düşmən Sidə yaxınlaşanda, onların qəzəbinin səsi həqiqi mənada yeri
çatladır:
“El ruido de los tambores la tierra quierre quebrar”
(müharibə təbillərinin gurultusundan yer yarıldı).
və ya:
“tembrar querie la terra dond eran movedores” (strof 34 və 150)
(onların atlarının sıçradığı yer titrədi).
Şəxsləndirmə iki əşyanın bir əşyada təcəssüm olunmasıdır. İkili
görünüş mövcud olduğu aləmdə o, müqayisəni, metaforanı, hiperbolanı
bir addım kənara itələyir. Bu görünüş iki olduğu halda, dolayısı ilə Birə
çevrilir. Bamsı Beyrək Qazan Xana müraciətlə deyir:
“Zavallının, biçarenin ümidi,
Türkistanın diregi,
Amit suyunun aslanı,
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Qaracuğun kaplanı,
Darda qalmış igidin arkası;”
Bu sözlər dolayısı ilə Qazana aiddir, baxmayaraq ki, onun adı bu məfhumlarla yanaşı çəkilmir. Bununla belə söyləmənin sonunda Bamsı Beyrək onun adını çəkir və bu da birbaşa, Qazanı bu məfhumlarda təcəssüm
etdirir. Bu şəkildəyişmə yox olma deyil, bu, mütləq bir hakimiyyət
rəmzidir. Bu, cahanşümül bir qüvvədir. Şəxsləndirmə fiquruna başqa bir
nümunə əjdaha – adam tutuşdurması ola bilər. Belə ki, "Dədə Qorqud
kitabı"nda əjdaha sadəcə olaraq, bir “simvol” deyil, onun vəzifəsi şəxsləndirməkdir, təcəssüm etməkdir:
“Böyle deyince yigitler ejdahası Xan Turalı yerinden kalktı.”
Qaraca Çoban da, bir əjdahadır:
“Yigitlər ejdehası Karacuk Çoban sapanının ayasına taş koydu attı.”
Dəli Domrul da əjdahadır:
“İnsan oğlunun ejdehası eşine kıymadı”
Və yenə eyni boyda deyilir:
“İnsan oğlunun ejdehası Deli Dumrul elini eline çaldı, kah kah güldü”
Bu əjdaha – adam tutuşdurması metafora kimi götürülə bilməz. Əjdaha
türkün mənəvi dünyasında böyük rol oynamışdır. Orta Asiyada yaşayan
türklər əjdahanı suların hakimi hesab edirlər. Bir türk əfsanəsinə görə,
əjdaha Zümrüd Anka ilə vuruşur və bu döyüş yaz yağışı gətirir. Bundan
başqa əjdaha xəzinələrin və qızıl əşyaların keşıkçısı idi. Elə buna görə də,
əjdahaya türk mədəniyyətində müsbət element kimi baxılır. Bu səbəbdən
də, əksər kilim toxuyanlar öz kilimlərində əjdaha motivini yaratmışlar. On
birinci boyda Qazan öz düşmənləri qarşısında yeddi başlı əjdaha öldürməsi ilə öyünür:
“Yeddi başlı ejdahaya yetişip vardım.”
Böyük türk qəhrəmanı Oğuz kimi, Qazan da, əjdaha öldürməsi ilə fəxr
edir. Bu, onu təbiətin bu qüvvəsində təcəssüm etdirməyə imkan verir. Və
məgər, bu, eynilə Ziqfridə aid deyilmi? Onun həyat yoldaşı Krimhild öz
əri haqqında belə danışır:
“She spoke: “A valorus husband is mine and doughty too.
When he the worm-like dragon by the mountain slew,
in his blood the stately knight himself then bathed” (stanza 899)
(O, danışdı: Mənim ərim qəhrəman idi, həm də ki, cəsur.
Dağlardan gəlmiş qurda oxşar əjdahanı öldürəndən sonra
Bu vüqarlı cəngavər özü onun qanında çımdı).
“Nibelunq haqqında nəğmə” eposunda əjdaha simvol deyil, o, qəhrəmanın özünün müəyyənləşdirə biləcəyi real gücdür. "Dədə Qorqud kitabı"nın qəhrəmanları əjdaha öldürən deyil, onlar özləri əjdahadırlar! Ziqfrid doğrudan da, əjdaha öldürəndir, lakin əgər biz yuxarıda deyilən şərab-
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qan qarşılaşdırılmasına inanmalı olsaq, bu varlığın qanında çimmək Ziqfridin gücünü “artırır”.
Digər tərəfdən, “Rolandın Nəğməsi” və “Beovulf” eposlarında əjdaha
bədii nitqin başqa bir səviyyəsində, metaforik və alleqorik səviyyədə işlənir. Bayraqdar Amburun daşıdığı bayrağın üzərində olduğu kimi, Sarasen
Abismin qalxanı üzərində də əjdaha şəkli var. Sonuncu döyüşdə bayraq
kəsiləndə, artıq hücum edilən “adam” deyildi, əjdahanın özü idi:
“Dragon and ensign and all upon the plain” (strophe 3550)
(əjdaha, bayraq və hər şey yerə sərilib).
Burada sadəcə oaraq, əjdaha metaforası yoxdur, burada şəxsləndirmə
var. Bunula belə, “Rolandın Nəğməsi”ndə əjdaha metafora kimi, daha
geniş yer tutur. Bu mistik monastrlar düşməni qorxutmaq üçün, qalxanların üzərində həkk olunurlar. Əslində, orta əsr Avropası heyvanlara sitayiş etməkdə idilər və bu, bütün sahələrdə – ədəbiyyatda, plastik işlərdə,
metal döymələrdə, arxitekturada öz təcəssümünü tapırdı, çünki heyvanlara sitayiş onların inanclarında, gündəlik həyatlarında qalmaqda idi.
Rolandın öz bayraqdarı üzərində aslan şəkli çəkilmiş bayraq daşıyırdı və
onun qonfalonunun üzərində əjdaha və quş şəkli çəkilmişdi.
Bu heyvan obrazları yəqin ki, orta əsr oxucusunu təəccübləndirmirdi.
Maraqlı olan orasıdır ki, biz bunlara həm türk, həm də Avropa incəsənətində rast gəlirik. Bu, şübhəsiz, insan-heyvan yaxınlığından irəli gəlir. Onlar eyni damın altında yaşayırlar!
"Dədə Qorqud kitabı"nda heyvanlar adamlarda təcəssüm etdirilə bilir
(20). Bu monstrlar insanların fantaziyasının və yuxusunun məhsuludur.
Salur Qazan yuxuda quduz canavarlar, Yegnək ağ-boz atları görür. Çarlemaqne yuxusunda fantastik varlıqlar, leopardlar, əjdahalar, əcaib qurdlar, ayılar və iblislər görür (bənd 185). Adamlar şirlərlə vuruşur. Xan
Turalı, Sid şirləri məğlub edirlər və bu zaman onlar sanki cəngavərlərlə
vuruşurlar:
“... , e adelno pora’ leon;
El leon quando lo vio, assi enverqonço” (strof 112)
(O, düz vəhşinin üzərinə yeridi. Şir onu görəndə çox bərk qorxdu).
İnsan və heyvan arasında bu mübadilələr elə sıx idi ki, fantastik, hətta
qeyri-adi formada təsvir edilmiş varlıqlar yaradılırdı. Frank kralı
Çilperikin yuxusu buna bir sübut ola bilər ki, heyvan motivləri yaradan bu
“əbədi yuxular” ya dastan qoşanların özlərinin, ya da başqalarının
təəssüratıdır.
Uydurulmuş Fredeqare adlı altıncı əsrdə yaşamış bir səlnaməçinin yazdığına görə, Kral yuxusunda görür ki, rəmzləri canavar, ayı eləcə də “ekzotik aləmə” aid şirlər, leopardlar, taydişlər və başqa kiçik heyvanlar olan
bütpərəst Şimali Alman tayfaları ilə təmasda olacaqlar. Bu yuxu orta əsr
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dünyasını heyvan-insan əlaqələrinin mövcudluğu baxımından təqdim
edir. Kral çox güman ki, İncildən və eləcə də, özünün şimal ədəbiyyatından yaxşı xəbərdardı (baxmayaraq ki, taydiş eybəcər şəkil almış at da ola
bilərdi). Bu yuxudan dövlət rəmzləri yaranmağa başlayır. Saliklərin əlifbası buna gözəl misal ola bilər. Baş hərflər arasında heyvana xas hissələri
quyruqlar, ayaqlar, gözlər hətta balıqlar və bitkilər görə bilərik. Orta əsr
heykəltəraşları (xüsusən Qotik) öz fantaziyalarını və yuxularını qarqaoilllərin timsalında təcəssüm etdirirlər. Bu qeyri-adi şəkildə təsvir edilmiş
varlıqlar yarım-adam, yarım-heyvan şəklində olurdular. Hətta paytaxt
şəhərlərdə rəssamlar qəribə formalı hibrid varlıqlar yaradırdılar. Məsələn,
onlar iri caynaqları və uzun tüklü quyruqları olan adam şəkilləri çəkirdilər. Bu heykəltəraşlıq nümunələri adamları və heyvanları qeyri-adi şəkildə təsvir edirdi. Əgər biz zərgərlik məmulatlarına nəzər salsaq, görərik
ki, Viskot bəzək sancaqları qartal formasında düzəldilirdi (21).
Əjdahaya gəldikdə, orta əsr təfəkkürü (həm türk həm də Şimali Alman)
onu “real heyvan” əsasında yaratmağa çalışmışdı. Əjdahalar qurd və ya
ilana oxşadılırdı. Bunlar, onların hər gün rast gələ bildikləri heyvanlar idi,
lakin o, onların deformasiya uğradılmış, rəssam və heykəltəraşların fantaziyasında yaradılmış forması idi və “ənənəvi əjdaha” formasında təsvir
olunurdu. Həqiqətən də, Qazan əjdaha öldürən qəhrəman olması ilə
öyündükdən sonra deyir:
“Bir yılanda ne var ki, korktun dedim”.
“Beovulf”da qorxunc bir cəngavəri alleqorik formada təcəssüm etdirən
əjdahaya, normadan artıq böyümüş bir ilan və ya qurd kimi baxılır.
Anqlo-saks dilində “wyrm” sözü ilan mənasında işlənir. “Beovulf”un
monstrların və cəngavərlərin mövcud olduqları fantastik aləmində, əjdaha Beovulfu öldürür və beləliklə, bu vəhşinin qüvvəsinin fəaliyyətinə
imkan yaradır.
Orta əsr dünyası şübhəsiz, şəkildəyişmənin hansısa bir formasında
ifadə olunur, yuxular söz və incəsənət nümunələri vasitəsi ilə təcəssüm
etdirilir. İnsanların qorxusu və ehtiramı öz əksini buğalara, su pərilərinə,
qartallara, şahinlərə, canavarlara olan münasibətlərində tapır. İnsan – heyvan obrazı həm türk, həm də Şimali Alman incəsənət nümunələrində təcəssüm etdirilmişdi. Gəlin yaddan çıxarmayaq ki, Hun cəngavərlərinin
bayraqdarları üstündə əjdaha şəkilləri olan bayraqlar daşıyırdılar. Göy
Türk imperiyası zamanı bayraqdarlar üzərində qurd şəkli çəkilmiş bayraqlar daşıyırdılar!
Heyvanlardan adamlara, adamlardan heyvanlara dastan qoşanların (və
eləcə də, tamaşaçıların) duyğularının mübaliğə (şişirtmə) dərəcəsini müəyyənləşdirən amil budur. Bu mübaliğəni ifadə etmək üçün işlədilən dil
fiquru, pleonazm həm türk, həm də Şimali Alman eposları üçün ümumi
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bir vasitədir. "Dədə Qorqud kitabı"nda göz yaşları həmişə gözdən axır,
lakin onlar sadəcə olaraq axmır:
“Boncuk boncuk gözlərinin yaşı akar”
Tamaşaçıya göz yaşlarının gözlərdən axdığıı söyləmək olduqca lazımsız bir işdir, lakin bu formulanın burada işlənməsi qeyri-adi, drammatik
bir səhnə yaradır. Bu formula aşağıdakı şəkildə bütün kitabda işlənir:
“Ağız dilden bir kaç kelme haber bana”.
və ya:
“Ağız dilden kız kişi, haber bana”.
Əsas ünsiyyət vasitəsi olan gözlər və ağız sinekdoxa kimi işlənmişdir.
Bu formulaların daimi işlənməsi ilə ağız və gözlər bütövlükdə şəxsi
təcəssüm etdirir! Bu iki pleonazm formulalarına həmçinin “Sid” və
“Ronaldın nəğməsi” eposlarında da rast gəlirik:
“diziendo de la bocca: nou verre Carrion” (strof 112)
(ağızdan deyərək; Mən Karrionu görməyəcəyəm).
Və ya demək olar ki, hər yerdə işlənən aşağıdakı formula:
“loravan de los ojos” (strof 132)
(Gözlərindən yaş tökərək).
Ağız ədəbiyyatında səslərin yaratdığı aləm bu ədəbiyyat üçün çox vacibdir. Hər bir nağıl, qəhrəmanlarının göstərdikləri şücaətlərin əks-sədasını “səsləndirməlidir”. Səslərin yaratdığı bu aləm həm türk ozanlarının,
həm də Avropa bardlarının işlətdikləri metonomiya vasitəsi ilə tamaşaçılara çatdırılır. "Dədə Qorqud kitabı"nda semantik dəyər “daşıyan” sözlər
cüt-cüt işlədilir. Məsələn, “gumbur-gumbur” döyüş təbillərinin “səsidir”,
“qıyma-qıyma” kəsilən ətin (qılıncla doğranan bədənin) “səsidir”, “qatarqatar” yalnız bir-birinin ardınca gedən dəvələrin çoxluğunu göstərmir;
isimlərin bu şəkildə cütləşdirilməsi qatar-qatar gedən dəvə karvanının
“səsinin” tamaşaçıların qulağında “cingildəməsinə” imkan yaradır. Bu,
eyni dərəcədə “tövlə-tövlə” ifadəsinə də aiddir. Bu ifadə, yalnız ağzınacan
atla dolu olan tövlə deyil, həmçinin içərisində atların kişnədiyi və təpikləşdiyi bir tövlədir. “Hönkür-hönkür” sadəcə olaraq ağlayan bir şəxsi göstərmir, dinləyici bu alliterasiyalı metonomiyanın sayəsində tökülən göz
yaşlarının səsini “eşidir”. Bu, eni ilə “boncuk-boncuk” (tökülən göz yaşlarının səsi) və “kah-kah” (gülüş səsi) ifadələrində də belədir. İstər alliterasiya olsun, istərsə də assonans səslərin bu cür “canlandırılması” ozanların teatrlaşdırdıqları tamaşalarda məharətlə işlətdikləri bir texniki
vasitə, metonomiya fiqurudur.
Biz “Beovulf” və “Nibelung” eposunu oxuduğumuz zaman bunları
açıq-aşkar görə bilirik. “Beovulf”da “buildings clatter”(strophe 770)
(binalar guruldayır), “fighters crash”(strophe 777) (döyüşçülər məhv
olur), nifrət bildirən nəğmələr “skreemed”(strophe 787) (nalə çəkirdi),

2013/ IV

42

Kralın zalı “thundered”(strophe 767) (guruldayırdı), locked ring shirtts
“clink”(strophe 1890) düymələnmiş halqalı köynəklər “cingildəyirdi”
kimi ifadələrdən Beovulfun əzəmətli boy-buxunu “eşidilir”, çünki onun
addım səsləri eşidilə bilir!
“Nibelung” eposunda “the crash of shofts”(strophe 1610) (nizələrin
qırılması), “broads words klashed”(strophe 2081) (qordaların toqquşması), bridls “jingl”(strophe 1305) (yüyənlərin cingiltisi) və “of hoofs
was heard the clatter”(strophe 1602) (at ayaqlarının tappıltısı) eşidilə bilir.
Bütün bu epik səslərə görə, bu eposları “Epik Operalar” da adlandırmaq olar! Doğrudan da, bu dastanlar yalnız qopuzlar və ya arfalarla (22)
müşayət olunmurdu, eləcə də, ozanların özlərinin döyüşlərlə bağlı “musiqili şərhləri” ilə bağlı müşayət olunurdu, çünki dinləyicilər bu musiqili
şərhi sözün xaricində, söylənilən dastanların özünün xaricində eşitməlidirlər, keçmişin “səsi” “musiqi” ilə indiyə daşınmalıdır. Biz də elə bu musiqi formasını tədqiq edəcəyik! Bu qarşılıqlı Ağız – Qulaq münasibətini!
QEYDLƏR
1. “Ahi! Culvert, malvais hom de put’aire,” (verse 763)
(Ah! Qorxaq yaramaz, iyrənc cinayətkar, bic doğulmuş)
2. Beowulf, Howell D. Chickering, Jr. edition Anchor Books, 1977.
3. Məsələn, biz altıncı boyda bu formulaya rast gəlirik: “Adı güzel Muhammede
salavart getirdi.”
4. “Stanza” or “laisse” 103.
5. Həmin müəllif, həmin əsər. 95
6. Baxmayaraq ki, bu Rossi və Baconun 1919-cu ildə Kaliforniya Universitetində
nəşr etdirdikləri “The lay of the Cid” əsərində yoxdur.
7. Anferdin qılıncı “Hruntinq” adlanır və metafora vasitəsi ilə ifadə olunmuş bu
sözün mənası “qan döyüşündə bərkidilmiş”dir. Şimali Alman tayfaları qılıncı daha da
möhkəm olsun deyə, onu suya batırırdılar. Metalı emal edərkən aparılan fəaliyyətlər –
döymə, möhkəmlətmə və yenidən qızdırma həm türk, həm də Şimali Alman tayfalarına
xas olan fəaliyyətlər idi.
8. Bu, poetik bir şişirtmə deyil. Onuncu əsrdə yaşamış Çin səlnaməçisi Pien-i-Tien
bu türk adətini belə təsvir edirdi: “Bəzi böyük şəxsiyyətlərin ölümündən sonra onlar öz
üzlərini bıçaqla kəsirdilər və gözlərindən axan yaş qana qarışırdı...” Biz “Nibelunq” eposunda oxuyuruq: “And wept so that for sorrow ran blood from out her eyes so bright”
(stanza 1069) (Və elə ağladı ki, kədərdən onun gözlərindən al qan axdı). Bu bir adətin
nümayişidir ya bədii vasitədir?
9. Qara Günə maraqlı bir şəxsiyyətdir; anadan olmasına görə o, bir şaman kahinidir:
“kara boğa derisinden beşiğinin örtüsü ban hiddetli tutunca kara taşı kul eyleyen,...”, öz
vəzifəsinə görə o, bir yuxu yozandır.
10. Qədim Alman dilində qartal “falte” adlanır. Bunu qeyd etmək maraqlı olardı ki,
Şimali Alman tayfalarının və türklərin ov üçün istifadə etdikləri bu quş Ziqfridin
simvoludur. Bu iki qartal (bədbəxtlik gətirənlər) Hagen və Günterdir. Günterin planları
əsasında Hagen Ziqfridi öldürəcək.
11. The Nibelungenlied. George Henry Needler. Henry Holt and Compan. 1905.
12. "Dədə Qorqud kitabı"nda biz bu eyni adətə iki halda rast gəlirik: “Ak alınlı
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Bayandır Hana pencik çıkardı”. Biz buna “Sid" eposunda da rast gəlirik: “Və mənim
ağam Sidin beşdən bir payı qətiyyən unudulmamalıdır” (Cadieronle en quinta al Çid
seys çientos cavallos,...(strophe 121)). Sid kimi, türk xanları da əldə edilən qənimətdən
dəvə, at və s. heyvanlar alırdılar. Sid altı yüz at, dəvə və qatır alır. Erginin tərtib etdiyi
yeni nəşrdə Azəri sözü “pencik” əvəzinə “hisse” işlənmişdir. (yeddinci boy)
13. Bu məsələ ilə bağlı bax: Joseph Dugga’s. Formulatic Style and Poetik Craft.
University of California Press.1973.
14.Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, gümüşü-ağ – Ay Allahı ilə əlaqələndirilir.
15. “Gibi” qədim türk dilində işlənən “kip” sözü əsasında yaranmış maraqlı bir etimondur. Bu, Türkiyədə icra olunan bir şaman adəti ilə bağlıdır: “saman doldurulmuş at”
və ya “saman doldurulmuş qab” anlamını ifadə edir və çox güman ki, şaman ayinlərində
istifadə olunan bir təsvir imiş. Atın bu şəkildə təsviri “kipigibi” adlanırdı. Samandan,
dəridən və atdan istifadə olunması atla bağlı idi. Bu heyvana bu cür sitayiş həm iqtisadi
baxımdan, həm də dini baxımdan irəli gəlirdi.
16. “Porc” “pig” (donuz) sözü vasitəsilə də tərcümə edilə bilərdi.
17. Türk sözü olan “oturmaq” həm “əyləşmək”, həm də “yaşamaq” mənasını bildirir:
doğrudan da, “sərilmiş” xalça oturmaq və yaşamaq üçün yer anlamını ifadə edirdi.
18. “Hiperbola ədədləri”ni 40, 33, 99 kimi “islami ədədlər”lə müqayisə et!
19. “scarlet-bright” ifadəsini “alaca kanı” ifadəsi ilə müqayisə et!
20. Bu o deməkdir ki, heyvan “heyvan olaraq” qalır, lakin insani xüsusiyyətlərə
malik olur. Məsələn, Bamsı Beyrək öz atı ilə elə danışır ki, elə bil qadınla danışır.
21. Bu da maraqlı bir faktdır ki, həm Viskoslar, həm də Ostrogoslar Qərbi Avropaya
köç etməzdən əvvəl, bir müddət Rusiyanın cənubundakı ərazilərdə hunlarla təmasda
olublar.
22. Anqlo-Saks bardlarının istifadə etdikləri bu çalğı aləti çox güman ki, Almanların
dəyirmi şəkildə olan lirasıdır.

İngiliscədən tərcümə edəni: Fil.ü.f.d. Seyran Əliyev

Rəyçi: fil.ü.e.d. S.Rzasoy
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“DƏDƏ QORQUD” OĞUZNAMƏLƏRİNDƏ MİFOLOJİ
TƏFƏKKÜRÜN QAPALI TSİKLİNİN DAĞILMASI PROSESİ VƏ
MEXANİKİ İSLAM ƏLAVƏSİ
Xülasə
“Dədə Qorqud” oğuzlarının təfəkkürü qədim paleolitdən tunc dövrünə qədər formalaşan dairəvi, qapalı formada idi. İlk tunc dövrünə keçid çağında qəbilələrin təfəkküründə ilkin refleksiya yaranır. Refleksiyanın təsiri altında təfəkkürün eninə və dərininə inkişafı başlayır. Bunun təsiri altında təfəkkürün qapalı-dairəvi formasının dağılması prosesi gedir. Həmçinin ilkin refleksiyanın təsiri altında etnik mənlik şüuru, ata xaqanlığı
formalaşır. Bununla paralel Ata kultu, Ata obrazı allahlar yaranır. Ata xaqanlığın yaratdığı ata Oğuz Əcdad kultu, onun yaratdığı Oğuz etnosu, etnonimi onun qəhrəmanlıq ənənələri yaranır. Yeni həyat tərzini tərənnüm edən epos janrı, onun ilk nümunəsi “Dədə
Qorqud” dastanları yaranır. “Dədə Qorqud” eposunda oğuzların təsvir olunan qəbilə,
tayfa, tayfa ittifaqı həyat tərzi bütünlüklə mifoloji təfəkkürü ehtiva edir. Dastanlardakı
İslam dini və dövlətçiliklə bağlı fikirlər sonrakı dövrlərin mexaniki əlavələri olub oğuzların həyat tərzi və təfəkkürü ilə ziddiyyət təşkil edir. Dastanlarda İslam dininə məxsus
adət-ənənə, mərasim, qanun, əxlaq norması, etiqad və hökmün adi elementinə belə təsadüf olunmur.
Açar sözlər: oğuzlar, “Dədə Qorqud kitabı”, “Dədə Qorqud kitabı”nda İslam dini
THE LEVEL OF THINKING, MODE OF LIFE AND ISLAM RELIGION OF
“DEDE GORGUD” OGHUZES
Summary
Thinking of “Dede Gorgud” Oghuzes was of a circular - closed form developed
from the ancient Paleolithic up to the Bronze Age. In the transitional stage to the early
Bronze Age in the thinking of tribes originated the maiden reflection. Under the influence of reflection, begins expansion and deepening of thought. Under the influence of
this begins the process of disintegration of the closed - circular form of thinking. As well
as, under the influence of initial reflection appears the ethnic identity, father khakanate.
In parallel, the Cult of the Father, the image of the Fathers – gods were created. Created
by Father Khakanate the cult of ancestors - the father Oghuz leads to the creation of
Oghuz ethnos, its ethnonym and heroic traditions. The genre – epos glorifying a new
lifestyle, its first sample “Dede Gorgud” epics was created. Tribe, kin, tribal union
lifestyle of Oghuzes described in “Dede Gorgud” epos entirely correspond to the level
of mythological thinking. Opinions in this epos relating to the Islamic religion and statehood are mechanical additions of subsequent periods and bear no relation to mode of life
and thinking of the Oghuzes. A sole element of Islamic religion – traditions, ritual, law,
ethic norms, beliefs and order is not found in the epos.
Key words: Oghuzes, “The Book of Dede Gorgud”, İslam religion in “The Book of
Dede Gorgud”
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УРОВЕНЬ МЫШЛЕНИЯ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И ИСЛАМ У ОГУЗОВ
«KНИГИ ДЕДЕ ГОРГУТА»
Резюме
Мышление Огузов «Деде Горгут»а имело кольцевую-закрытую форму, формировавшуюся от древнего палеолита до эпохи бронзы. При переходе в эпоху бронзы в мышлении родов возникает первичная рефлексия. Под влиянием рефлексии
происходит расширение и углубление мышления, под влиянием которого идёт
процесс разрушения и разрыв кольцевого-закрытого мышления. Под влиянием
первичной рефлексии появляется этническое самосознание, складывается патриархат. Параллельно с этим куль отца, боги в образе отца. Созданный патриархатом
культ предков – отца Огуза, приводит к создании огузского этноса, его этнонимы
и героических традиций. Новый образ жизни создает жанр героического эпоса,
первым образцом которого является «Деде Горгут». В эпосе «Деде Горгут» описан образ жизни Огузов, существующие традиции пр. соответствуют уровню их
мифологического мышления. Позже в дастан были внесены мысли связанные с
религией и государством, диктатом шариата, что создает противоречия с описанием образом жизни Огузов.
Ключевые слова: огузы, «Книга Деде Горгута», ислам в «Книге Деде Горгута»

İşin məqsədi. “Dədə Qorqud” oğuzlarının etno-sosial inkişaf səviyyəsi, dövrü haqqında qeyri-elmi baxışları aradan qaldırmaq.
“Dədə Qorqud” oğuzlarının təfəkkür səviyyəsini obyektiv müəyyən etməkdə “Salur Qazanın evi yağmalandığı boy”da ekstremal şəraitdə, daha
çox məsələyə münasibət bildirməyə məcbur olduğu şəraitdə ifadə etdiyi
münasibətlər, qiymətləndirdiyi hadisələrlə bağlı dedikləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bir gün Qazan xan bəyləri ilə Gürcüstan sərhəddinə ova çıxır. Şöklü
Məliyin casusları Qazan xanın bəylərlə ova getdiyini, yurdunda güclü
mühafizə olmadığını bildirir. Şöklü Məlik bundan istifadə edib Qazan
xanın qəbiləsinin əmlakını talan edir, evdə qalmış bütün adamlarını əsir
aparır (36, 42).
Həmin gecə ovda yatan Qazan xan “qara qayğulu vaqeə gördi, sərmərdi urı turdı. Aydır: “Bilirmisin, qardaşım Qaragünə düşimdə nə göründi? Qara qayğulu vaqeə gördim. Düm qara pusıraq ordının üzərinə tökülü
gördüm. Quduz qurtlar evimi dəlir gördüm. Qara dəvə ənsəmdəm qarvar
gördüm. Qarğu kibi qara saçım uzanır görüm, uzanıban gözümü örtür
gördüm. Biləgümdən on barmağımı qanda gördüm. Necə kim bu düşi
gördüm şundan bəri əqlim-usım dərə bilmən. Xanım qardaş, mənim bu
düşümi yorğıl mana!” – dedi (36, 44).
Qardaşı Qaragünə onun yuxusunun bir hissəsini yozsa da, hamısını
yoza bilmir. Bundan daha da təşvişə düşən Salur Qazan atına minib çaparaq yurduna qayıdır. Yurduna çatıb onu talanmış görür. “Gördi kim, uçarda quzğun, tazı tolaşmış, yurtda qalmış. Qazan bəg burda yurdilən xəbərləşmiş görəlim, xanım, nə xəbərləşmiş;
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Qazan aydır:
Qom qomlamım qoma yurdım!
Qulanla sığın – keyikə qonşu yurdım!
Səni yağı nerədən darımış, gözəl yurdım!
Ağ ban evim dikilində yurdı qalmış,
Qaracıq anam olurında yeri qalmış.
Oğlım Urız ox atanda puta qalmış.
Oğuz bəgləri at çapanda meydan qalmış.
Qara mudbaq dikiləndə ocaq qalmış...
Yurdından cavab ala bilməyən Qazan xanın gözləri qan-yaşla doldu,
əsəbləri gərildi, atını yağıların izi ilə sürdü. Bir su ilə rastlaşdı. Qazan
aydır: “Su həq didarın görmişdir. Bən bu suyla xəbərləşim”, – dedi.
Görəlim, xanım, necə xəbərləşdi. Qazan aydır:
Çığnam-çığnam qayalardan çıqan su!
Ağac gəmiləri oynadan su!
Həsən ilə Hüsnin həsrəti su!
Bağ və bostanın ziynəti su!
Ayişə ilə Fatimənin nigahı su!
Şahbaz atlar içdigi su!
Ağ qoyunlar gəlib çevrəsində yatdığı su!
Ordımın xəbərin bilirmisin, degil mana,
Qara başım qurban olsun, suyım, sana! – dedi.
Qazan xan sudan cavab ala bilməyib, ondan keçib yoluna davam etdi.
Bir qurda rast gəldi: “Qurd yüzi mübarəkdir, qurdilən xəbərləşəyim”, –
dedi. Görəlim, xanım, nə xəbərləşdi. Qazan aydır:
Qaranqu axşam olanda güni toğan!
Qar ilə yağmur yağanda ər kibi turan!
Qaraquc atları kişnəşdirən!
Qızıl dəvə gördügində bozlaşdıran!
Ağca qoyun gördügində quyruq çırpub qamçılayan!
Arqasını urıb, bərk ağılın ardın sökən!
Qarma-bükəc simüzün alıb tutan!
Qanlı quyruq üzüb çap-çap yudan!
Avazı qaba köpəklərə qoğa salan!
Çaqmaqluca çabanları dünlə yügirdən!
Ordımın xəbərin bilirmisən, degil mana!
Qara başım qurban olsun, qurdım, sana” – dedi.
Qurddan cavab ala bilməyən Qazan xan ondan ötüb keçdi, yoluna davam etdi. Qaraca çobanın qara köpəyi qarşısına gəldi. Qazan qara köpəklə xəbərləşdi, görəlim, xanım, nə xəbərləşdi.
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Aydır:
Qaranqu axşam olanda vaf-vaf ürən!
Acı ayran töküləndə çap-çap içən!
Gələn xırsuzları qorqudan!
Ordımın xəbərin bilümisin, degil bana!
Qara başım sağlığında eyüliklər edəm, köpək sana! – dedi. Mehribanlıqla atının ayağına dolaşan köpək Qazan xana cavab verə bilmədi. Qazan
xan şallağı ilə mehribanlıqla, tumarlayırmış kimi iti yo-lundan çıxardı. İt
gəldiyi yolla Qaraca çobanın yanına qayıtdı. Onun ardınca atını sürən
Qazan xan Qaraca çobana çatdı.
Burada bir haşiyəyə çıxaq. Qazan xan ovda gecə yatarkən, yurdu düşmən tərəfindən talananda yuxuda qara qayğılı vaqeələr gördüyü həmin
anlarda Qaraca çoban da “Qara qayğulu vaqeə gördi. Vaqeəsindən sərmərdi uru turdu. Qabangüci, Dəmirgüci – bu iki qardaşı yanına aldı”. Ağılın qapısını bərkitdi. Üç yerdə dəpə kibi taş yığdı, ala qollı sapanın əlinə
aldı”. Qaraca çoban Qazan xanın yurdını talan etdikdən sonra onun sürülərini aparmağa gəlmiş düşməni sapandı ilə dəf etdiyini, iki qardaşının şəhid olduğunu Qazan xana bildirdi. Anasının, halalı Burla xatunun qırx incə belli qız ilə, oğlu Uruzun dostları ilə birlikdə əsir aparıldığını bildirdi.
Şöklü Məliyin əsiri olan Qazan xanın oğlu Uruzla bağlı bir məqam və
onun ağacla söhbəti “Dədə Qorqud” oğuzlarının təfəkkür səviyyəsini
öyrənmək üçün xüsusi önəm kəsb edir.
Qazan xandan qisas almaq, onun namusunu ləkələmək üçün Şöklü
Məlik Burla xatunu kef məclisinə gətirib ona şərab paylatmaq istəyir. Bunu Burla xatun və bütün qızlar eşidirlər. Odur ki, Şöklü Məliyin adamları
gəlib Burla xatunu soruşanda, hamısı “mən” deyə cavab verdi. Odur ki,
Burla xatunu əldə edə bilmədilər.
Şöklü Məlik tapşırdı ki, oğlu Uruzu çəngələ çəkin, qara ətindən qovurma bişirin. Qadınlara yedirdin, hər kim yeməsə, bilin ki, Burla xatun odur.
Burla xatun Şöklü Məliyin tapşırığını Uruza çatdırdı. Uruz anasına bildirdi ki, “Qoy ətimdən çəksünlər, qara qaurma etsinlər, qırq bəg qızının
öginə illətsinlər. Anlar bir yedigində sən iki yegil! Səni kafərlər bilməsünlər, tuymasınlar. Ta kim, sası dinli kafərin döşəginə varmayasan. Sağrağın
sürmiyəsən. Atam Qazan namusunu sınmayasan. Saqın!” – dedi.
Görünür hadisənin baş verdiyi dövrdə “Dədə Qorqud” oğuzları və
qonşuları insan əti yeməyə (hanibalizmə) son versələr də, müəyyən məqamlarda, xüsusilə qisas məqsədi ilə insan əti yemişlər. “Dədə Qorqud”
oğuznamələrinin dördüncü boyunda birbaşa Qazan xanın dili ilə deyilir.
Oğlu Uruzu ilk dəfə ova aparan Qazan xan Tatyan qalası kafirlərinin basqınına məruz qalır. Bu, Uruzun bəylik almaq üçün ilk sınaq döyüşü olacaqdı. Odur ki, Uruz döyüşə can atır. Qazan xan düşmənin çox təhlükəli,
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hətta adam əti yeyən olduqlarını bildirib, oğluna ehtiyatlı olmağı tövsiyyə
edərək deyir:
Oğul, oğul, ay oğul!
Mənim ünüm anla, sözüm dinlə!
Ol kəfərin üçin atub birin yarmaz oqçısı olur.
“Hı!” demədin başlar kəsən cəlladı olur.
Adam ətin yəxni qılan aşbazı olur.
Sən varası kafər degil (36, 70).
Göründüyü kimi, region əhli hələ insan əti yeməkdən bütünlüklə imtina etməmişdilər. Bu dövr Ana xaqanlıq çağı adətlərinin hələ bütünlüklə
unudulmadığı çağlar idi.
Şöklü Məliyin adamların Uruzu çəngələ çəkmək üçün ağacdan asmaq
istərkən onun ağacla söhbəti “Dədə Qorqud” oğuzlarının təfəkkür tarixini
müəyyən etmək üçün elmi əhəmiyyətə malik mənbədir, sənəddir, faktdır.
Uruz çağırıb ağaca söyləmiş, görəlim, xanım, nə söyləmiş:
“Ağac!” “Ağac” dersəm sana ərinmə, ağac!
Məkkə ilə Mədinənin qapısı ağac!
Museyi-Kəlimin əsası ağac!
Böyük-böyük suların körpüsi ağac!
Qara-qara dənizlərin gəmisü ağac!
Şahi-mərdan Əlinin Düldülinin əyəri ağac!
Züfiqarın qını ilə qəbzəsi ağac!
Əgər ərdir, əgər övrətdir, qorxısı ağac!
Başın ala baqar olsam, başsız ağac!
Dibin ala baqar olsam, dibsiz ağac!
Məni sana asarlar götürməgil, ağac!
Götürəcək olursan, yigitligüm səni tutsun, ağac!
Bizim eldə gərək idin, ağac! (36, 47-48)
“Dədə Qorqud” oğuznamələrində yurd, su, qurd, it və ağacla danışan,
ondan kömək istəyən Oğuz qəhrəmanının eyni dərəcədə VII əsr İslam şiə
və müqəddəsləri Fatimə, Aişə, Həsən, Hüseyn və b. inanıb onlardan kömək diləməsi absurd olub, nə qədər usandırıcıdırsa, XX – XXI əsr türk
“alim”lərinin “türklər heç zaman bütlərə, qurdlara, quşlara səcdə qılmamış, totemçi olmamışlar”, “türklər yaranışdan tanrıçı olmamışlar” (44, 911) kimi yazıları çox utandırıcıdır. Heç bir şərh, izah vermədən və ya qeyri-elmi izahlarla belə fikirlər söyləmək etnosun yaranması və onun inkişaf
qanunlarını bilməməkdən başqa bir şey deyildir. Türklər bəşəriyyətin ilk
etnoslarından biri mədəniyyətinin yaradıcılarından biri kimi totemçiliyin
və çoxallahlılığın bütün inkişaf mərhələlərini keçmişlər.
İslam dini etiqadlarının, müqəddəslərinin, “Dədə Qorqud” oğuznamələrinə süni daxil edilməsindən aşağıda ayrıca bəhs edəcəyik.
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Qazan xanın, qəbiləsinin təfəkkür səviyyəsini müəyyən etməyə imkan
verən hadisələrdən biri Şöklü Məliyin onların üzərinə basqın etməsini
Qazan xan və Qaraca çobanın eyni vaxtda yuxuda görməlidir. Hadisələri
toplumun üzvlərindən biri və ya bir neçəsinin yuxugörmə ilə və ya qabaq
görənliklə aşkar etməsi ibtidai icma səviyyəsində olan etnosun təfəkkür
xüsusiyyətidir (40, 126-151; 41, 149-164). Təfəkkür elmi inkişaf mərhələsinə keçdikdən sonra qabaqgörmə yüksək səviyyədə qurulmuş təfəkkürün funksiyasına çevrilir, lakin yuxu zamanı hətta elmi kəşflər və dəqiq
qabaqgörmələrin olduğu məlumdur. Mifik və elmi təfəkkürdə yu-xugörmənin mexanizmi eynidir, lakin baş vermə xüsusiyyətləri fərqlidir. Psixoloji ədəbiyyatda bu haqda yetərincə məlumat vardır. Arzu edərdik mifoloji-təfəkkür çağından, ümumiyyətlə mifoloji təfəkkürdən bəhs edən Azərbaycan tədqiqatçıları problemin bu xüsusiyyətlərindən elmi səviyyədə
bəhs etsinlər.
Milyon, yüz min illər boyu yaranmış mifoloji təfəkkürün bazasında
toplanmış məlumat və bilgilərdən, inkişafın müəyyən mərhələsində, daha
doğrusu sinfi cəmiyyətə keçid çağlarında ilk öncə elmi təfəkkürün, az
sonra dinin doğulması haqqında dünya ictimai elmlərində yekdil qənaət
olduğundan yuxarıda bəhs etmişik. Bəzi tədqiqatçılar mifoloji təfəkkürü
başlıca olaraq, təsadüfi və özünü psixoloji təlqinə söykənən təfəkkür forması kimi qələmə verirlər. Mifoloji təfəkkürün obyektiv müəyyən etdiyi
çoxsaylı təbiət və cəmiyyət hadisələri vardır. Bu faktdan çıxış edən bəzi
tədqiqatçılar bundan istifadə edərək mifoloji təfəkkürü elmi təfəkkür
adlandırırlar ki, bu da qeyri-obyektiv mülahizədir. Mifoloji təfəkkürün
müəyyən etdiyi həqiqətlər olduğu kimi görünən hadisələrdir. Bu cür həqiqətlər elmi həqiqət deyil. Yalnız səbəb əlaqəsini, nəticəni doğuran səbəbləri, əlaqəni özündə ehtiva edən həqiqət, fikir, mülahizə elmdir. Əksər
Azərbaycan sovet fəlsəfə tədqiqatçıları mifin dünyagörüş olmasından istifadə edərək, onu fəlsəfə ilə eyniləşdirirlər. Bütün dünyagörüş formaları
deyil, yalnız elmi dünyagörüş formaları fəlsəfədir.
Təkrar xatırlatdığım dünya elmində birmənalı qəbul edilən elmi müddəaların nəzarəti altında təfəkkür formalarının izahı üçün iqtibas etdiyimiz materiallarda İslam dini, müqəddəsləri və təfəkkür tərzinin mövcudluğu məsələsinə nəzər salaq. “Dədə Qorqud” oğuznamələrində İslam
dini təfəkkürü özünə yer tapması üçün dastanlarda ondan öncə dövlətçilik və elmi təfəkkür mütləq görünməli idi. Azərbaycanda qəbilə, tayfa və
xalqa keçidin antropogenez zonasında fasiləsiz, dünya tarixşünaslığında
tarixin elmi bölgüsünə tam müvafiq keçidini nəzərə alsaq, bu proses nəinki təfəkkür formasında, praktiki maddiləşmiş formada mövcud olmuşdur.
Azərbaycanda yaranmış, yaşanmış tarixə nəzər saldıqda görünür ki, burada mifoloji, elmi və dini təfəkkür heç də mənəvi formalarda qalmamış,
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yaradıcılıq səviyyəsində olaraq ardıcıl qəbiləni, tayfanı, sinifləri, xalqı və
dövləti yaratmışdır.
Onda sual olunur, yalnız mifoloji təfəkkürün, ona uyğun həyat tərzinin
mövcud olduğu etnososial-mənəvi sistemində dünyanın son ən güclü,
elmi dini mövcud ola bilərdimi?
Dünya tarixşünaslığında belə fakt yoxdur. Çünki hər bir etnososialmənəvi sistemi, təfəkkür və intellektual səviyyə o da özünə müvafiq həyat
tərzi doğurur.
Nəzərə alsaq ki, dünya folklor ədəbiyyatında, xüsusilə epos janrında
milli inkişafın təfəkkür laylarını özündə ehtiva edən yetərincə dastanlar
var. Etnosun tarixi təfəkkür laylarını özündə ehtiva etmək folklor yaradıcılığının əsas keyfiyyətlərindən biridir. Elə bu səbəbdən də folklor ədəbiyyatı, onun bütün janrları təfəkkür tarixini özündə ehtiva etdiyi üçün tarix elminin əsas mənbələrindəndir.
“Dədə Qorqud” eposunda oğuzların təsvir olunan həyat tərzi bütünlüklə mifoloji təfəkkürü ehtiva edir. Dastanda dünyəvi din olan İslam təfəkkürü, İslama məxsus qanun, əxlaq normaları, etiqadı, əməli, əxlaqi hökmün elementi belə yoxdur (42).
Dastanlardakı həyat tərzi bütünlüklə İslam dini ilə ziddiyyət təşkil edir.
İslam dini ilə ziddiyyət təşkil edən əməllər, inam və etiqadlar inkişaf prosesindədir. İslam dininə aid hər-hansı inam, etiqad, norma, adət-ənənə,
mərasimin dastanlarda elementi belə görünmür.
Döyüş ərəfəsi, rəqiblərlə mübahisələrdə əcdad totemləri – Tülü quşun
yavrusu, Amit soyunun Aslanı, Qaracuğun qaplanı (36, 44, 63, 94-96).
Anam adın sorar olsan Qaba Ağac!
Atam adın deirsən Qağan Aslan! (36, 102).
Ağ qayanın qaplanının erkəgində bir köküm var,
Ortac qırda sizin keyiklərünüz turğurmıya.
Ağ sazın aslanında bir köküm var,
Qaz alaca yundunı turğurmıya.
Əzvay qurd ənigi erkəgində bir köküm var,
Ağca bəkil tümən qoyınını gəzdirməyə.
Ağ sunqur quşı erkəgində bir köküm var.
Ala ördək, qara qazun uçurmıya – deyə əcdad totemləri ilə öyünən, rəqiblərə psixoloji təsir edən “Dədə Qorqud” oğuzları hərbi yürüşlər ərəfəsi
qonaqlıqlarda, toylarda və digər məclisdə Bayındır xan, bəylərbəyi Salur
Qazan başda olmaqla məclislərdə “al şərabın istisi başa çıxana qədər”
şərab içirlər (36, 37, 40, 42, 53, 80, 87, 94, 105, 110, 120). Faktlar deməyə
əsas verir ki, “Dədə Qorqud” oğuzlarının məişətində şərab simvollaşmışdır. Bunu Qazan xanın dustaq olduğu boyda onu xilas etməyə gələn yoldaşlarına Uruzun “Hay, atamın altun qədəhindən şərab içən, məni sevən
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atdan ensün” –sözləri təsdiq edir (36, 120). Bayındır xandan inciyib, onun
məclisini tərk edib ordusına qayıdan İmran bəyə xanımı deyir: “Arı könüldə pas olsa şərab açar” (36, 105) deyə ona bir qədər şərab içməyi və
ova getməyi məsləhət görür. Göründüyü kimi, şərab “Dədə Qorqud”
oğuzlarının şənlik məclislərində istifadə olunurdu, hətta müalicə vasitəsinə çevrilmişdi.
On boyda döyüş ərəfəsi “arı sudan abdəst alır, ağ alınların yerə qoyub,
iki ürkət namaz qılıb, adı əziz Məhəmmədə salavat çevirib”, döyüşə girib,
düşmənə qalib gələr, sonda kilsələrini uçurub, yerində məscid ti-kilmələrindən bəhs olunur (36, 50, 56, 66-67, 76-77, 91, 97, 109, 118). Qazan xan
Trabzon təkurunun dustağı olduğu zaman təkurun oğuzları alçaqlayıb
onları öyməsi təklifinə cavab olaraq onu
“Yonma ağac tənrili.
Köpəgim kafər” (36, 119) adlandırır.
Boyun sonunda oğlu Uruzun başçılığı ilə Qazanı xilas etməyə gələnlər
“Cəmisi atdan enüb Qazanın əlini öpdülər. Yürülən kafərə at saldılar, qılıc
urdular. Dərələrdə, dəpələrdə kafərə qırğun girdi. Qəlayi aldılar.
Kəlisasını yıqub, məscid yapdılar” (36, 121-122). Göründüyü kimi, söhbətin başlanğıcında “Yonma ağac tənrili” adlandırılan şəxs, toplun söhbətin sonunda kilsə ibadətgahı olan xristian kimi təqdim olunur.
“Bəkil oğlu İmran boyu”nda İmran döyüşdə Şöklü Məliklə qarşılaşır.
Gürzlə, qalxanla, qılıncla, süngülərlə vuruşdular, buğa kimi toqquşurlar,
ancaq heç biri qalib gələ bilmir, lakin İmran Şöklü Məliyin ondan güclü
olduğuna inanır: “Alla-təalaya yalvarıb soylamış, görəlim necə soylamış,
aydır:
Yucalardan yucasan, yuca tənri!
Kimsə bilməz necəsən, görklü tənri!
Sən adəmə tac urdun,
Şeytana lənət qıldın.
Bir suçdan ötri
Dərgahdan sürdün.
İbrahimi tutdurdun
Xam gönə çulğadın.
Götürüb oda atdurdun.
Odı busutan qıldun.
Birliginə sığındım, əziz Allah, xocam, məna mədəd! – dedi.
Kafər aydır: “Oğlan alundunsa tənrinəmi yalvarursan? Sənin bin tənrin varsa, mənim yetmiş iki bütxanam var! – dedi. Oğlan aydır: “Ya asi
məlun, sən pütlərinə yalvarırsan, mən aləmləri yoqdan var edən Allahıma
sığındım” – dedi. Həq-təala Cəbrayilə buyurdı kim: “Ya Cəbrayıl, var, şol
quluma qırq ərcə quvvət verdim” – dedi.
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Oğlan kafəri götürdi, yerə urdı. Burnundan qanı düdük kibi şorladı.
Sıçrayıb şahin kibi kafərin boğazını ələ aldı.
Kafər aydır: “Yigit, aman, sizin dinə nə derlər, dinünə girdim” – dedi.
Parmaq götürüb, şəhadət gətirüb müsəlman oldı. Qalan kafərlər bunu
bilüb, meydanı salıb qaçdı” (36, 109).
Misalların sayını artırmaq da olar. Bütün hallarda boyların əvvəlində
bütpərəst kimi söhbət edilən kafərin sonda kilsəsi uçurulub, yerində məscid tikilir, “Dədə Qorqud” oğuznamələrində üç dəfə öldürülən Şöklü Məlik bu dəfə İslam dinini qəbul edir (36, 108-109). Göründüyü kimi, Dəli
Domrulla Şöklü Məlik İslam dinini eyni formada qəbul edir.
Maraqlıdır, kilsəni yıxıb, yerində məscid tikən oğuzların həyatında,
yalnız döyüş qabağı, bütün döyüşlərdə deyil, yalnız qalalara hücum edəndə iki ürkət namaz qılındığı deyilir. Nə bu anlarda, nə də “Dədə Qorqud”
oğuzlarının həyatında, onların həyatının hər hansı məqamında bir dəfə də
olsun kilsənin, məscidin, namazın və ya digər dini mərasimin təsvirinə
rast gəlinmir. Baxmayaraq oğuzların məclisi çox ciddi olub hər adamın öz
yeri var, başqasının yerində oturmaq yasaqdır. “Dədə Qorqud” oğuznamələrində qonaqlıq, divan və yağmalama məclisinin hər birinin təsviri
ayrılıqda verilsə də, bir dəfə də olsun İslam dini məclisinin təsvi-rinə təsadüf olunmur.
Ən məşhur, oğuz elinin ikinci şəxsi, döyüş və qəhrəmanlıqda, hərbi
fəaliyyətində birinci şəxs olan “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”da
onun anasının, arvadının, oğlunun, digər adamların geri alınması uğrunda
döyüşdə Qazan xan 500 nəfər itki verir. Dastanda bu itki “şəhid” adlandırılır (36, 50). Xilas etdiyi adamlarını, əmlakını yurduna qaytaran Qazan xan
yeddi gün, yeddi gecə yemək-içmək verdi, yum verdi. Şəhid adlandırılan
500 igidə İslam qaydasında hər-hansı məclisin qurulması, İslam dinində,
yas mərasimində istifadə olunan dua, ayin icra edilmədi (36, 50-51).
Eyni ilə dördüncü “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”da, Uruzun xilas edilməsi üçün üç yüz igid şəhid oldu. Yenə sonda qələbə
münasibəti ilə yum verildi. Üç yüz igidə İslam qaydasında hər-hansı yas
mərasiminə dastanda işarə yoxdur (36, 78).
“Dədə Qorqud” oğuzlarının ən çox sevilən, dastanda haqqında daha
çox bəhs olunan, ən məşhur qəhrəmanı Beyrəyin yas mərasimində oğuzların dəfn adətləri çox əhatəli təsvir olunmuşdur. Maraqlıdır, ağır yaradan
öləcəyini hiss edən Beyrək onun yas mərasiminə ciddi yanaşılmasını vəsiyyət edərək deyir:
Yigitlərim, yerinizdən uru turun,
Ağ-boz atumın quyruğunı kəsin.
Arqu beli Ala tağdan dünin aşun.
Aqındılı görklü suyı dəlib keçün.
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Qazanın divanına çapub varın.
Ağ çıqarıb, qara geyin.
“Sən soğ ol, Beyrək öldi” – deyin (36, 125).
Beyrəyin ölüm xəbəri atasına-anasına çatır: “Ağ evi-eşigində şivən
qopdı. Qaza bənzər qız-gəlini ağ çıqardı, qara geydi. Ağ-boz atının
quyruğını kəsdilər. Qırq-əlli yigit qara geyib – gög sarındılar. Qazan bəgə
gəldilər, sarıqlarını yerə urdular. “Beyrək!” deyü çox ağladılar” (36, 125).
Beyrəyin yas mərasimində İslam dini, adət-ənənəsi ilə bağlı nə isə icra
olunmadı, xatırlanmadı.
Maraqlıdır, folklorşünas Bəhlul Bəhlul Abdulla “Dədə Qorqud kitabı”nda İslam dini ilə bağlı məlumat və deyimləri seçərək “Kitabi-Dədə
Qorqud” və İslam dini” (B., 1997) adlı kitab yazmış və oğuznamələrdə
İslam dininin yetərincə yer tutduğundan bəhs etmişdir. O, bu kitabından
sonra “Kitabi-Dədə Qorqud”un poetikası” (B., 1999) adlı daha əhatəli
növbəti kitabını yazmışdır. Əsərin “Adət-ənənələr” və “Ailə məişət mərasimləri” adlı fəsillərində “Dədə Qorqud” oğuznamələrində İslam dini ilə
bağlı bir dənə də olsun adət-ənənədən, mərasimdən bəhs etməmişdir. Bunun ardınca Bəhlul Abdulla “Kitabi-Dədə Qorud”un etnik ənənə, mərasim sistemində mifoloji təsəvvürlərin yeri” (B., 2008) adlı əsərini yazmışdır. Maraqlıdır, əsərdə “Dədə Qorqud” oğuznamələrində mövcud olan İslam dinini əks etdirən bir dənə də olsun adət-ənənə və mərasimdən söhbət açılmamışdır.
Biz yuxarıda təfəkkür tarixinə nəzər saldıqda dünya elmində birmənalı
qəbul edilmiş müddəalara istinad edərək insanların totem əcdadlarının
yaranmasının qədim paleolit dövründən başlayıb Ata xaqanlığa (e. ə. IV
minilliyin sonu – III minilliyin əvvəlləri) qədər davam etdiyini göstərmişik. Eneolit dövründən Tunc dövrünə keçid mərhələsində Ana xaqanlığın Ata xaqanlığa keçid prosesində Ana xaqanlıq çağında mənəviyyatda,
təfəkkürdə hökmran olmuş heyvan, bitki, əşya və b. əcdad totemləri tədricən Ata əcdad totemi ilə əvəz olunur. Bu bütün dünya xalqlarının etnososial-mənəvi inkişafının ümumi qanunudur ki, dünya elmi tarixşünaslığında bundan geniş bəhs olunmuşdur. Bilərəkdən qeyri-elmi metodlarla
türkləri aşağılamaq istəyənlərin savadsızlıqdan türkləri süni, qeyri-elmi
üsullarla ucaltmaq, fövqəlləşdirmək istəyənlərin bunları bilməsi gərəkdir.
Yuxarıda “Dədə Qorqud” oğuznamələrindən iqtibas etdiyimiz nümunələrdə oğuzların baş qəhrəmanlarının ata kimi ancaq totem heyvan, bitki
və b. əcdadlarının adını çəkdiyini görürük. Ancaq bu totem əcdadlı baş
qəhrəmanların övladları ata kimi qəhrəman atalarının adını çəkir. Onların
övladı kimi topluma çıxırlar. Etnososial durumun bu vəziyyəti, oğuznamələrdən yuxarıda istinad etdiyimiz digər faktlar, dünya elminin söykən-
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diyimiz müddəaları “Dədə Qorqud” oğuzlarının Ana xaqanlıqdan Ata xaqanlığa keçib, Ata xaqanlıq sosial-mənəvi norma və qaydalarının dönməz
inkişafda olduğu prosesi, çağı göstərir.
Dünya elmində mifik təfəkkürün dinlə eyniləşdirilməsini mülahizə
edən yetərincə tədqiqatçı olmuş və bu gün də var. Dinlərin mifik təfəkkürün bazasında yaranması bir faktdır. Lakin bu mifoloji təfəkkürün bazasında elmin təşəkkülündən sonra baş verən 2-ci hadisədir. Elmin yaranmasından sonra onunla yanaşı, birlikdə yaşamaq üçün, inam və etiqadlar,
miflər yeni sistem halında birləşməyə məcbur olur. Miflərin yaratdığı bu
yeni sistemdə keçmişdə mövcud olan çoxlu Allahın funksiyası tək yaradan bir Allahda birləşir. Elmi yaratdıqdan sonra mifin inam və etiqadları
birləşdirərək yaratdığı yeni mənəvi sistem din adlanır, yeni sistemində
müəyyən qədər elmə də yer verilir.
Göründüyü kimi, “Dədə Qorqud” oğuzlarında, o cümlədən onun qəhrəmanlarından Qazan xanda mifik təfəkkür hökm sürürdü. Milyon illər
ərzində onlarda qapalı-dairəvi xətt üzrə yaranmaqda və yaşamaqda olan
mifik təfəkkür Ata xaqanlığa keçid prosesində yaranan etnik mənlik şüurunun təsiri altında yenicə dağılmağa başlamışdı. “Dədə Qorqud” oğuzlarının təfəkküründə elmi və dini şüur hələ görünmürdü. “Dədə Qorqud”
oğuzlarının təfəkkür səviyyəsi ilə İslam dini təfəkkürünün səviyyəsi arasında ən azı 2500-3000 il məsafə var. Türklərin təfəkkür, etnososial-mənəvi sistemlər tarixi, ümumən təfəkkür tarixi, onun qanunauyğunluqlarını
bilən hər kəs üçün “Dədə Qorqud” oğuznamələrindəki həyat tərzi, dünyagörüşlə dastanlara daxil edilmiş İslam dini etiqadlarının tam ziddiyyət
təşkil etdiyini görə bilər.
Onda sual olunur, eradan əvvəl III minilliyin sonu – II minilliyin əvvəllərində yaşayan oğuzların məişətinə, milli yaranış dastanına, Ana kitabına İslam dini etiqadları nə üçün, necə daxil edilmişdi? Bu problemlə
bağlı yetərincə obyektiv mülahizələr var. Məqalənin həcmini nəzərə alaraq, burada başlıca səbəb kimi qiymətləndirdiyimiz A. Hacıyev və sətirlərin müəllifinin bir mülahizəsini nəzərə çatdırmaqla kifayətlənirik.
Arxeoloji, antropoloji tədqiqatlar, ən qədim mənbələr göstərir ki, bəşəri sivilizasiyanın ilkin formalaşması çağında ilkin türk mədəniyyətini formalaşdıran sosial-mənəvi sistem müxtəlif iqlimli - relyefi çox geniş ərazidə təşəkkül tapmışdı. Ana xaqanlıqdan Ata xaqanlığa keçid mərhələsində yaranan etnik mənlik şüurunun təsiri altında tayfa ittifaqları, xalqlar, dövlətlər təşəkkül etdi. E. ə. III minillikdə Şərqi Avropadan başlayıb
Çin səddini aşıb keçən ərazidə vahid türk etnik mədəniyyətinin təşəkkülü
özlüyündə nə qədər mütərəqqi olsa da, dövlətləşmə prosesini ləngidirdi.
İlkin dövlət qurumlarının və dövlətlərin yaranmasının daxili səbəbləri
əsas olsa da, xarici səbəb də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Etnoloji tədqi-
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qatlar göstərir ki, ciddi xarici təzyiqə məruz qalmayan etnoslarda daxili
birlik qüvvəsi zəif olur. Milliləşmə, dövlətləşmə prosesi zəif gedir. Prototürklərdə Ana xaqanlıqdan Ata xaqanlığa keçid Ön Asiya sivilizasiyası ilə
eyni vaxtda başlayıb intensiv inkişaf getsə də, böyük ərazidə təşəkkül
tapan türk tayfa ittifaqları, elləri ilə ətraf ərazilərin etnoslarının mübarizəyə, rəqabətə cəsarəti çatmırdı. Elə bu səbəbdən də türk tayfa ittifaqlarında
dövlətləşmə ləng gedirdi. Türk toplumlarından ciddi xarici təzyiqlə üzləşən Azərbaycan oğuzlarında Ön Asiyanın digər etnosları ilə eyni vaxtda
xalqlaşma və dövlətləşmə prosesi getdi. Xalqlaşma və dövlətləşmə prosesi gedən etnoslarda elmi təfəkkür yaranır, təkallahlı dinlərə keçilirdi. Ciddi xarici təzyiqə məruz qalmayan Mərkəzi Asiya və Avropa türklərində,
onların böyük çoxluğunu təşkil edən Oğuzlarda dövlətləşmə ləngidiyindən Oğuznamələr əsas ideoloji mənbə olaraq qalırdı. Totemi Bozqurdun
həyat tərzindən əxz edilmiş həyat tərzi, məğlubiyyətin qəbuledilməzliyi,
özünə güvənc, düşmənin bağışlanmazlığı, atanın, tayfanın, elin nüfuzunun, şəxsiyyətinin toxunulmazlığı, nəslin şərəfinin qorunmasının şəxsi
həyatdan yüksək qiymətləndirilməsi, Oğuz əcdadına layiq nəsil tərbiyə
edilməsi, kişi nəslinə adın döyüşdə göstərdiyi şücaətə görə verilməsi
“Oğuz” dastanlarının, onun ən mükəmməl nümunəsi “Dədə Qorqud”
oğuznamələrinin vahid ideoloji sistemi idi.
VII əsrdə Ərəbistanda meydana çıxan İslam dini elmi cihad etdi. Məhəmməd peyğəmbərdən başlayaraq xəlifələr dünyanın hansı ölkəsində,
hansı dində və dildə olmasından asılı olmayaraq elmi əsərləri xilafətin
paytaxtına gətirib, ərəb dilinə çevirib mənimsədilər. Vahid dini ideologiya
və elmə yiyələnən ərəb xilafəti nəinki regionda üstünlüyü ələ keçirdi,
Avrasiya materikində ən geniş əraziyə, ən çox əhaliyə malik, məğlubedilməz hesab edilən türkləri də əsarət altına aldılar. Qısa müddətdə türklər xilafətdə hərbi hakimiyyəti ələ aldılar. Bu, siyasi hakimiyyətin astanası
idi. Təhlükəni sovuşdurmaq üçün xilafət rəhbərliyi türklərin hərbi qüdrətinin mənbəyini müəyyənləşdirdi. Aşkar etdi ki, türklərin hərbi, mənəvisiyasi gücünün mənbəyi Oğuznamələrdəki mənlik şüurunda, milli
ləyaqəti, şərəfi, qüruru şəxsi həyatından yüksək qiymətləndirməsində,
özünə güvənc, məğlubedilməzlik və s. dəyərlərin yaratdığı sistemli ideologiyadadır. Odur ki, “Dədə Qorqud” oğuznamələrində bu ideyaların
yerinə qəzavü-qədər, alın yazısı, Allaha sığınmaq və s. İslam ideyalarını
daxil etdi (8). “Dədə Qorqud kitabı”nın tədqiqatçılarından Asif Hacıyev
düzgün olaraq yazır: “Kitabi-Dədə Qorqud”un məqsədli islamlaşdırıldığı
mətndə aydın sezilir, dini ayin və meyarların xüsusi qeydi əslində ciddi
“senzura”nın nəticəsidir. Deyək ki, “Koroğlu”da buna ehtiyac yoxdur,
çünki burada əsatir və İslamın əksliyi artıq aktual deyil daha doğrusu,
“Koroğlu”da əsatir öz canlı funksionallığını itirib və buna görə də rəsmi
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məfkurəyə təhlükə törətmir. Lakin “Kitabi-Dədə Qorqud”da bu əkslik
aktualdır. Digər tərəfdən, “Kitabi-Dədə Qorqud” sonrakı dövrlərin epik
mətnləri kimi adi bədii əsər deyil – qədim oğuzlar üçün bu kitab Oğuz
elinin əxlaq kodeksidir, canlı tarixidir, nümunədir. Buna görə də burada
etnik əxlaq, mənəviyyat və etketin mücəssəməsi olan ozan, ərənlər, sərkərdələr var. Təbii ki, bu cəhətlər özü ilə yeni əxlaq gətirmiş İslam meyarlarına tam uyğun gələ bilməzdi. Əks etdirdiyi etnik tarixlə, İslam əhlinə,
müsəlmanlara çevrilmiş oğuzlarla birlikdə “Kitabi-Dədə Qorqud”da tarixdə qalmağa, “unudulmağa” məhkum idi (rəsmi sovet məfkurəsi də “Kitabi-Dədə Qorqud”dan gələn bu təhlükəni gözəl duyurdu)” (43, 15-16).
“Oğuz Xaqan”, “Dədə Qorqud” oğuznamələri dünya xalqlarının epos
yaradıcılığının ilkin Anaxaqanlıqdan Ataxaqanlığa keçid mənzərəsini təbii şəkildə qoruyub saxlaya bilmiş dastanlardır. Son yaşam müddətindəki
əlavələr “Oğuz Xaqan” və “Dədə Qorqud” oğuznamələrinin ilkin süjet
xəttini, ideyasını, məzmununu poza bilməmişdi. Misal üçün “Bəkil oğlu
İmran boyu”nda xanımı İmrana “Padşahlar tənrinin kölgəsidir. Padşahına
asi olanın işi rast gəlməz” (36, 105) sözləri, fikri boyda, eyni zamanda
dastanın digər boylarında təsdiqlənmir. “Dədə Qorqud” oğuznamələrində
padşahlığın heç bir əlaməti, strukturu, idarə üsulunun, siyasi inkişaf sisteminin adi elementinə eposun heç bir boyunda rast gəlinmir. Əmrlə
məcburetmə qaydasında heç kim, heç bir işə məcbur edilmir. Bütün idarəçilik adət-ənənəyə, ictimai rəyə əsaslanır. Qazan xanın “At işləməsə, ər
öyünməz. Hünər atındır” (36, 104-105) deməsindən Bəkl inciyib, “Alplar
içində bizi qusqunımızdan balcığa baturdın” – dedi. Bayındır xanın bəxşişini ögünə dökdi. Xana küsdi. Divandan çıqdı. Atını çəkdilər. Ala gözlü
yigitlərini alub evinə gəldi” (36, 105). Bu demokratik idarəçilik “Dədə
Qorqud” oğuznamələrinin bütün boylarında özünü göstərir. Birinci və
sonuncu boyda daha aydın ifadə edilmişdir.
Birinci boyda görürük. Bir gün xanlar xanı Bayındır xan yenə oğuz
igidlərini toya çağırıb. Lakin “Bir yerə ağ otağ, bir yerə qızıl otağ, bir yerə
qara otağ qurdurmuşdu... Oğlu olanı ağ otağa, qızı olanı qızıl otağa,
kimün ki oğlı - qızı yoq qara otağa qondurun, qara keçə altına döşən, qara
qoyun yəxnisindən ögünə gətürün. Yeərsə, yesün, yeməzsə tursun-getsin”
– demişdi” (36, 34).
Bayındır xanın igidləri Dirsə xanı qarşılayıb qara çadıra gətirirlər.
Dirsə xan belə qarşılanmasına etiraz olaraq bildirdi: “Bayındır xan bənim
nə əksiligüm gördü? Qılıncımdanmı gördi, süfrəmdənmi gördi? Bəndən
alçaq kişiləri ağ otağa, qızıl otağa qondurdı. Bənim suçum nə oldu kim,
qara otağa qondırdı?” – dedi.
Ayıtdılar: “Xanım, bu gün Bayındır xandan buyruq şöylədir kim, oğluqızı olmayanı tənri-təla qarğayıbdır, biz dəxi qarğarız – demişdir” – dedilər.
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Dirsə xan yerindən uru turdu, Aydır: “Qalqubanı, igidlərim, yerün üzdən uru turun! Bu qara eyib bana ya bəndəndir ya xatundandır” – dedi.
Dirsə xan evinə gəldi” (36, 34).
Dirsə xanın Bayındır xanın məclisini tərk etməsi, Oğuz tayfa ittifaqını
tərk etməsi düşmənçiliklə qarşılanmadı, onu birlikdə saxlamaq üçün heç
bir məcburi tədbirə əl atılmadı.
On ikinci, “İç Oğuza Taş Oğuz asi olub Beyrək öldürdügi boy”da birinci boydan başlayan demokratik, adət-ənənəyə əsaslanma, idarəedicilikdə məcburi qaydanın, padşahlığın olmaması bütün aydınlığı ilə özünü
göstərir.
Adət üzrə ildə bir dəfə Qazan xan evini Oğuz bəylərinə yağmalatdırardı. Ancaq nədənsə Qazan xan bir dəfə evini yağmalatdırarkən Taş Oğuzları mərasimə dəvət etmir.
“Taş Oğuz bəglərindən Aruz, Əmən və qalan bəglər bunı eşitdilər, ayıtdılar ki, “Baq, baq! Şimdiyə dəkin Qazanın evin bilə yağma edərdik.
Şimdi neçün bilə olmıyavuz?” – dedilər. İttifaqı cəmi Taş Oğuz bəgləri
Qazana gəlmədilər, ədavət eylədilər” (36, 123). Qazan bəyin hərbi rəhbər
olaraq rəhbərlik etdiyi İç oğuz ittifaqı Daş Oğuzu ittifaqda saxlamaq üçün
heç bir məcburi tədbirə əl atmadılar, onların Beyrəyi öldürməsinə cavab
olaraq, Daş Oğuza hücum edib qisas aldılar (36, 123-126).
Göründüyü kimi, “Dədə Qorqud” oğuzlarının həyat tərzində qəbilə tayfa adət-ənənələri hökm sürür, etnik mənlik şüurunun təsiri altında Ataxaqanlığa qədər təfəkkürün qapalı xətt üzrə mövcudluğu prosesində yaranmış özünü təbiətlə eyniləşdirmə, yaranan əşya, heyvan, bitki və b. totemlərə sitayişin dağılması prosesi getsə də bu proses hələ tam başa çatmamışdı. Etnik təfəkkür predmet və hadisələr arasında səbəb əlaqələrini
obyektiv müəyyən etmək, qiymətləndirmək səviyyəsində deyildi, hadisələrə zaman, məkan hüdudunda yanaşa bilmirdi, fəaliyyətlərində, dünyabaxışlarında xətti zaman onun qiymətləndirilməsi yox idi. Təfəkkür elmi
dərk etmə səviyyəsinə yüksələ bilməmişdi. Elə bu səbəbdən də “Dədə
Qorqud” oğuzlarının etnososial inkişaf səviyyəsi sinfi cəmiyyətə qədər
mərhələdə, tayfa, tayfa ittifaqı səviyyəsində idi.
İşin nəticəsi. Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, “Dədə Qorqud”
oğuznamələri paleolit dövründən başlayıb bütün arxeoloji dövrlərdə fasiləsiz davam və inkişaf edən sürü icmasından qəbilə icmasına, buradan təbii bir proses kimi yetişən ilkin refleksiyanın təsiri altında keçilən Ata xaqanlığı, Oğuz cəmiyyətini tərənnüm edən eposdur. Eposda tərənnüm olunan etnososial həyat Azərbaycan oğuzlarının e. ə. III minilliyin sonu II
minillik tarixini əhatə edir. Dastanlardakı İslam dini və b. dinlərlə bağlı
anlayışlar, dövlətçilik terminləri, ərəb və fars sözləri sonrakı yaşam dövründə ozan və aşıqların oğuznamələrə mexaniki əlavələridir. Göründüyü
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kimi, son çağlarda eposa mexaniki daxil edilən söz və terminlər, anlayışlar oğuznamələrin məzmununa daxil ola bilmir. Belə ki, əlavə olunan söz
və terminlərin sosial, mənəvi və siyasi mənası, çaları dastanlarda yoxdur.
“Dədə Qorqud” eposu Azərbaycan oğuzlarının əcdadlarının Ana xaqanlıq dövründə yaratdığı bədii təfəkkür yaradıcılığı, nağıl, əfsanə və miflərdən, ilkin refleksiyanın, etnik mənlik şüurunun təsiri altında yeni yaranan
Ata xaqanlığın, Oğuz cəmiyyətinin, yeni daha yüksək formada yaratdığı
epos janrıdır. Ata xaqanlıqla, ilk Oğuz cəmiyyəti ilə birlikdə yaranmışdır.
İşin elmi yeniliyi. Ana xaqanlıqdan Ata xaqanlığa keçid mərhələsində
cəmiyyətin təfəkküründə ilkin refleksiyanın yaranması, onun təsiri altında etnik mənlik şüurunun formalaşması, təfəkkürün göstərilən səviyyəsində oğuzların həyat tərzində İslam dininin elementinə təsadüf edilməməsi əsaslandırılır.
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“DƏDƏ QORQUD” BOYLARINDAKI ŞEİRLƏRDƏ
BƏDİİ TƏSVİR VASİTƏLƏRİ
Xülasə
“Dədə Qorqud kitabı” ümumtürk ədəbiyyatının ən qədim abidələrindən biridir. Dastan strukturuna uyğun olaraq əsər nəzm və nəsrin sintezindən ibarətdir. Boylardakı şeirlərdə xüsusilə bədii təsvir və ifadə vasitələri öz rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb edir.
Məqalədə “Dədə Qorqud kitabı” boylarındakı şeirlər tədqiq ediləcək, sözlərin leksiksemantik məna çalarları, bədii təsvir vasitələri araşdırılmışdır.
Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, mədəni miras, dastan, boy, şeir, bədii təsvir
vasitələri
THE LİTERARY DESCRİPTİON MEANS OF THE POEMS İN
“DADA GORGUD BOOK”
Summary
"Dada Gorgud Book," is one of the ancient monuments of Turkish literature. The
work consists of synthesis of poetry and prose in accordance with epos. Especially literary description means attracts attention with its diversity in part of poems.
The poems in "Dada Gorgud book," will be explored, lexical-semantic meaning of
words and literary description means will be investigated in the article.
Key words: "The Book of Dada Gorgud", cultural inheritance, epos, part of poem,
poetry, literary description mean
СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ В СТИХОТВОРНЫХ ЧАСТЯХ СКАЗАНИЙ ЭПОСА
“КНИГИ ДЕДЕ КОРКУТА”
Резюме
“Книга Деде Коркута” один из самых древних памятников общетюркской литературы. Дастан по своей структуре состоит из синтеза поэзии и прозы.
В этом произведении особое внимание привлекают средства художественной
изобразительности и выразительности. В статье к исследованию привлечены стихотворные части сказаний эпоса, анализированы лексико-семантические смысловые оттенки слов и средства художественной изобразительности в них.
Ключевые слова: “Книга Деде Коркута”, культурное наследие, сказания, стихотворения, средства художественной изобразительности.

Məsələnin qoyuluşu. “Dədə Qorqud kitabı” boylarındakı şeirlərin təşbeh, epitet, anafora, mübaliğə, təzad, alliterasiya, kinayə kimi bədii təsvir
vasitələrinin araşdırılması.
İşin məqsədi. Məqalədə əsas məqsədimiz abidənin mənzum parçalarının bədii təsvir vasitələrini tədqiq etməkdir.
“Dədə Qorqud kitabı” ümumtürk ədəbiyyatının ən qədim abidələrindən biridir. Kitabın yaranma və yazıya köçürülmə tarixləri haqqında
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Azərbaycan qorqudşünaslığında müxtəlif fikirlər mövcuddur, lakin kitabın dilinin Azərbaycan türkcəsinin oğuz qrupunda olması məsələsində,
demək olar ki, bütün alimlər həmfikirdir. “…“Dədə Qorqud” boyları
Azərbaycan dilində yazılı abidələrin ümumi ailəsinə (həm də ilk həlqə
kimi) daxil olmaqla yanaşı, bilavasitə özünə aid detalları ilə seçilir. Başqa
abidələrlə müştərək olan leksik, fonetik, qrammatik faktlar da burada
məhz “Dədə Qorqud”a məxsus sistemdə təzahür edir” (5, 184).
“Dədə Qorqud kitabı” boyları dastan strukturuna uyğun olaraq nəzm
və nəsrin sintezindən ibarətdir. Abidə yazıya alınarkən mətnlər nəzm və
nəsr hissələrinə ayrılmışdır. Lakin bu bölgü şərtidir, nəzm və nəsr ardıcıl
olaraq bir-birini əvəz etsə də, əslində, “Dədə Qorqud kitabı”nda bütün
boylardakı dil və ahəng gözəlliyi, bədii ifadə və təsvirlərin bolluğu başdan-başa bir nəzm hadisəsindən xəbər verir. Boylardakı şərti şeirlərdə
xüsusilə bədii təsvir və ifadə vasitələri öz rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb
edir. Bəri başdan deyək ki, “Dədə Qorqud” mətnlərində bugünkü janr,
ölçü və qafiyələrə cavab verən şeir yoxdur, çünki abidənin dili başdanbaşa mənzum şəkildədir. Bu ölməz söz xəzinəsi tamamilə şeiriyyətdir.
“Dədə Qorqud kitabı”nda nəzm hissələrinin oxunuşu da musiqi kimi,
şeir kimi ahəngdar, qafiyəli və xoş avazlıdır. Fikrimizcə, boyların ozan
tərəfindən nəql olunması zamanı musiqinin ahənginə uyğunlaşaraq nəsr
hissələri də nəzm kimi şeir və ritm qaydalarına uyğun olaraq oxunmuşdur.
Bu nəhəng mədəni mirasımız yazıya alınma zamanı şeir hissələri kimi
təqdim olunmuş mənzum parçalar müəyyən qafiyə və bölgü daxilində
verilmişdir. Bəzən qafiyə uyğun gəlməsə də, burada yenə də heca və ritm
vardır. “Dədə Qorqud kitabı”nda yeddi, səkkiz, on iki hecalı şeirlər üstünlük təşkil etsə də, dastanda dörd hecalıdan on altı hecalı şeirlərə qədər
bütün hecalardan istifadə olunmuşdur.
“Dədə Qorqud kitabı” abidəsinin dil və sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən
danışarkən kitabda işlənən poetik fiqurlara da ayrıca nəzər yetirmək
lazımdır. Abidənin dilində bədii məcazlar, yəni söz və ya ifadənin başqa,
qeyri-müstəqim mənada işlənməsi yolu ilə yaradılan bədii ifadə vasitələri
çox zəngindir. Məlum olduğu kimi, məcazlar “hər hansı əlamətinə görə
bir-birinə bənzəyən iki hadisənin (adamın, şeyin və s.) qarşı-qarşıya qoyulması üsulu ilə yaradılır. ...Bunlardan biri sadə məcazlardır ki, buraya
təşbeh və epitet, ikincisi isə mürəkkəb məcazlardır ki, buraya istiarə,
kinayə, mübaliğə və s. daxildir” (3, 111).
Təşbeh, digər adı ilə bənzətmə bir predmetin müəyyən cəhətdən ona
bənzəyən başqa bir predmetə qarşı qoyulmaq yolu ilə təsvir edilməsidir.
Bu zaman iki predmet arasında müəyyən bir bənzəyiş, oxşarlıq olduğu
diqqətə çatdırılır. “Təşbeh bolluğu, obraz tezliyi türkcənin gözəlliyini, canlılığını göstərən keyfiyyətlərdəndir. Təşbeh bəzən üzdə olur, bütün həcmi

2013/ IV

62

ilə görünür, sözlərdən portret, mənzərə görünə-görünə lövhələnir. Bəzən
də mənzərə qabarmır, sözün məna munisliyi daha çox cəlb edir, obraz
mənanın arxasında dayanır, məna bütünlüklə qavranandan sonra portretobraz fotoqrafiya lentindən aşkar olan şəkil kimi üzə çıxır” (5, 160).
“Dədə Qorqud”un dilində işlənmiş təşbehlər öz gözəlliyi, əlvanlığı və
saflığı ilə diqqəti cəlb edir:
Bəri gəlgil, arslanım oğul!
Qara dəniz gibi yayqanıb gələn kafərin ləşkəridür.
Gün gibi şılayub gələn
Kafərin başında ışığıdır,
İldız gibi parlayıb gələn kafərin cidasıdr.
Azğun dinli yağı kafərdir, oğul (7, 70).
Bamsı Beyrək öz atını belə öyür:
Acuq-acuq meydana bənzər sənin alıncuğın,
Eki şəbçırağa bənzər sənin gözcigəzin.
Əbrişimə bənzər sənin yəliçigin.
Eki şəbçırağa bənzər sənin gözcigəzin,
Əri muradına yetürər sənin arxacığın,
At diməzəm sana, qartaş deyərəm.
Qartaşımdan yeg!
Başıma iş gəldi, yoldaş deyərəm,
Yoldaşımdan yeg! (7, 60)
Dirsə xan öz xatununu belə səsləyir:
Bəri gəlgil, başum bəxti, evüm təxti!
Evdən çıqub yüyürəndə səlvi boylum!
Topuğında sarmaşanda qara saçlum!
Qurulu yaya bənzər çatma qaşlum!
Qoşa badam sığmayan tar ağızlum!
Güz almasına bənzər al yanaqlım! (7, 35)
Bu təşbehlərin yaradılmasında dilin geniş imkanları və səlisliyi ilə
bərabər valehedici dərəcədə incə duyğularla yüklü olması da bir daha bu
ölməz söz abidəsinin təkrarsız gözəlliyindən və orijinallığından xəbər verir.
“Dədə Qorqud” şeirlərində məcazın növlərindən biri olan epitetlər də
həddindən artıq çoxdur. Epitet “ədəbi əsərdə başqa bir sözü qüvvətləndirmək və mənaca zənginləşdirmək üçün ona əlavə edilən sifət, hadisələrin, şəxsin, əşyanın hər hansı bir keyfiyyətini aydınlaşdıran, təyin edən
söz”dür (3, 63).
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“Dədə Qorqud” şeirlərində çox maraqlı epitetlər işlənmişdir. Onlar
bədii cəhətdən mükəmməl, təsvir nöqteyi-nəzərindən qüvvətli, məzmun
baxımından bütövdür. Məsələn:
Salqum-salqum tan yelləri əsdigində,
Saqallu boz ac turğay sayradıqda,
Saqalı uzın tat əri banladıqda,
Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda,
Aqlı, qaralı seçən çağda,
Köksü gözəl qaya tağlara gün dəğəndə,
Bək yiğidlər, çılasınlar bir-birinə qoyulan çağda (7, 34).
Bu şeir parçasında bir zaman dilimindən, səhərin açılmasından, günün
doğmasından bəhs edilir. Başqa bir nümunəyə nəzər salaq:
Çığnam-çığnam qayalardan çıqan su!
Ağac gəmiləri oynadan su!
Həsən ilə Hüseynin həsrəti su!
Bağ və bostanın ziynəti su!
Ayişə ilə Fatimənin nigahı su!
Şahbaz atlar içdiği su!
Qızıl dəvələr gəlüb keçəki su!
Ağ qoyunlar gəlüb çevrəsində yatduğı su!
Ordumın xəbərin bilürmisin, değil mana,
Qara başım qurban olsun, suyım, sana (7, 44)!
Burada Qazan xanın su ilə xəbərləşməsi fonunda güclü epitetlərdən
istifadə olunmuşdur. Epitet çoxşaxəli və rəngarəngdir. Suya bir canlı varlıq kimi müraciət olunmuş və onun bütün müsbət keyfiyyətləri sadalanmışdır. “Dədə Qorqud” şeirlərində epitetlər, demək olar ki, bütün mətn
boyu və o cümlədən də mənzum parçalarda çox istifadə olunur. Epitetlərə
aid çoxlu şeir nümunələri misal gətirmək və bu misalların sayını istədiyimiz qədər artırmaq mümkündür.
“Dədə Qorqud” şeirlərində anaforaya, yəni misraların başında eyni söz
və ya ifadələrin təkrarı ilə yaranan mənzum parçalara da rast gəlirik:
Bitər sənin otların, Qazlıq tağı,
Bitər ikən bitməz olsun!
Qaçar sənin geyiklərin, Qazlıq tağı,
Qaçar ikən qaçmaz olsun, taşa dönsün!
Nə biləydin, oğul, arslandanmı oldı, yoxsa qaplandanmı oldı?
Nə biləydin, oğul, bu qəzalar sana nerədən gəldi? (7, 39)
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Şeirdə ən mühüm bədii vasitələrdən biri olan mübaliğə, yəni hiperboladır. Bu vasitə “Dədə Qorqud” şeirləri üçün də xarakterikdir. Bunda
məqsəd müəyyən hadisə və ya faktı daha təsirli şəkildə təqdim etmək, onu
həddən artıq şişirtməkdir:
Bin-bin ərdən yağı gördümsə, oyunum dedim,
Yigirmi bin ər yağı gördümsə, yılamadım.
Otuz bin ər yağı gördümsə, ota saydım,
Qırq bin ər yağı gördümsə, qıya baqdım.
Əlli bin ər gördümsə, əl vermədim.
Altmış bin ər gördümsə, aytışmadım.
Səksən bin ər gördümsə səksənmədim,
Toksan bin yağı gördümsə, tonatmadım.
Yüz bin ər gördümsə, yüzüm dönmədim.
Yüzü dönməzqılıncum ələ aldım,
Məhəmmədin dini eşqinə qılınc urdım.
Ağ meydanda yumrı başı topca kəsdim (7, 117).
Mübaliğə həm artan, həm də azalan istiqamətdə verilir. Artan istiqamətə hiperbola, azalan istiqamətə litota deyilir. Məsələn:
A bəg baba!
Dəvəcə böyümişsən, köşəkcə əqlin yoq!
Dəpəcə böyümişsən, tarıca əqlin yoq! (7, 69)
nümunəsində müqayisəli şəkildə həm hiperbola, həm litota yaradılmışdır.
Bədii vasitələr arasında təzad və ya antiteza adlanan bədii ifadə vasitəsini də “Dədə Qorqud” şeirlərində tez-tez müşahidə edirik. Burada mənaca bir-birinə zidd olan sözlər, yəni antonimlər əsas yer tutur. Kitabın şeirlərində işlədilən bədii təzadlarla verilən fikir daha da qüvvətləndirilmişdir:
Alan sabah yerindən turan qızlar!
Ağ otağı qoyuban, qara otağa girən qızlar!
Ağ çıqarıb, qara giyən qızlar! (7, 62)
Oğlan, oğlan, ay oğlan,
Haramzada oğlan!
Altında Al ayğırı arıq oğlan.
Qara polat uz qılıcı gödək oğlan!
Ağ tozlu yayı gedə oğlan!
Biləğində toqsan oqı seyrək oğlan.
Yanındağı yoldaşları çıplaq oğlan (7, 107-108).
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“Dədə Qorqud kitabı” boylarının mənzum parçalarında alliterasiya, yəni eynicinsli samitlərin ardıcıl şəkildə düzülməsi sayəsində meydana gələn
səs uyumu da müşahidə olunur. Bu zaman şeir daha lirik, daha ahəngdar
və daha axıcı olur. Məsələn:
Göz açıban gördigin (7, 32)
misrasında g səsinin alliterasiyası qulaq oxşayır, xoş bir ahəng yaradır.
Yaxud ilk üç misrasında n səsinin, sonrakı misrada isə c samitinin alliterasiyası ilə yaranan aşağıdakı şeir parçasına diqqət yetirək:
Xanım Qazan, ünüm anla, sözüm dinlə,
Alan sabah turmuşsan, ağ ormana girmişsən.
Ağ qovağın budağından yırğayuban keçmişsən
Canbacağın əkmişsən (7, 120).
Yucalardan yucasan,
Kimsə bilməz necəsən.
Görglü tanri,
Necə cahillər səni,
Gögdə arar, yerdə istər (7, 81).
Bu bənddə bütünlüklə y, c və g səslərinin alliterasiyası qulağa ritm və
avaz verir. Ümumiyyətlə, “Dədə Qorqud kitabı” boylarının mənzum parçalarının dilində alliterasiya və buna bənzər ritm və səs oyunları kifayət
qədərdir. Bu da boyların musiqi ilə ifası zamanı ozanın səsinə xoş ahəng
və şeiriyyət bəxş edirdi.
Bədii ifadə vasitələrindən biri olan kinayə də “Dədə Qorqud” şeirlərində az deyil. Müharibə meydanlarında savaşdan bəhs edərkən düşmənə
müraciətlə deyilmiş şeirlər arasında kinayəli sözlərə də rast gəlirik:
İt kimi mırıldayan
Çərkəz donuzlusan sən.
Kiçik donuz şülənin,
Yerim kərpic yasdığın,
Yonma ağac tanrındır.
Mənim köpəyim kafir!
Oğuzlar dura-dura,
Səni tərifləmərəm!
Sonra öldürəcəksən,
İndicə öldür məni.
Onsuz da mən ölümdən,
Qandan qorxan deyiləm!
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Allah qoysa, sağ qalsam,
Mən səni öldürərəm! (7, 119)
Bütövlükdə “Dədə Qorqud kitabı”nın mətni çox mühüm ədəbi hadisə
kimi folklorşünaslıq və qorqudşünaslıq elminin böyük mədəni mirası,
dəyərli söz incisidir. “Dədə Qorqud kitabı” xəlqi, milli və ümumbəşəri
ideyalar tərənnüm edir.
“Dədə Qorqud kitabı” boylarındakı şeirlərin məzmun və forma mündəricəsi bədii təsvir vasitələrinin zənginliyi baxımından diqqətəla-yiqdir.
Şeirlərin dilinin səlisliyi, gözəlliyi, təbliğ etdiyi yüksək əxlaqi və fəlsəfi
ideyalar orijinallığı və çağdaşlığı ilə diqqəti cəlb edir. “Dədə Qorqud”
şeirləri sonrakı dövr Azərbaycan poeziyasının inkişafına təkan olmuş və
bu baxımdan kitab öz nəzəri-estetik qiymətini almışdır.
İşin elmi nəticəsi. “Dədə Qorqud kitabı” boylarındakı şeir nümunələri
bir-birindən rəngarəng və dərin məzmunludur. Bu şeir nümunələrindəki
sənətkarlıq xüsusiyyətləri, istifadə edilən məcazlar, yəni söz və ya ifadənin başqa, qeyri-müstəqim mənada işlənməsi yolu ilə yaradılan bədii təsvir vasitələri çox zəngindir.
İşin elmi yeniliyi. “Dədə Qorqud kitabı” boylarındakı şeirlərdə nümunələrlə bədii təsvir vasitələri araşdırılmış, şeirlərin bədii təsvir vasitələrinə dair yeni fikirlər söylənmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalə folklorşünaslar və filologiya fakültələrində təhsil alan tələbələr üçün əyani vasitə kimi istifadə oluna bilər.
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MÜDRİK QOCA ARXETİPİNİN DƏDƏ QORQUD
PARADİQMASI
Xülasə
Məqalədə Dədə Qorqud obrazı Müdrik Qoca arxetipinin paradiqması kimi araşdırılmışdır. Araşdırma zamanı “Dədə Qorqud kitabı”ndan, həmçinin Dədə Qorqudla bağlı
türk xalqları arasında yayılmış müxtəlif əfsanə və rəvayətlərdən istifadə olunmuşdur.
Müəyyənləşdirilmişdir ki, mədəniyyətdə Dədə Qorqud obrazı həm yaradıcı, həm də
dağıdıcı semantikanı ehtiva edir.
Açar sözlər: Dədə Qorqud, müdrik, qoca, arxetip, trikster, mədəni qəhrəman.
DADA GORGUD – PARADİGM OF WİSE OLD MAN ARCHETYPE
Summary
In the article investigated image of Dada Gorgud as a paradigm of the Wise Old man
archetype. During the investigation used epos "Kitabi Dada Gorgud" and the legends and
narrations about Dada Gorgud spread across in various Turkic peoples. Determined that
in a culture the image of Dada Gorgud, contains a destructive and creative semantics
simultaneously.
Key words: Dada Gorgud, wise, the elder, archetype, trickster, culture hero
ДЕДЕ ГОРГУД – ПАРАДИГМА АРХЕТИПА МУДРОГО СТАРЦА
Резюме
В статье исследовался образ Деде Горгуд как парадигма архетипа Мудрого
Старца. В ходе исследования были использованы эпос "Книга Деде Горгуд "а, а также легенды и предания связанные c образом Деде Горгуда, которые распространились среди различных тюркских народов. Была выяснено, что в культуре образ Деде
Горгуда, заключает в себе разрушительное и созидательное семантика одновременно.
Ключевые слова: Деде Горгуд, мудрый, старeц, архетип, трикстер, культурный герой.

Məsələnin qoyuluşu. Müdrik Qoca arxetipinin obraz paradiqmalarından biri də Dədə Qorquddur. İstər “Kitabi-Dədə Qorqud” eposundan, istərsə də müxtəlif türk xalqlarında bu obrazla bağlı olan çoxsaylı mətn informasiyalarından Dədə Qorqudun müdrik, ağsaqqal, yaşlı, bilgin və s.
semantikalarını daşıdığını aydın şəkildə görmək mümkündür. Folklor
mətninin verdiyi informasiya Dədə Qorqud obrazını müdrik, ağsaqqal
statusunda təqdim edir. Əvvəla, bu obrazın adındakı “ata” və ya “dədə”
təyini semantik olaraq onu əcdad, ağsaqqal kultu ilə əlaqələndirir ki, eposun “Müqəddimə” hissəsində Qorqud ataya istinadən verilən paremik
ifadələr də bunu bir daha təsdiq edir. Eləcə də müxtəlif türk xalqlarında
Qorqud atayla bağlı olan inanc, əfsanə, rəvayət mətnləri də onu ruhlar
aləmi, o biri dünya, sakral statusla bağlayır.
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İşin məqsədi. Məqalədə türk mədəniyyətinin arxaik obrazlarından
olan Dədə Qorqud obrazı Müdrik Qoca arxetipinin paradiqması kimi
araşdırılmış və problemə bu yöndən yanaşılmışdır. Bununla da obrazın
həm eposdan, həm də əfsanə və rəvayətlərdən bəlli olan kimliyinin – universal semantikasının müəyyən edilməsinə çalışılmışdır.
Qorqud atayla bağlı ən mükəmməl informasiya bizə “Dədə Qorqud
kitabı”ndan bəllidir ki, buradan da bu obrazın bir sıra xarakterlərini müəyyənləşdirmək mümkündür. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, arxaik
strukturlu obrazların mifoloji semantikası obrazı bir tərəfli deyil, çoxyönlü şəkildə hərəkətə gətirir ki, mətnin mifoloji informasiyasından bunu
bərpa etmək mümkün olur. Yaşlı, qoca, ağsaqqal semantikalı obrazların
davranış manevrləri bütün hallarda müsbət müdrikliyə xidmət etmir.
Daha doğrusu, bugünkü şüur prizmasından mənfi və ya müsbət fəaliyyət
semantikası, arxaik, mifoloji şüur prizmasında davranışın modeli kimi
ortaya çıxır. Yəni arxaik mədəniyyət üçün obrazın təbiəti onun fəaliyyətinin nəticəsinin xeyirli və ya müsbət, zərərli və ya mənfi olması prizmasından dəyərləndirilmir. Əsas mifoloji gerçəklikdəki davranış modelidir ki, bu da obrazın universal təbiətini təmin etmiş olur. Bu mənada
Dədə Qorqud, Oğuz Kağan, Koroğlu və s. kimi obrazların bəzən mədəni
qəhrəman, demiurq, ilkin əcdad, şaman, övliya və ən nəhayətdə trikster
adlandırılması onların universal mifoloji semantikasından irəli gəlir. Lakin araşdırma zamanı sadaladığımız bu obrazların mədəni qəhrəman, ilkin əcdad və s. statusları ilə triksterik davranış modellərini də diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır. Tutaq ki, biz Dədə Qorqud, Oğuz Kağan və
ya Koroğlunu mədəni qəhrəman kimi dəyərləndiririk. Bəs onda sual meydana çıxa bilər ki, Dədə Qorqudun ölümdən qaçması, ölümsüzlük axtarışına çıxması, müxtəlif kələk və yalanlarla Əzrayılı aldatmağa çalışması
və s., Oğuz Kağanın atasının gözünü çıxarması, dünyaya gələr-gəlməz
mövcud olan sistemə qarşı çıxması (müsəlmanlığı qəbul etdirmək kontekstində anasının südündən imtina etməsi, atasının ona təklif etdiyi
qadınlarla evlənməməsi və s.), Koroğlunun qəhrəmanlığına heç də uyğun
gəlməyən mübarizə üsulu (“İgidlik ondur, doqquzu qaçmaq, biri heç gözə
görünməmək” ifadəsi) kimi faktlar nə ilə əlaqədardır? Şübhəsiz ki, bu obrazların davranışlarında mədəni qəhrəmanlığa uyğun gələn cəhətlər də
xeylidir. Lakin biz bu obrazların fəaliyyətində mədəni qəhrəmanlıqla və
digər sadaladığımız statuslarla ilgili olmayan detallarına da rast gəlirik.
Deməli, obrazın yuxarıda dediyimiz hər hansı bir statusla tam olaraq
adlandırılması araşdırmada bir istiqamətin əsas götürülməsinə səbəb ola
bilər ki, biz burada bu tendensiyadan qaçmaq üçün Dədə Qorqud obrazına münasibətdə çoxyönlü davranış modellərini tədqiqata cəlb etmək istərdik. Bu prizmadan yanaşanda Dədə Qorqudun eposun üst qatından bəlli
olan kimliyi ilə, alt qatında izlədiyimiz kimliyi arasındakı fərqlər, eləcə də
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əfsanə və rəvayətlərdən bizə bəlli olan faktlar onun mifoloji təbiətini
bərpa etməyə yardım edə bilər. Odur ki, biz burada Qorqud ata obrazını
universal şəkildə – yəni onu Oğuz elinin bilicisi, ağsaqqalı, yol göstərəni,
Oğuzda yaşamağın (kosmik nizamın) norma və prinsiplərini müəyyənləşdirən, yeraltı dünyaya səyahət edən (Dəli Qacarla elçilik məsələsi),
eləcə də Oğuzu həm makro (etnos və cəmiyyət), həm də mikro (fərd)
səviyyələrdə ritualdan keçirən obraz kimi öyrənməyi, həmçinin eposun
süjetlərarası əlaqəsini yaradan (süjet inisiatoru), bütün bunlarla yanaşı,
əcəldən qaçan, ölümsüzlük axtaran (doğuluşu ilə bağlı faktları da bura
əlavə edərək), bunun üçün müəyyən hiylə və kələklərə əl atan, ölümü
aldatmağa çalışan obraz kimi araşdırmağı qarşıya məqsəd qoymuşuq.
Yəni biz araşdırmada Dədə Qorqud obrazına Müdrik Qoca ar-xetipinin
paradiqmalarından biri kimi yanaşmış və onun hər iki təbiətinə - yaradıcı
və dağıdıcı semantikasına nəzər salmışıq.
Bir məsələni də öncədən vurğulamaq yerinə düşər ki, eposda müdriklik və ağsaqqallıq semantikası təkcə birbaşa olaraq Dədə Qorqud obrazının mətndə aktiv iştirakı ilə deyil, həm də ümumilikdə müdriklik və ağsaqqallığın semiotik işarələri ilə də reallaşmışdır. T.Hacıyev yazır ki,
“Qorqud bu əsərin qəhrəmanı deyil, heç əslində ona obraz da demək
olmaz. O, bir rəmzdir – türkün ağsaqqala, müdrik söz sahibinə hörmətinin
rəmzidir” (3, 6). Bəli, eposda Dədə Qorqudun iştirakı obraz fəaliyyətindən daha çox, müdriklik simvolikası üzərində qurulmuşdur. Xüsusilə kritik situasiya, böhran nöqtələrində (övladsızlıq, dışlanma, cəmiyyətə qəbul
olunma və s.) K.Q.Yunqun göstərdiyi şüurun özünə çıxış yolu axtarması
– “psixoavtomatizm” (6, 300) işə düşür ki, bunun da mətn təzahürü müdrik, ağsaqqal, yaşlı, qoca obrazları və müdriklik semantikasıdır.
Ümumiyyətlə, Müdrik Qoca arxetipinin obraz paradiqması kimi Dədə
Qorqud eposda iki səviyyədə aktuallaşır:
1. Mikrokosmik səviyyə: Dədə Qorqud fərdin özünütəşkil və özünüaktuallaşdırma obrazı kimi.
2. Makrokosmik səviyyə: Dədə Qorqud etnososial strukturun özünütəşkil və özünüaktuallaşdırma obrazı kimi.
Fərdin özünütəşkil və özünüaktuallaşdırmasının mətn təzahürü bir neçə formada baş verir:
a) Həddi-buluğa yetmiş fərdin Oğuz etnososial strukturunda statusunun müəyyənləşməsi məqamı: Ərgənlik ritualı. Bu ritualda Dədə Qorqud
ritual rəhbəri kimi çıxış edir.
b) Fərdin cəmiyyətə qəbul olunması ritualını təşkil edir: Ad vermə ritualı.
c) Fərdin sosiumun bərabər hüquqlu şəxsinə çevrilməsini təmin edir:
bəylik və taxt verilməsi ritualını təşkil edir və s.
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Etnososial strukturun özünütəşkil və özünüaktuallaşdırmasının mətn
təzahürü kimi isə aşağıdakıları ümumiləşdirmək olar:
a) Dədə Qorqud etnososial yaşam formulunu müəyyənləşdirir: “Gəlimli-gedimli dünya, Axirət-son ucu ölümlü dünya!” modeli.
b) Dədə Qorqud etnososial yaşam formulunun norma və prinsiplərini
təqdim edir: Atalar sözləri və məsəllər: Kül dəpəcik olmaz; Qarı düşmən
dost olmaz.
c) Etnos daxilində oppozisiyaları aradan qaldırmaqla etnik strukturu
qoruyur (Sonuncu boy istisna olmaqla. Bu boyda Dədə Qorqud yalnız
boyun sonunda gəlir və hadisələrə heç bir müdaxiləsi yoxdur). Amma
bütün hallarda Dədə Qorqud etnos daxili qarşıdurmaları aradan qaldırır.
d) Etnosun sosial-məişət həyatında kritik situasiyalardan çıxış nöqtəsini ifadə edir: elçilik, barışıq. Dədə Qorqud Oğuzun əlində zəbun qaldığı
Təpəgözlə “kəsim kəsir”. Beləliklə, Oğuz kosmosuna xaos müdaxiləsinin
qarşısını alır. Və yaxud da xaosdan kosmosa müdaxilə məhz birbaşa deyil, Dədə Qorqud vasitəsilə baş verir. Yəni bu tərəflər arasında Dədə Qorqud sərhəd və keçidi müəyyənləşdirir. Bu halda Dədə Qorqud etnokosmik
böhran nöqtəsini ifadə edir. Oğuz kosmosunu bütün səviyyələrdə (məkan,
zaman, etnos) xaos anından keçirir. Tövsiyə, məsləhət, yolgöstərmə və s.
kimi aktlarla o bu fəaliyyəti reallaşdırır.
e) Etnosun inanc sistemində müqəddəs kimliyi ifadə edir, başqa sözlə,
etnosun vahid nöqtədə birləşməsini təmin edir: Dədə Qorqudun alqışı
alqış, qarğışı qarğışdır (Dəli Qarcarın əlinin havada asılı qalması), Dədə
Qorqudun ağ saçı, ağ saqqalı və qolça qopuzu müqəddəs hesab olunur.
f) Dədə Qorqud etnokosmik strukturun oppozitiv təminatçısıdır: O,
Dəli Qarcarın məkanına getməklə (bu məkan və burada baş verən davranışlar, eləcə də Dəli Qarcarın başlıq qismində tələb etdiyi şeylər - “bin
buğra gətürün kim, maya görməmiş ola. Bin dəxi ayğır gətürün kim, heç
qısrağa aşmamış ola. Bin dəxi qoyun görməmiş qoç gətürün. Bin də quyruqsız - qulaqsız köpək gətürün. Bin dəxi bürə gətürün mana” (4, 70) kosmosdan xaosa səfər etməni ifadə edir ki, bununla da Oğuz kosmik nizamını bərpa edir.
g) Oğuz cəmiyyətinə bütün müdaxilələr məhz Dədə Qorqud vasitəsilə
həyata keçirilir: cəmiyyətə qəbul olunma ritualı (Aruz Basatı oğulluğa
götürərkən məhz Dədə Qorqud ona cəmiyyətdə yaşamaq qaydalarını başa
salır, başqa sözlə desək, onu cəmiyyətə qəbul edir: “Oğlanım, sən
insansan. Heyvanla müsahib olmağıl! Gəl, yaxşı at bin. Yaxşı yigitlər ilə
iş yürüt!” (4, 138), cəmiyyətdən kənarlaşdırılma (dışlanma) ritualı
(Təpəgözün başı kəsildikdən sonra Oğuz bəyləri yığnaq olur və Dədə
Qorqud Basata alqış verir).
h) Dədə Qorqud Oğuz sosiumunun kosmik harmoniyasını təmin edir:
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boylayır, soylayır və toylayır. Boylamaqla o, Oğuz ritual-kosmik dünya
modelinin boy strukturunu, soylamaqla soy düzümünü, toylamaqla isə
bütövlükdə Oğuz kosmik nizamını təmin etmiş olur. Hər üç hal birbaşa
olaraq Müdrik Qoca arxetipinin yaradıcı kişi başlanğıcı semantikası ilə
bağlıdır.
Bütövlükdə isə Dədə Qorqud hər bir Oğuz fərdini cəmiyyətə qəbul etdirməklə (ad vermək, bəylik və taxt verməni təmin etmək) Oğuz etnokosmik nizamını təmin etmiş olur ki, bu da müdrik ağsaqqal vasitəsilə
özünütəşkil və özünüaktuallaşdırmanın modelini yaratmış olur.
Qeyd etdiyimiz kimi, Dədə Qorqud eposda süjetlərarası əlaqəni
yaradan, mətnin üst qat informasiyası ilə alt qat informasiyasını qovuşduran, estetik və tarixi şüur faktı (süjet səviyyəsində) ilə mifoloji şüur faktını çulğalaşdıran inisiator obrazdır. Başqa sözlə desək, eposun süjet xəttində daim bir-biri ilə paralel şəkildə gedən iki xətt vardır. Bu xətlərdən
birincisi mətn informasiyasını tarixi və estetik şüurun qəbul edəcəyi formada süjetə daxil edirsə, (bu üst səviyyə informasiyasıdır) ikincisi məhz
ritual-mifoloji gerçəkliyi (bu alt səviyyə informasiyasıdır) tarixi və estetik
şüur qəlibində və ya görümündə süjetə daxil edir. K.Abdulla da “Dədə
Qorqud” eposuna yanaşmada iki əsas istiqaməti fərqləndirməyi vacib
hesab edir: “...Söhbət Dastanın ibtidai oxunuşunun verə biləcəyi informasiyanın və dərindəki informasiyanın təhlilindən gedir. İlkin informasiya yalnız daha dərindəki informasiyaya aparan cığır kimi olmalıdır”
(1, 21). Daha sonra alim ibtidai oxunuşun (mətnin üst qat informasiyasının – H.Q.) eposda təlqin edilən qəhrəmanlıq, igidlik, vətənə, anaya
məhəbbət və s.nin müəyyənləşdirilməsinə müvafiq olduğunu, dərin qat
informasiyasının (ritual-mifoloji model – H.Q.) isə dastanda ilk baxışdan
səbəbi aydın olmayan faktlarla bağlı olduğunu deyir. Müəllif bu fikirlərini ümumiləşdirərək eposda iki planı fərqləndirmiş olur: ifadə planı və mahiyyət planı (1, 29-30).
Əslində eposun boylarının süjeti əvvəldən sona qədər müəyyən ritualların həyata keçirilməsinə xidmət edir. Lakin bu rituallar arasındakı keçidləri tarixi şüur özünün qəbul edəcəyi formada əsaslandırmağa çalışır
ki, bu əsaslandırmalar da alt süjetə münasibətdə paradoks, üst süjetə münasibətdə isə qanunauyğunluq və süjetin sadə yönü kimi görünür. Müxtəlif ritual keçidlərindən təşkil olunmuş boy zəncirində əlaqələndirici halqa
məhz ritual rəhbəri kimi Dədə Qorquda məxsusdur. Fikrimizi praktik şəkildə aydınlaşdırmaq üçün eposun “Dirsə xan oğlı Buğac xan boyını bəyan
edər, xanım, hey ” boyuna müraciət edək.
Eposun ilk boyu – “Dirsə xan oğlı Buğac xan boyını bəyan edər, xanım, hey” ilkin olaraq Oğuzda sosial statusun müəyyən olunması ritualından başlayır: ağ, qara, qızılı çadır qurulur. Dirsə xan qara çadıra salın-
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maqla Oğuzun bərabər hüquqlu fərdləri sırasından kənarlaşdırılır. Bundan
sonra Dirsə xan xatunun məsləhəti ilə ulu toy edir, hacət diləyir və övladı
dünyaya gəlir. Buğac meydanda uşaqlarla aşıq oynayarkən Bayındır
xanın buğası ilə vuruşur və buğanı öldürür. Oğuz bəyləri “oğlan üstünə
yığnaq” olurlar və Dədə Qorqud gəlib igidə ad qoyur, atasından bəylik və
taxt alır. Bundan sonra Dirsə xanın qırx igidinin fəsadı əsasında Buğacla
atası arasında konflikt yaranır. Atası Buğacı yaralasa da, Buğac sonda onu
xilas edir. Boyun sonunda Bayındır xan Buğaca bəylik və taxt verir və
Dədə Qorqud gələrək boy boylayır, soy soylayır (4, 35-47). Boyun süjet
xəttində yer alan ritualları təxminən aşağıdakı kimi sıralamaq olar:
I Ritual – sosial statusun müəyyənləşməsi: ağ, qara, qızılı çadır.
II Ritual – övlad əldə olunması: qurban vermə, nəzir-niyaz.
III Ritual – ərgənlik: Dirsə xanın 15 yaşlı “oğlancığı” buğa ilə döyüşür.
IV Ritual – ad vermə: Dədə Qorqudun Dirsə xanın oğluna ad verməsi
və atasından oğluna bəylik və taxt istəməsi.
V Ritual – ölüb-dilimə: Dirsə xanın Buğacı yaralaması və özünün dustaq olması.
Əslində bu boy adından da bəlli olduğu kimi Buğaca həsr olunmuşdur.
Ritual-mifoloji mənada boy Dirsə xanın oğlunun – Buğacın ərgənlik ritualıdır ki, Dədə Qorqudun iştirakı ilə bu akt həyata keçirilir. Yəni Buğac
ərgənlik ritualından keçərək, yeni status əldə etməklə Oğuz etnokosmosuna daxil olur. Süjetin əvvəlində yaradılan situasiyalar məhz bu
rituala xidmət edir. Süjetin estetik şüur prizmasından əsaslandırmasına
görə, Buğac təsadüfən meydanda uşaqlarla aşıq oynayarkən hamı qaçır və
Buğayla meydanda tək qalır. Buğayla döyüşür və ona qalib gəlir. Mətnin
alt qatda gizlənən informasiyasına əsasən, daha doğrusu, ritual-mifoloji
semantikaya əsasən Dirsə xanın “oğlancığı”nın Buğac olması və ad, bəylik, taxt əldə etməsi üçün mütləq buğayla (və ya ərgənliyi, erkəkliyi
simvolizə edən bir varlıqla) vuruşması lazımdır. Alan Dandes bu faktın
xoruz döyüşləri ilə yanaşı, ispan mədəniyyətindəki buğa döyüşlərində də
əks olunduğunu yazır. O, matadorun fəaliyyətində ritual qəlibləri görür:
“Əgər matador öküzü məğlub edərsə, dərhal onu qadınlaşdırır (bu onun
bəzi ətraf orqanlarının, məsələn quyruq və dırnaqlarının qənimət götürülməsi ilə simvollaşmışdır)” (8, 284). Yaxud alim başqa bir məqaləsində bu
barədə yazır: “Xoruzdöyüşdürmə hər şeydən əvvəl status maraqlarını
dramlaşdırır” (7, 290). Buğacın da buğa ilə döyüşü məhz status qazanma
iddiasından irəli gəlir. Deməli, buğa da erkəkliyi, kişi semantikasını daşıyan simvol kimi süjetə təsadüfən daxil olmamışdır. Məhz buğaya qalib
gəldikdən sonra Dədə Qorqud vasitəsilə Dirsə xanın “oğlancığı” kosmik
zonaya daxil olur və ad, bəylik, taxt alır. Deməli, boyun süjet xəttində
paralel şəkildə gedən estetik şüur informasiyası ilə mifoloji şüur infor-
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masiyası məhz Dədə Qorqudun inisiatorluğu nəticəsində qovuşmuş olur.
Müdrik ağsaqqal kimi Dədə Qorqud Buğacın həddi-buluğa çatmasını bilir
və onu cəmiyyətə təqdim edir.
Buğacın bəylik, taxt-tac aldıqdan sonra atası Dirsə xanla yaranan konfliktini süjet xətti – tarixi şüur məntiqi belə əsaslandırır: “Dirsə xan oğlana bəglik verdi, təxt verdi. Oğlan təxtə çıqdı, babasının qırq yigidin anmaz oldı. Ol qırq yigit həsəd eylədilər. Bir-birinə söylədilər: “Gəlün oğlanı babasına quvlıyalum. Ola kim, öldürə, genə bizim izzətimiz-hörmətimiz olun babası yanında xoş ola, artıq ola” dedilər” (4, 39). Təbii ki, bu
estetik şüurun qəbul edə biləcəyi, tarixi şüur prizmasından “məntiqli” izahdır: Buğac qırx igidi “anmaz” olur, Dirsə xanın qırx igidi Buğaca həsəd
aparır və onu atasına öldürtmək istəyir. Lakin qırx igidin hiylə quraraq
Dirsə xanı aldatması və Dirsə xanın da düşünmədən “Varın, götürün,
öldürəyim” (4, 39) deməsi heç də məntiqli görünmür. Deməli, burada ataoğul konfliktini doğuracaq ritual-mifoloji qanunauyğunluq var ki, estetik
şüur bunu müəyyən əsaslandırmalarla süjetə daxil etməlidir. Tarixi şüur
prizmasından süjetin əsaslandırması məhz qırx igidin “həsədi” və Dirsə
xanın düşünmədən “Varın, götürün, öldürəyim” deməsidir. Ritual-mifoloji modelə əsasən, Dirsə xanın “oğlancığı” ərgənlik ritualından keçdikdən
sonra yeni statusda – adı, bəyliyi və taxtı olan fərd kimi ikinci dəfə doğulmaqla ilk mümkün oppozisiyanı meydana gətirir: Dirsə xan – Buğac xan
oppozisiyası və yaxud Ata – Oğul oppozisiyası. Diqqətlə baxsaq görərik
ki, Buğac Dirsə xanın “oğlancığı” statusunda olarkən onların arasında heç
bir konflikt yoxdur. Başqa sözlə desək, bu mərhələdə oppozisiyanın
doğulmaması qarşı tərəfin yoxluğu olmaması ilə bağlıdır. Bu mərhələdə
Dirsə xan mövcuddur (o artıq övladsızlıqdan övladlılığa keçərək Oğuzda
status qazanmışdır) Buğac yoxdur. Çünki Oğuz etnokosmik modelində
adı olmayan nəsnə, varlıq elə yox kimidir. Buğac isə hələ də yoxdur,
Dirsə xanın “oğlancığı” vardır. Deməli, burada oppozisiyanı təşkil edəcək
digər tərəf yoxdur. Elə ki, Dirsə xanın “oğlancığı” ərgənlik ritualından
keçir, o, dərhal Buğaca çevrilir və oppozisiya doğulmuş olur. Artıq onların hər ikisi eyni zamanda mövcud ola bilməz. Məhz bu mifoloji semantikanın tələbinə əsasən Dirsə xan düşünmədən oğlunu öldürməyə hazır
olur. Dirsə xanla Buğac arasındakı konflikti “Edip” kompleksinə müvafiq
olaraq “Buğac kompleksi” şəklində bərpa edən prof. K.Abdulla bunun
mətn işarəsi kimi qırx namərdin Dirsə xana dediyi sözləri götürür (1, 20)
(“Qalqubanı, Dirsə xan, sənin oğlın yerindən uru turdı, köksü gözəl qaba
tağa ava çıqdı. Sən varikən av avladı, quş quşladı. Anasının yanına alub
gəldi. Al şərabın itisindən aldı, içdi. Anasilə söhbət eylədi, atasına qəsd
eylədi. Sənin oğlın kür qopdı, ərcəl qopdı” (4, 39). Alimin Dirsə xanla
Buğac arasındakı konfliktin alt qatında duran insest münasibətinə işarəsi-

2013/ IV

74

ni də fikirlərimizin üzərinə əlavə etsək, açıq şəkildə görərik ki, burada
buğayla döyüşdən qalib çıxan – kişilik, yetkinlik (həddi-buluğ) mərhələsinə qədəm qoyan şəxslə – Buğacla atası arasında oppozisiya vardır.
Dirsə xanın Buğacı yaralaması ilə, mifopoetik olaraq öldürməsi ilə
yenidən mövcud oppozisiyanın aradan qaldırılması baş verir. Lakin Buğacın Müdrik Qoca arxetipinin obraz paradiqmalarından biri olan Xızırın
köməyilə “yenidən doğulması” növbəti dəfə Dirsə xan – Buğac oppozisiyasını təzələyir ki, bu dəfə də Dirsə xan qırx namərd tərəfindən dustaq edilir, simvolik planda öldürülür. Eposda Dirsə xanın qırx namərd tərəfindən dustaq edilməsi belə əsaslandırılır: “Ol qırq namərdlər bunı (yəni
Buğacın sağ olmasını – H.Q.) tuydılar. “Nə eyləyəlüm” – deyü tanışdılar.
“Dirsə xan əgər oğlancığın görərsə, oturmaz, bizi həb qırar” dedilər.
Gəlün Dirsə xanı tutalım, ağ əllərin ardına bağlayalım, qıl sicim ağ boynına taqalım, alubanı kafər ellərinə yonalalım” (4, 44). Yenidən Ata – Oğul
oppozisiyası aradan qalxmış olur. Buğac sağdır, lakin Dirsə xan simvolik
olaraq ölüb, yəni dustaq olub. Sonda Buğac atasını xilas edir və bu dəfə
Bayındır xan tərəfindən bəylik və taxt alır: “Xanlar xanı (xan Bayandır)
oğlana bəglig verdi, təxt verdi” (4, 46). Göründüyü kimi, bu dəfə Buğaca
atası deyil, xanlar-xanı Bayındır xan bəylik və taxt verir. Dirsə xan isə
süjetdən çıxır. Beləcə oppozisiya aradan qaldırılır. Göründüyü kimi, boyun
süjeti ayrı-ayrı ritualllardan təşkil olunmuşdur ki, Müdrik Qoca arxetipinin
obraz paradiqması kimi Dədə Qorqud da süjet daxilində bu ritualları həyata keçirməklə süjetlərarası inisiator statusunda çıxış etmiş olur. Başqa sözlə
desək, üst süjetlə alt süjet arasındakı oppozisiyanı aradan qaldıran məhz
Dədə Qorqud obrazı, müdriklik və ağsaqqallıq semantikasıdır.
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, Dədə Qorqud obrazı haqqında informasiyalar bizə müxtəlif türk xalqlarından toplanılmış əfsanə və rəvayət
mətnlərindən də gəlib çatmışdır ki, bu həmin obrazı Müdrik Qoca arxetipinin paradiqması kimi şərh etməyə kifayət qədər faktlar verir.
Keçək Dədə Qorqudla bağlı olan əfsanə və rəvayət mətnlərinə. İlk
növbədə onu xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, burada olan Dədə Qorqud obrazı ilə eposdakı Dədə Qorqud obrazı arasında zahirən ciddi fərqlər
vardır. Dediyimiz kimi, əfsanə və rəvayətlərin janr tipologiyası, reallaşma
səbəbi və mahiyyəti hər hansı bir obrazın kultlaşdırılmasına (epos milli
yaddaş və kimliyin qəbilə-tayfa səviyyəsində fərqləndirilməsi və vəsfi
üzərində qurulur) xidmət etmədiyi üçün, burada daha çox faktların təsviri
və izahı (etiologiyası) əsas yer tutur. Bu mənada əfsanə və rəvayətlərdə
Dədə Qorqudla bağlı verilən təsvir və “izahlar” bizə bu obrazı müxtəlif
rakurslardan dəyərləndirməyə imkan verir.
Əfsanə və rəvayətlərdə Dədə Qorqudla bağlı izlədiyimiz faktlara diqqət yetirək:
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I. Qeyri-adi doğuluş və görkəm (əlamət, keyfiyyət) spesifikası:
1) Qorqudun anası 3 il hamilə olur (5, 33).
2) 9 gün doğum sancısı çəkir (5, 33)
3) Qorqud dünyaya gələndə torbaya bənzər “yığıntı” şəklində olur(5, 32)
4) Qorqud dünyaya gələr-gəlməz dünyanı 3 gün, 3 gecə qaranlıq alır
(5, 33).
5) Güclü yağışlar yağır, tufan qopur (5, 33).
6) Sırı dərya və Qara dağın üzərini duman alır (5, 33).
7) Qorqud ala gözlü div qızından (və yaxud Türklə dəniz pərisindən)
doğulmuşdur (5, 33; 5, 35)
8) Qorqudun boyu 6 arşındır (5, 33).
9) Qorqud min il ömür sürmüşdür (5, 35).
10) Dədə Qorqudun durduğu (doğulduğu) yer dünyanın mərkəzidir (5,
37).
II. Ölümsüzlük axtarışı və bununla bağlı davranış aktları (kələk və
oyunbazlıq):
1) Qorqud yuxuda ağ paltarlı qəribə varlıqların ona 40 il yaşayacağını
dediyini görür (5, 32)
2) Dünyanın dörd bir yanını gəzir (5, 32)
3) Dəryanın ortasında – suyun üzərində xalçasını sərərək oturur.
4) Durmadan qopuz çalır .
5) Bir dəfə olsun belə “ölüm” sözünü dilinə gətirmir (5, 38).
6) Əzrayıl onu tanımasın deyə bütün bədənini palçığa batıraraq uşaqların arasında gizlənir (5, 44).
7) Dədə Qorqud şeytanları aldadaraq qopuzu düzəltməyin sirrini öyrənir (5, 35).
III. Tabu və ya normanın pozulması aktı:
1) Dədə Qorqudun ayağı gəncliyində bilmədən yorğanın altında bacısının ayağına toxunmuşdur və buna görə də öləndə torpaq onun bir ayağını qəbul etməmiş, qəbirdən çölə atmışdır (5, 33).
Göründüyü kimi, bu faktlar heç də eposdakı müdrik, ağsaqqal Dədə
Qorqudla uzlaşmır. Belə faktları nəzərə alaraq Dədə Qorqud obrazına
təkcə mədəni qəhrəman, demiurq, övliya, ilkin əcdad, şaman və s. kimi
yanaşmamalıyıq. Belə faktlar göstərir ki, obrazın strukturunda müdriklik
və axmaqlıq, qəhrəmanlıq və triksterlik üzvi vəhdət şəklindədir. Bunları
biri-birindən ayırmaq, birinin digəri üzərində üstünlük qazandığını demək
sadəlövhlük olardı. Bu mənada Dədə Qorqud obrazının triksterik davranış
və əlamətlərini xüsusi fərqləndirmək lazımdır.
Əvvəla, onu deyək ki, qeyri-adi doğuluşla bağlı faktlar mədəniyyətdə
qəhrəmanın tipologiyasına uyğun gəlir. Adətən qeyri-adi qabiliyyət və
fövqəladə keyfiyyətə malik olan nağıl qəhrəmanlarının təsvirində belə
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faktlara rast gəlinir. Həmçinin Dədə Qorqudun alagöz div qızından doğulması xtonik başlanğıca işarədir. Bu cəhəti nağıllarda divlərin gəlməsi zamanı baş verən güclü səs-küy, göy gurultusu, dağların, daşların yerindən
oynaması kimi təsvirlərdə də izləmək mümkündür. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Qorqud dünyaya gələndə güclü yağışlar yağır, tufan qopur,
yer üzünü qaranlıq bürüyür, dağların başını duman alır. Bütün bu əlamətlər divlərin, nəhəng varlıqların təsvirində rast gəlinən faktlardır.
Əfsanə və rəvayətlərdə Dədə Qorqudu xtonik başlanğıcla - təpəgözlə
eyniləşdirən detal və işarələr də mövcuddur. Eposdan bəlli olduğu kimi,
Sarı çobanla Pəri qızın cinsi aktından bir il sonra Oğuza bir “yığnaq” atılır
və Təpəgöz həmin yığnaqdan doğulur. Dədə Qorqud da doğulanda “yığıntı” şəklində olur (4, 32). Digər bir əfsanədə isə Dədə Qorqud Türklə dəniz
pərisindən doğulmuşdur (4, 35). Bundan əlavə eposun özündə də Təpəgöz
və Dədə Qorqudun dünyaya gəlməsinin mətn işarəsi biri-birinə müvafiqdir: “Rəsul əleyhissəlam zamanına yaqın Bayat boyından Qorqut ata diyərlər, bir ər qopdı” (4, 30); “Yalancı dünya yüzində bir ər qopdı” (4,
141). Oğuz kosmosunun ər modeli Dədə Qorqud, xaosunun ər modeli isə
Təpəgözdür. Həmçinin öndə də əsaslandırdığımız kimi, Dədə Qorqud
makro səviyyədə Oğuz etnosunu ritualdan keçirir. Təpəgöz də Oğuzu
əlində zəbun etməklə (Mətnə diqqət et: “...Yaylamında Oğuz elin qondurmadı. Qara polad uz qılıclar kəsin qılını kəsdirəmədi. Qarğu cida oynadanlar ildirəmədi. Qayın oxı atanlar kar qılmadı. Alplar başı Qazana bir
zərb urdı. Qardaşı Qaragünə əlində zəbun oldu. Bığı Qanlu Bügdüz Əmən
əlində zəbun oldı. Ağ saqallu baban Aruza qan qusdırdı. Meydan yüzində
qardaşın Qıyan Səlcik ödi sındı, can verdi. Qalın Oğuz bəglərin dəxi
kimini zəbun edüb, kimini şəhid eylədi. Yedi qatla Oğuzı yerindən sürdi.
“Kəsim” dedi, kəsdi. Gündə eki adam, beş yüz qoyun istədi. Bunlu qoca
ilə Yapaqlu qocayı ana xidmətkar verdilər. Dört oğlı olan birin verdi. Üç
olan birin verdi” (4, 141)) onu bütövlükdə ritualdan keçirir. Oxşarlıqları
ümumiləşdirək:
– hər ikisi insan və Pəri qız izdivacından doğulmuşdur.
– hər ikisi “yığnaq”dan doğulmuşdur.
– hər ikisi qeyri-adi fiziki ölçülərə malikdir.
– hər ikisinin doğuluşunun təsvirində mətn işarəsi eynidir.
– hər ikisi Oğuzu ritualdan keçirir.
Dədə Qorqudu triksterlə eyniləşdirən davranış və əlamətlərə nəzər
salaq. Biz Molla Nəsrəddin obrazı ilə bağlı araşdırmamızda trikster obrazı
və onun davranış modelləri haqqında danışarkən qeyd etmişdik ki, o
özündə müdriklik və axmaqlığı paralel şəkildə yaşadır. O, bir cilddən
başqa cildə keçməklə müxtəlif ipostalarda çıxış etmək imkanı qazanır. Bu
davranışın mifopsixoloji əsasında isə gerçəkliyin iki şəkildə təcəssümü –
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yaradıcı və dağıdıcı semantika dayanır. Həmçinin trikster kələk və oyunbazlığı hesabına kosmik nizama triksterik münasibəti ifadə edir. Dədə
Qorqudun yuxuda ağ paltarlı qəribə varlıqların ona 40 il yaşayacağını
deməsindən sonra həyata keçirdiyi davranışlar məhz triksterik üslubdadır.
O, əcəldən qaçmaq üçün dünyanın dörd bir yanını gəzir, başqa sözlə
desək, ölümdən qaçır (Dədə Qorqudun ölümdən qaçması məsələsi ilə
bağlı bax: 3, 133-139). Bu qarşıdurma Dədə Qorqudla Əzrayıl arasında
baş verir. Eyni oppozisiyanın başqa bir paradiqmasını eposda Dəli Domrulla Əzrayıl arasında görürük. Dəli Domrul eposda “dəli” təyini daşıyan
obrazlardan biri kimi xüsusi ilə diqqəti cəlb edir. Onun dəliliyi igidlik,
qoçaqlıq anlamını ifadə etmir. O, Bamsı Beyrəyin Dəli Ozan cildində sərgilədiyi davranışlara bənzər hərəkət edir. Yəni bu boy dəliliyin bir semantikası üzərində qurulub. Bir sözlə, Dəli Domrul tərsinə hərəkətlər etməklə gerçəkliyin xaotik strukturunu bizə təqdim edir. Eposda Dəli Domrulun
Əzrayılı tanımaması və onunla döyüşmək istəməsi ilə əfsanə və rəvayətlərdə Dədə Qorqudun Əzrayıldan qaçmağa cəhd etməsi və bundan ötrü
müəyyən kələk və oyunlara əl atması semiotik planda eyni mahiyyəti
ifadə edir. Deməli, bu baxımdan yanaşanda Dədə Qorqud Dəli Domrulun
əvəzedicisi və yaxud oxşar obrazı kimi ortaya çıxmış olur. Bu mahiyyət
sakral axmaqlıq və ya müqəddəs dəlilik anlayışı ilə üst-üstə düşür.
Dədə Qorqudun durmadan qopuz çalaraq ölümü özündən uzaqlaşdırması və ölüm sözünü bir dəfə olsun belə dilinə gətirməkdən çəkinməsi
faktı da arxaik mədəniyyətdə səs və sözün ifadə etdiyi semantikadan irəli
gəlir. Dədə Qorqud daim qopuz çalmaqla dünyanın ilkin sükunətindən
uzaqlaşır, belə demək mümkündürsə, sükutu pozmaqla hərəkəti yaratmış
olur. Hərəkət isə canlılığı, diriliyi ifadə edir. Bu davranışın əsasında isə
anorma dayanır. Dədə Qorqud normal insan davranışının əksinə olaraq
durmadan qopuz çalır.
Dədə Qorqudun şeytanları aldadaraq onlardan qopuz düzəltməyin sirrini öyrənməsi faktı da kələk, yalan vasitəsilə informasiyanın əldə olunmasını göstərir. Özü də burada xüsusi diqqət yetiriləsi fakt Dədə Qorqudun məhz şeytanları aldatmasıdır. Bəllidir ki, nağıllarda şeytanları yalnız
keçəl obrazı aldada bilir. Bu da keçəlin iki aləm – o dünya və bu dünya
sirlərinə vaqif olması, dərin mifoloji qatlara sahib obraz olmasından irəli
gəlir. Dədə Qorqudun da məhz şeytanları aldatması trikster kimi gizli informasiyanı əldə etmə semantikasını daşıyır. Bu davranışın semantikasında məhz kələk, yalan dayanır.
Həmçinin Dədə Qorqudun Əzrayıl onu tanımasın deyə bütün bədənini
palçığa batıraraq uşaqların arasında gizlənməsi faktı da araşdırma üçün
maraqlı fakt verir. Bu, əslində cilddəyişmə və ya maskalanma semantikasıdır ki, bu da kələk və yalan vasitəsi ilə kritik situasiyada çıxış yolu kimi
izah oluna bilər.
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Bütün bu triksterik davranış faktlarını ümumiləşdirərək deyə bilərik ki,
Müdrik Qoca arxetipinin obraz paradiqması kimi, Dədə Qorqud eposda
yol göstərən, məsləhət verən, kritik vəziyyətdən çıxış yolunu ifadə edən
obrazdırsa, onun əfsanə və rəvayətlərdəki davranış mexanizmi həmin semantikadadır. Kələk və yalan da, əslində, kritik situasiya davranışıdır. Lakin bunlardan birincisi müdriklik, ağsaqqallıq semantikası və yaradıcı
mahiyyətlə bağlıdırsa, ikincisi məhz kələkbazlıq, oyunbazlıq semantikası
və dağıdıcı mahiyyət hesabınadır. Amma bütün hallarda bu, şüurun Müdrik Qoca arxetipi vasitəsi ilə özünə çıxış yolu və yaxud davranış modeli
müəyyənləşdirməsidir ki, Dədə Qorqud obrazının əsas mahiyyətində bu
dayanır.
İşin elmi nəticəsi. Araşdırmanın elmi nəticəsi olaraq demək olar ki,
Dədə Qorqud obrazı Müdrik Qoca arxetipinin paradiqması kimi özündə
yaradıcı və dağıdıcı başlanğıcı paralel şəkildə işarələyir. Müdriklik və kələkbazlığın üzvi şəkildə birləşdiyi bu obraz mədəniyyətin universal semantikasını ehtiva edir.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə Dədə Qorqud obrazına Müdrik Qoca arxetipinin paradiqması kimi yanaşıldığından obrazın üst qatda dayanan
mahiyyəti ilə alt qatda gizlənən mahiyyəti qarşılıqlı şəkildə araşdırılmışdır. Bu yanaşmadan meydana çıxan maraqlı nəticələr elmi yenilik
kimi diqqəti cəlb edir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən ali məktəblərin filologiya fakültələrində folklor, eləcə də mifologiya üzrə tədris zamanı istifadə oluna
bilər. Eyni zamanda “Dədə Qorqud kitabı”nın, xüsusi ilə Dədə Qorqud
obrazının öyrənilməsində, tarixi və mifoloji şüur, mətnin üst və alt qat
informasiyası və s. kimi məsələlərinin araşdırılmasında da məqalədən
bəhrələnmək mümkündür.
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«DƏDƏ QORQUD KİTABI»NDA SU KULTU
Xülasə
Su stixiyası ilə bağlı inamlar “Dədə Qorqud kitabı”nda xüsusi zənginliyə malikdir.
Suyun ilkin yaradılışın əsası olması Azərbaycan xalqının əcdadı olan oğuz türklərinin
mifoloji təsəvvürlərində mühüm yer tutur. Suya tapınan, onu canlı varlıq, ulu hami hesab
edən babalarımız öz yaddaşlarında su kultu ilə bağlı inamlar gəzdirmiş, onu günümüzədək yaşatmışlar.
Açar sözlər: su, su stixiyası, kult, inam, dastan
THE CULT OF WATER IN “THE BOOK OF DADA GORGUD”
Summary
The beliefs dealing with the element of water has a special richness. Water being the
base of early creation takes an important place in the mythological notions of Oghuz
Turks, the ancestors of Azerbaijani people. Grandfathers who consider water lively creature and great protector carried the beliefs dealing with the cult of water in their minds
and has kept alive it till nowadays.
Key words: water, water element, a cult, a belief, epos
КУЛЬТ ВОДЫ В ЭПОСЕ «ДЕДЕ КОРКУТ»
Резюме
Поверия, связанные с водной стихией в эпосе «Деде Коркут» отличаются особым разнообразием. Вода как основа первоначального мироздания занимает важное место в мифологических представления огузов, являющихся предком азербайджанского народа. Наши предки, которые поклянялись воде, считали ее живым
существом в своей памяти, сохранили множество поверий, связанных с культом
воды и донесли их до наших дней.
Ключевые слова: вода, стихия воды, культ, поверье, эпос

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan folklorunda su stixiyası ilə bağlı
inamların öyrənilməsi folklorşünaslığın aktual mövzusudur. Dastanlarda
su kultu – suya pərəstiş və onunla bağlı inamlar, obrazlar zəngin məna
aləminə malikdir. Su stixiyası ilə bağlı inamlar, oğuznamələrdə, o cümlədən “Dədə Qorqud kitabı”nda da xüsusi zənginliyə malikdir. Bu səbəbdən, dastanda su kultu ilə bağlı inam və obrazlar problemə ayrıca kontekstdə baxış tələb edir.
İşin məqsədi. Su stixiyası ilə bağlı inam və obrazların oğuz türklərinin
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ən qədim və möhtəşəm “Dədə Qorqud” eposunda araşdırılması və öyrənilməsi.
Su stixiyası ilə bağlı inamlar xalqımızın ulu abidəsi «Dədə Qorqud»
dastanında xüsusi zənginliyə malikdir. Bu da səbəbsiz deyildir. Ulu abidədən bəhs etmiş AMEA-nın müxbir üzvü, prof. T. Hacıyev, prof. X.Koroğlu, prof. M. Seyidov, prof. Ş.Cəmşidov, prof. B. Abdulla, prof. F.Bayat, C. Bəydili (Məmmədov), M. Allahmanlı, R. Kamal və başqaları öz
tədqiqatlarında (9; 12; 14; 15; 7; 2; 5; 13; 3; 10) bu abidənin oğuzların qədim mifik inancları, o cümlədən su inancları ilə bağlı olduğunu möhkəm
dəlillərlə təsdiq etmişlər.
«Dədə Qorqud»da su ilə bağlı inanclar, qədim təsəvvürlər, mifoloji görüşlər o dərəcədə zəngindir ki, tədqiqatçıları bunun səbəbi haqqında düşünməyə sövq etmişdir. Məs., prof. B.Abdulla yazır: «Suyun həyat, bir az
da ümumi olaraq desək, təbiət və cəmiyyət üçün yararlığının, az qala, bütün atributları, yön və çalarları abidənin boylarında özünə yer tapıb. Burada sudan bol sözgetmə səbəbsiz deyil. Bəlli olduğu üzrə, danılmaz doğruluqdur ki, su yaşayışı ödəyən ilkin, başlıca gərəklilərdəndir. Və bunsuz
olumu düşünmək mümkün deyil. Bu durum, sözsüz, insanları suya ehtiramla yanaşmağa yönəltmiş, onu qorumağa səsləmişdir. Məsələnin sözü
gedən axarı uluslarımızda suyla bağlı sıra-sıra inamların, sınamaların yaranmasına da yol açmışdır» (1, 161).
Dastanda su ünsürü ilə bağlı inamlar üçün xarakterik olan motiv və obrazlara rast gəlirik. Su kultu ilə bağlı nağıllarda sıx-sıx tuş olduğumuz pəri
obrazı da abidədə özünə yer almışdır. «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»
da deyilir: «Oğuz camaatı bir gün yaylağa köçdü. Aruzun bir çobanı vardı.
Qonur qoca Sarı çoban deyərdilər adına. Oğuzların önündə bundan əvvəl
kimsə keçməzdi. «Uzun bulaq» deyilən məşhur bir bulaq vardı. O bulağa
pərilər qonmuşdu. Birdən qoyunlar ürkdü. Çoban qabaqdakı təkəyə hirsləndi, irəli getdi. Gördü ki, pəri qızlar qanad-qanada bağlayıb uçurlar. Çoban öz yapıncısını üzərlərinə atdı. Pəri qızının birini tutdu. Tamah salıb qucaqladı... Qoyun ürkməyə başladı. Çoban qoyunun qabağına qaçdı. Pəri qızı qanad çalıb uçdu. Dedi: «Çoban, il tamam olanda məndəki əmanətini
gəl, al! Amma oğuzların başına bəla gətirdin!» (11, 196).
Buradakı motiv öz başlanğıcında nağıllardakı motivlə eyni, sonluğunda fərqlidir. Eyni ilə nağıllarda olduğu kimi pəri qızları uçub su üstünə
çimməyə gəlirlər. Suya gəlmə, suda çimmə pəri qızları ilə bağlı bütün
mətnlərdə, o cümlədən burada da özünü təsdiq edən motivdir. Ancaq
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burada nağıllardan fərqli hadisə baş verir. Nağıl qəhrəmanı, adətən, pəri
qızlarının birinin cildini (paltarını) götürüb gizlədir. Pəri qızı qəhrəmanın
sözünə baxmağa and içdikdən sonra paltarı ona qaytarır. Pəri qızı da qəhrəmanın hər bir istəyini yerinə yetirir. Bəs burada nə baş verir? Çoban pəri
qızına tamah salır, onu ləkələyir. Bu nə deməkdir? Bu, birmənalı şəkildə
çobanın oğuzların müqəddəs dəyərlərinə təcavüz etməsi deməkdir. Su
oğuzlar üçün müqəddəs idi. Çoban bunu bilməmiş deyildi. Ancaq o, müqəddəs qanunları pozur. Müqəddəs kultlarla bağlı qanunları pozmaq olmaz. İnanc qaydalarına görə, insan su üstünə gedəndə, su üstündən tullananda su əyəsinə salam verməli, ondan icazə almalıdır. Bu halda su əyəsi
həmin insana yaxşılıq edir, əks halda insan pislik görür. Dastandakı çobanın hərəkəti heç bir ölçüyə sığışmır. O, oğuz elinin müqəddəs dəyərlərinə çirkin ləkə atır. Müqəddəs varlıqlar olan pərilər də bu hərəkəti bağışlamır. Bir oğuz çobanının günahının əvəzini bütün Oğuz xalqı ödəməli
olur. Pəri bir ildən sonra Təpəgözü doğur, onu sehrləyib, Oğuza gətirir.
Təpəgöz də Oğuz elini görünməmiş fəlakətlərə düçar edir.
Dastandakı bu motiv ibrətamizdir. Əslində, gizli mahiyyəti etibarilə
saflıq, müqəddəslik amalına xidmət edir. Ozanlar bu boyu danışmaqla gəncləri, ümumiyyətlə, oğuz insanlarını öz müqəddəs dəyərlərini qorumağa
çağırırdılar. Müqəddəs dəyərləri qorumaq elin birliyini və bütövlüyünü
qorumaq deməkdir. Çünki oğuz insanlarını bir yerə yığan, onların bir xalq,
dövlət kimi monolitliyini təmin edən məhz bu müqəddəs dəyərlər idi.
Abidədə oğuz inanc dünyasının maraqlı bir cəhəti ilə üzləşirik. Belə ki,
suyun ilkin yaradılışın əsası olması Azərbaycan xalqının əcdadı olan oğuz
türklərinin düşüncəsində mifoloji və dini təsəvvürlərin biri-birinə münasibəti baxımından heç bir ziddiyyət təşkil etmir. «Dədə Qorqud» dastanında islam dini ilə oğuzların qədim mifoloji-dini təsəvvürlərinin yan-yanaşı
olması, biri-birinə qovuşması hamıya məlum bir məsələdir. Dastanda
oğuz bəylərinin al şərab içməsi ilə döyüşlərdən qabaq iki rikət namaz qılmalarının birgəliyi, biri-biri ilə ziddiyyət təşkil etməməsi haqqında tədqiqatçılar çox demişlər. Şərabla islam dininin şərab haqqındakı qadağası bir
araya sığışmaz: islam şərab içməyi haram hesab edir. Lakin dastanda bu
iki işin qarşıdurmasına tuş olmuruq. Bunun səbəbi aydındır: oğuzlar öz
əski adətləri ilə islam adətlərini, qədim təsəvvürləri ilə yeni islam təsəvvürlərini bir araya gətirmişlər. Çalışmışlar ki, bunlar biri-biri ilə ziddiyyətə girməsin. Eyni sözü qədim oğuzlarda da müqəddəs sayılan, ilkin hesab
olunan su haqqında da demək olar. Su oğuz türklərinin mifoloji təsəvvür-
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lərində mühüm yer tutur. Oğuz aqilləri su haqqındakı qədim mifoloji təsəvvürləri islam təsəvvürləri ilə çox ustalıqla qovuşdurmuşlar.
Suyun ilkin yaradılışın əsası olması Azərbaycan xalqının əcdadı olan
oğuz türklərinin düşüncəsində mifoloji və dini təsəvvürlərin biri-birinə
münasibəti baxımından heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Bunun ən parlaq,
aydın nümunəsinə «Dədə Qorqud»da rast gəlirik.
Dastanın ikinci boyunda («Salur Qazanın evi yağmalandığı boyu bəyan edər») su ünsürü ilə bağlı çox maraqlı mənzərə ilə qarşılaşırıq. Qazan
ovda olanda kafirlər gəlib onun evini talan edirlər, qızını-gəlinini, oğlu
Uruzu və onun üç yüz igidini əsir alıb aparırlar. Qazan narahat yuxu görür
və evinə qayıdır. Gəlib görür ki, evini-yurdunu talan ediblər. Ancaq bunu
kimin etdiyini bilmir. O, növbə ilə evini yurddan, sudan, qurddan, köpəkdən və sonda çobandan xəbər alır. Qazanın suya üz tutaraq dediyi sözlərdə
oğuzların su haqqındakı mifoloji görüşləri, inancları ifadə olunmuşdur.
Qazan əvvəlcə evini yurddan xəbər alır. Lakin bir cavab almır. Odur ki,
kafirin getdiyi yolun izinə düşür. Qabağına bir su çıxır. Lakin boyda bu
suyun bulaq, çay, göl, dəniz, okean və s. olduğu haqqında heç bir söz deyilmir. Salur Qazanın suya müraciətində də onun rastlandığı suyun hansı
su («Çığnam-çığnam qayalardan çıqan» bulaq-su, yaxud «ağac gəmiləri
oynadan» dəniz-su) olması bilinmir: «Qazanın öginə bir su gəldi. Qazan
aydır: «Su həq didarın görmişdir. Bən bu suyla xəbərləşəlim» – dedi. Görəlim, xanım, necə xəbərləşdi. Qazan aydır:
Çığnam-çığnam qayalardan çıqan su!
Ağac gəmiləri oynadan su!
Həsən ilə Hüseynin həsrəti su!
Bağ ilə bostanın ziynəti su!
Ayişə ilə Fatimənin nigahı su!
Şahbaz atlar içdigi su!
Qızıl dəvələr gəlüb keçəki su!
Ağ qoyunlar gəlüb çevrəsində yatduğı su!
Ordumın xəbərin bilürmisin, degil mana,
Qara başım qurban olsun, suyum sana! – dedi.
Su qaçan xəbər versə gərək! Sudan keçdi, bir gəz bir qurda tuş oldı.
«Qurd yüzi mübarəkdir, qurdlən xəbərləşəyim» – dedi» (11, 44-45).
Doğrudan da, Salur Qazan öz evini xəbər aldığı beş varlıq – yurd, su,
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qurd, köpək və çoban içərisindən yalnız iki şeyə – suya və qurda müraciət
edərkən onlara üz tutmağının səbəbini qədim inanclarla əsaslandırır:
O, suya ona görə müraciət edir ki, «Su haqq didarın görmüşdür. Bən
bu suyla xəbərləşəlim».
O, qurda ona görə müraciət edir ki, «Qurd yüzi mübarəkdir, qurdlən
xəbərləşəyim».
Qazan öz evini digər üç varlıqdan (yurd, köpək və çoban) xəbər alsa
da, onlara müraciətini əsaslandırmağa ehtiyac görmür.
Qazanın suya və qurda müraciətinin əsasında oğuzların qədim mifoloji görüşləri durur. Qurdun qədim türklərin, o cümlədən oğuzların mifoloji-dini inanclarında nə qədər geniş yayıldığı haqqında danışmağa ehtiyac
yoxdur. Qazan qurdun üzünü «mübarək» hesab edir. «Mübarək» ərəb
sözüdür, mənası bərəkətli, xeyirli, düşümlü deməkdir. Demək, qurda rastlanmaq xeyir-bərəkət əlamətidir.
Türk alimi A.İnan Salur Qazanın su ilə xəbərləşməsini qədim Yer-sub
kultu ilə əlaqələndirərək göstərir ki, “Dədə Qorqud kitabı”ndakı ikinci
boyda Salur Qazanın çaya xitabən söylədiyi sözlər şamançıların yer-su
ruhlarına xitabən söylədiyi ilahilərə bənzəyir» (15, 493).
Sudan danışmazdan əvvəl deməyi borc bilirik ki, Salur Qazanın bu
xəbərləşmələri haqqında prof. M.Cəfərli özünün «Dastan və mif» kitabında danışmış, xüsusilə su ilə xəbərləşmənin üzərində çox dayanmışdır (6,
105, 108).
Prof. M.Cəfərli «Su haqq didarın görmüşdür» ifadəsini özünün yazdığı
kimi «semantik vahidlərinə ayıraraq» belə təhlil etmişdir:
«Su – ilkin stixiyanın obrazı
Haqq – Allah, Tanrı səviyyəsində kosmoqonik vahid başlanğıc
Didar – Farsca "görüş" və "üz" anlamlarındadır (4, 55)
Görmək – predikat, funksiya
Cümlənin leksik-sintaktik açılışı iki cürdür:
1) Su haqq «görüşünü» görmüşdür.
2) Su haqq «üzünü» görmüşdür.
Əslində, suyun haqq üzünü, yaxud görünüşünü görməsi cümlədə ifadə
olunan mifoloji-kosmoqonik situasiyanın məzmununu dəyişmir. Burada
söhbət suyun haqq ilə akt səviyyəsində, kosmoqonik situasiyada birgə
iştirakından gedir. Bu cümlənin hətta islami düşüncədən gəlmə ehtimalı
belə vəziyyəti dəyişmir. Çünki su türk kosmoqoniyasının əsas ünsürüdür
və bu kosmoqoniyadakı Tanrı – «Haqq» teoniminin ifadə etdiyi Allah ilə
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eyni semantik səviyyədə qavranılır. Bu baxımdan, suyun Haqqın üzünü
görməsi semantemi suyun məhz kosmoqonik yaradılışdakı iştirakına
işarədir. O biri tərəfdən, suyun Haqqın «görüşünü» görməsi ifadəsi də eyni məzmuna gəlir. Burada haqqın «üzü» və «görüşü» sözləri hər iki halda
kosmoqonik yaradılış aktını səciyyələndirir. Bu cəhətdən, məna dəyişmir.
Yəni suyun ilkin başlanğıcda iştirak etməsi, ilkin başlanğıc ünsürlərindən
olması, onun müqəddəsliyinin «Haqq didarı» ilə təsdiq olunması «didar»
sözünün necə götürülməsindən asılı olmayaraq də-yişmir» (6, 105-106).
B.Ögel «Su haqq didarın görmüşdür» ifadəsini birbaşa «Su Allahın
üzünü, camalını görmüşdür» şəklində ifadə edərək yazır ki, «suyun
müqəddəsliyi» burada açıq görünür. Su ilə bağlı çox qədim türk ənənələri
burada islamiyyətlə uyğunlaşdırılmışdır» (16, 350).
Deyilənlər məlum edir ki, «Su haqq didarın görmüşdür» ifadəsində su
haqqında oğuzların qədim mifoloji görüşləri ilə islami düşüncə biri-birinə
qovuşmuşdur. Suyun Haqqın üzünü görməsi, M.Cəfərlinin təhlilindən də
aydın olduğu kimi, suyun ilkin başlanğıcda var olmasına dəlildir. Haqq
(Allah) yaradandır. Demək, su yaradılışın şahididir. Salur Qazanın su ilə
bağlı dediyi tərif-öymələr bunu bir daha məlum edir.
Folklorşünas R.Əlizadə “Azərbaycan folklorunda təbiət kultları” adlı
monoqrafiyasında qeyd edir ki, suyun həyat və nizam gətirən ünsür kimi
işarələnməsi faktının “ Dədə Qorqud” eposundakı əksi daha qabarıqdır.
Eposun ilk boyunda belə bir ifadəni oxuyuruq: “Qamın aqan görkli suyun
qurımasun!”. Bu formulun mahiyyəti onu göstərir ki, suyun mifoloji düşüncədə cilalanmış özəllikləri, yəni onun ölüm və xaosu, həyat və nizamı
yarada bilməsi kult sisteminin formalaşmasına zəmin yaradır. Oğuzların
düşüncəsinə görə, suyun quruması böyük fəlakətlər, ölüm-itim, nizamsızlıq gətirə bilərdi. Susuzluq nizamın pozulmasına, xaosun bərpasına yol
açırdı. Bu baxımdan, oğuzların alqış və qarğışlarının, dua və diləklərinin
su ilə, suyun qeyd edilən təbiətiylə bilavasitə bağlı olması həmin nizamdağıntı paralelindən danışır (8, 70). R.Əlizadə eyniadlı monoqrafiyasında
“Dədə Qorqud” eposundakı suyun bir cəhətini də qeyd edir: ,, ….. buradakı suyun şəfaverici qüdrəti vardır. Eposun üçüncü boyunda buna işarə
edilmişdir:
Sovuq-sovuq suları sorar olsan,
Ağam Beyrəgin içədiydi.
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Bu parçadan aydın olur ki, Dədə Qorqud dövründə hər bir Oğuz igidinin özünəməxsus su mənbəyi mövcud olub. Belə su mənbələri oğuzların
yaşam və döyüş gücünü şərtləndirən vasitələrdən biri idi və bu fakt suyu
tapınaq yerinə çevirən ən mühüm amillərdən hesab oluna bilər’’ (8, 70).
“Dədə Qorqud” eposunda əksini tapmış su kultunun digər bir layı da
su iyəsi ilə bağlıdır. Oğuzların etiqadına görə, su iyəsi suda yaşayır və
suyu hifz edirdi. Eposun üçüncü boyunda yer almış “Ağam Beyrək gedəli
içərim yoq” ifadəsi su iyəsinə yönəlmiş inamı göstərir. Beyrəyə məxsus
su hövzəsindən kimsə su içmir, yaxud buna cürət etmir. Çünki Beyrəyə
aid su, iyəli sudur. (8, 70).
Beləliklə, bütün deyilənləri ümumiləşdirərək qeyd etmək lazımdır ki,
“Dədə Qorqud” eposu həm törə qanunlarının ciddi mühafizə edildiyini
bəyan edən salnamə, həm də əski türk inanc sisteminin geniş təzahür tapdığı bir dastan olduğundan su kultu ilə bağlı inamlarla da zəngindir. Və bu
inamlar necəliyindən, süjet-epizod təfərrüatlarından asılı olmayaraq, həyat, insan, dünya haqqında həmişə müdrik olan həqiqətlərini təsdiq edir.
İşin elmi nəticəsi. Su kultu “Dədə Qorqud” eposunda da özünü qorumuşdur. Araşdırmamız nəticəsində aydın olur ki, su kultunun qədim türklərin inamlar sistemindəki yeri onun ilkin xaosu və yaradıcı başlanğıcı
özündə təcəssüm etdirməsi ilə izah olunur.
İşin elmi yeniliyi. “Dədə Qorqud” dastanında su ünsürü ilə bağlı inamlar və obrazlar araşdırılmış, su kultu üçün səciyyəvi olan məna xüsusiyyətləri üzə çıxarılmışdır.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. “Dədə Qorqud” dastanı, eləcə də təbiət kultları ilə bağlı araşdırmalarda bu məqalədə açılan problemin tətbiq oluna
biləcəyi qənaətindəyik.
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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”
PERTEV NAİLİ BORATAVIN TƏDQİQATLARINDA
XÜLASƏ
Görkəmli türk folklorşünası Pertev Naili Boratavın “Dədə Qorqud kitabı”nın genezisi, tarixiliyi və poetikası mövzusunda əsərləri indiyədək öz aktuallığını və elmi əhəmiyyətini itirməmişdir. Onun “Dastan, roman və cəmiyyət”, “Türk dastanlarının tədqiqinin bugünkü vəziyyəti və gəlinən nəticələr”, “Dədə Qorqud dastanları haqqında”,
“Dədə Qorqud” dastanlarında tarixi hadisələr və kitabın yazılma tarixi”, “Bəy Beyrək
dastanına aid mətnlər” kimi əsərləri 1930-1980-ci illərdə Türkiyədə qorqudşünaslığın
maraq göstərdiyi məsələlərə həsr olunmuşdur. Məqalədə həmin araşdırmalar elmi təhlil
edilmişdir.
Açar sözlər: Pertev Naili Boratav, oğuz eposu, Dədə Qorqud kitabı, türk folklorşünaslığı, tarixilik
“THE BOOK OF DADA GORGUD” IN
PERTEV NAILI BORATAV’S INVESTIGATIONS
SUMMARY
The famous Turk folklorist Pertev Naili Boratav’s works dealing with the genesis,
history and poetics of “The book of Dada Gorgud” has not lost its urgency and importance till nowadays. His works such as: “Epos, novel and society”, “Today’s situation
and gained summaries of investigating Turkic eposes”, “About the Dada Gorgud eposes”, “Historical events in “Dada Gorgud” eposes and the date of writing book”, “The
texts dealing with the epos Bey Beyrek” are dedicated to the problems that Gorgud study
has interest in Turkey in 1930-1980 years. The same investigations are analyzed in the
article.
Key words: Pertev Naili Boratav, oghuz epos, “The book of Dada Gorgud”, Turkic
folklore study, historicity
«КНИГА МОЕГО ДЕДА КОРКУТА» В ИССЛЕДОВАНИЯХ
ПЕРТЕВ НАИЛИ БОРАТАВА
РЕЗЮМЕ
Труды видного турецкого фольклориста П.Н.Боратава по теме генезиса, историзма и поэтики «Книга моего Деда Коркута» до сих пор сохраняют свою научную
значимость и актуальность. Его такие труды «Дастан, роман и общество»,
«Сегодняшнее состояние исследования тюркских дастанов и достигнутые результаты», «О дастанах «Деде Коркута», «Исторические события в дастанах «Деде
Коркута» и история записи книги», «Тексты относящиеся дастану Бей Бейрек»
посвяшены вопросам, вызывающих интерес коркутоведения в Турции в 19301980-е годы. В статье проведен научный анализ данных исследований.
Ключевые слова: Пертев Наили Боратав, огузский эпос, «Книга моего Деда
Коркута», турецкая фольклористика, историзм
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Məsələnin qoyuluşu və işin məqsədi. Türk alimlərinin “Dədə Qorqud”
eposunun tədqiqi istiqamətində ciddi elmi araşdırmaları möv-cuddur. Bu
araşdırmalar içərisində Pertev Naili Boratavın tədqiqatları xüsusi yer
tutur. Onun “Dədə Qorqud” dastanı ilə bağlı cap olunmuş yazıları Türkiyədə və Azərbaycanda eposşünaslığın inkişafına böyük təsir göstərmişdir.
Azərbaycan folkloru problemlərinin türk folklorşünaslığı və ədəbiyyatşünaslığında diqqətə alınması böyük ölçüdə müştərək oğuz eposlarının
– “Oğuz kağan”, “Dədə Qorqud kitabı” və “Koroğlu”nun tədqiqi ilə bağlıdır.
Xüsusən, etiraf etmək lazımdır ki, “Dədə Qorqud kitabı”nın öyrənilməsində türk alimlərinin mühüm nailiyyətləri mövcuddur. Türk alimlərinin çoxsaylı yazılarında eposun yarandığı coğrafi məkan, yazıya alınma tarixi, mətn və dil məsələləri, bədii-poetik xüsusiyyətləri, strukturu,
mifologiyası, tarixi və dini qatı kimi problemlər böyük ölçüdə araşdırılmışdır. Burada M.F.Köprülü, M.Ergin, O.Ş.Gökyay, Ə.B.Ərci-lasun,
S.Sakaoğlu, F.Sümer, İ.Başgöz, Ş.Elçin kimi alimlərin dəyərli tədqiqatlarını qeyd etmək olar. Türkiyə alimləri tədqiqatlarında Azərbaycan qorqudşünaslarının elmi-nəzəri fikirlərini diqqətə alır və hətta onlarla polemikalar qurur, mətbuatda bir-birilərinə cavab yazırdılar. Bunlardan ən
yaddaqalanı akademik Həmid Araslı ilə prof. Orhan Şaik Gökyayın yazışmaları olmuşdu. Bu cür açıq elmi diskus-siyaların davamı kimi Əhməd
Ercilasunla Bəhlul Abdullanın “Dədə Qorqud” jurnalındakı yazılarını da
burada qeyd etmək olar. Eyni sözləri azəri türkoloq Tofiq Hacıyevin yazışmaları haqqında da söyləmək mümkündür.
Görkəmli türk folklorşünasları arasında “Dədə Qorqud kitabı”na dair
maraqlı və dəyərli tədqiqatları olan alimlərdən biri də Pertev Naili Boratavdır. Onun istər eposun genezisi, istər tarixi hadisələrlə əlaqəsi, istərsə
də poetikasına dair mülahizələri indiyədək öz aktuallığını və elmi əhəmiyyətini itirməmişdir. Pertev Naili Boratavın “Dastan, roman və cə miyyət”, “Türk dastanlarının tədqiqinin bugünkü vəziyyəti və gəlinən nəticələr”, “Dədə Qorqud dastanları haqqında”, “Dədə Qorqud” dastanlarında
tarixi hadisələr və kitabın yazılma tarixi”, “Bəy Beyrək dastanına aid
mətnlər” kimi əsərləri 1930-1980-ci illərdə Türkiyədə qorqudşünaslığın
maraq göstərdiyi məsələlərə həsr olunmuşdur (1; 2; 3; 4; 5).
Öncədən demək lazımdır ki, P.N.Boratav “Dədə Qorqud kitabı”nı XV
əsrin əvvəllərində, Anadolu və ya Azərbaycanda məşkunlaşmış oğuzların
şifahi ənənəsində yaşayan dastan motivləri əsasında yazıya alınmış ədəbi
abidə hesab edirdi. O, eposdakı tarixi faktlara xüsusi məqalə həsr etsə də,
dövrünün digər qorqudşünasları ilə müqayisədə eposun tarixiliyi məsələsində geniş təhlillər aparmamışdır və bununla bağlı arqumentlərə də geniş
yer verməmişdi. Lakin onun fikirləri belə bir qənaət doğururdu ki, “Dədə
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Qorqud kitabı” eposu yazıya alındığı zaman bizə məlum formada deyildi
və xalq arasında yalnız ayrı-ayrı epizodlar şəkilində mövcud idi. P.N.Boratav “Dədə Qorqud kitabı”nın yaranmasında müəllif;in əməyini həddindən artıq böyüdürdü. Halbuki, eposun semantik strukturu, mifologiyası,
poetik xüsusiyyətləri, boylar arasında əlaqə formaları, onun kitab şəklində
olmasa da epik silsilə şəklində oğuzlar arasında daha qədimdən müəyyən
formada mövcudluğunu göstərir.
Eposun tarixi barədə danışarkən, qeyd edək ki, Azərbaycan folklorşünaslığında bu dastanların Azərbaycan ərazisində formalaşa biləcəyi fikri
əvvəllər daha ağırlıq təşkil edirdi. Bu ideyanın əsası hələ Əmin Abidin
1920-ci illərdəki tədqiqatları ilə başlayır (6, 28-29; 7, 30)
Türkiyə folklorşünaslığında dastanların yaranma tarixi onun “kitablaşma” tarixindən fərqləndirilir. “Dədə Qorqud kitabı” dastanlarının özək
halında VII-VIII əsrlərdə yarandığı və əsasən də həmin mərhələnin tarixi
faktlarını əks etdirdiyi iddia olunur. Bu mövzuda Əhməd Ərcilasunun
Azərbaycanda “Dədə Qorqud” jurnalında çap olunmuş məqaləsini xatırlaya bilərik (8, 4-18).
P.N.Boratava gəldikdə, əvvəla qeyd edək ki, o, “dastan” dedikdə, bir
qayda olaraq, sırf qəhrəmanlığı vəsf edən epik hekayətləri nəzərdə tuturdu və məhəbbət dastanlarından, öz ifadəsi ilə desək, xalq romanlarından
fərqləndirirdi. P.N.Boratava görə, “Dədə Qorqud kitabı”nın boylar şəklində bir kitaba toplanması cəhdi yazı ənənəsinin təsiri idi. P.N.Boratav
yazırdı ki, “Dədə Qorqud kitabı”nın anonim müəllifi təxminən 15-ci əsrin
əvvəlində şifahi olaraq yaşayan qədim Oğuz əfsanələrini, nağıl və dastan
motivlərini, hətta bəlkə qədim xalq dastanlarının həmin vaxtlar hələ də
ağızlarda dolaşan mənzum klişelerini alıb, əsərdə onlardan istifadə etmişdi. “Lakin yeni ictimai şərtlərin doğurduğu mənsur hekayə ənənəsinin
təsirindən də özünü xilas edə bilməmişdir. “Dədə Qorqud kitabi” həmən
tamamıyla epik (dastani) olduğu halda, tekniki və şəkli baxımından bir
“mənsur hekayələr külliyyatı”dır” (1, 65).
Maraqlıdır ki, Azərbaycan folkorşünaslığında bu mövzuya münasibətdə oxşar mülahizələri biz professor Kamal Abdullayevin tədqiqatlarında
görürük. Lakin K.Abdullayevə görə, katib topladığı və ya yazıya aldığı
“Dədə Qorqud” boylarını bir-biri ilə tam yuğunlaşdıra bilməmişdir.
K.Abdullayevin fikirlərindən belə qənaətə gəlmək olur ki, “Dədə Qorqud”
eposunda Dədə Qorqudun hər dəfə eposda “görünməsi” – onun alqışları,
“boy boylayıb, soy soylaması”, düzüb-qoşması, alimin qeyd etdiyi kimi,
“boylar arasında xarici əlaqə formalarından biri” olmasına baxmayaraq,
mifin mətn strukturu üzərində dominantlığının, yazının “gücsüzlüyünün”
göstəricisidir. Dastanda “Yazı” boyları bir yerə – “Kitaba” toplamağı
bacarırsa da, onları bir-biri ilə “möhkəm” bağlaya bilmir. Burada təbii daxili və ya müəyyən xronoloji ardıcıllıq izləmək çətindir.
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Qeyd edək ki, yazı – epos (mif) münasibətlərindən danışarkən, həm
K.Abdullayev, həm də P.N.Boratav “Bamsı Beyrək” boyunu “Dədə Qorqud” dastanları içərisində xüsusi fərqləndirirlər. P.N.Baratav yazır: “Dədə
Qorqud kitabı”nda roman-hekayə (müəllif məhəbbət macəralarını
nəzərdə tutur) mövzularına xas bəzi xarakterlərin meydana çıxdığını görürük. Məsələn “Bamsı Beyrək” hekayəsi ən az epik vəsf daşıyan parçadır
və bunun üçündür ki, “Dədə Qorqud kitabı”ndakı hekayələrdən yalnız bu,
Anadolu xalq hekayələri və nağılları içində “Bəy Beyrək” adıyla hələ də
geniş miqyasda yer alır. Həqiqətən “Beyrək” hekayəsinin Dədə Qorqud
kitabındakı digər hekayələrə nisbəti, “Odisseya”nın “İliada”ya nisbəti
kimidir. Burada köçəbə Oğuz qövmlərinin qonşu qövmlərlə mübarizəsindən çox, bir eşq sərgüzəştindən danışılır. Daha sonrakı xalq hekayələrində
gördüyümüz ümumi motivlərə burada da rast gəlirik: sevgilisini qovuşmaq istəyən Beyrəyin qarşısında qızın qardaşının (Dəli Qarçarın) dayanması, Beyrək kafir ellərində zindanda ikən onun öldüyünə hər kəsi inandırmaqla nişanlısını əldə etmək və onun mövqe-,yinə çıxmaq üçün saxtakar Yalançı oğlu Yalıncıqın qalmaqallar yaratması və s. kimi. Bunlar bir
epopeyadan çox mövzusunu cəmiyyətiçi rəqabətdən, mübarizə və zidd təmayüllərdən alan romana məxsus epizodlardır... Belə aydın olur ki, “Dədə
Qorqud” kitabı yazıldığı vaxtlarda, “Beyrək” kimi mövzuları bu kitabdakı
mənsur hekayə teknikasıyla anladan əsərlər artıq ədəbiyyatımızda meydana çıxmışdı” (1, 65-66).
P.N.Boratav burada nümunə olaraq, konkret xalq romanı adı çəkməsə
də, hesab etmək olar ki, o, türk xalqlarının ən məşhur məhəbbət dastanlarından olan “Kozı Kopreş və Bayan Slu” və ya onun Azərbaycan versiyası
olan “Əsli və Kərəm”i nəzərdə tutur. P.N.Boratavın xalq dastanlarının təsnifində məzmunu, daha doğrusu əsas motivi prinsip kimi götürürdü.
P.N.Boratav xalq dastanlarını 2 kateqoriyada təsnif edirdi:
“Əsil hadisə qismi etibarilə hekayələr bu qruplara ayrılır:
1) Qəhrəmanlıq hekayələri. Bunların başında Koroğlu mənqəbələri və
onun davamı olan hekayələr (məsələn “Cəlali Bəy və Məhmət bəy” hekayəsi) gəlir. “Şah İsmayıl”, “Bəy Beyrək”, “Əlif ilə Mahmud” kimi, bəziləri
hər nə qədər qəhrəmanlıq macəraları ehtiva edirlərsə də, “bir sevgilinin
uğrunda qürbət ellərə düşmə” motivi bunlarda qəhrəmanlıq sərgüzəştlərini
ikinci plana atmışdır. Koroğlu mənqəbələri, eynilə bir epopeya dairəsi
halında, bir qəhrəmanın və onun macəralarının ətrafında toplanmışdılar.
2) İkinci qrupdakı mövzular eşq macəralarıdır. Bunlardan bir qismi,
yaşamış və yaşadıqları zaman (Qaracaoğlan kimi) qəti olaraq məlum,
yaxud təqribi olaraq bilinən (Kərəm, Ərcişli Əmrah kimi) saz şairlərinin
bioqrafik romanlarıdır. Bir qismi isə nağıl şəklində, yaxud başqa şəkillər
altında mövcud mövzuların müəyyən hekayə ənənəsinə görə aşiqlər tə-
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rəfindən tərtib edilməsiylə meydana gəlmişdir. Burada qəhrəmanın gənclik arzularını duyduğu ilk gündən, talehin ona sevgili olaraq təyin etdiyi
qızın vüsalına çatması üçün keçirdiyi macəralar hekayənin əsas süjetini
təşkil edər. Çox vaxt iki sevgilini bir-birindən ictimai səviyyə fərqləri ayırır və bu, hekayədə macəraların uzanmasına və qarışmasına bir vəsilə təşkil edir” (1, 67-68).
Beləliklə, biz görürük ki, P.N.Boratav ailə-əxlaq və dini məzmunlu
dastanları ayrıca olaraq qeyd etmir. “Dədə-Qorqud” eposunu isə, ümumiyyətlə yazılı abidə hesab edərək, burada adını çəkmir. Onun bölgüsü
Azərbaycan folklorşünası M.H.Təhmasib, eləcə də sonrakı türk folklorşünaslarının bölgüsü ilə müqayisədə ilkin olduğu üçün bəsit təsir bağışlayır.
P.N.Boratavın “Dədə Qorqud kitabı”nda xüsusi diqqətini çəkən məsələ
eposun nəzm, yoxsa nəsrlə yazılmış olması idi. Bildiyimiz kimi, bu məsələyə münasibət həm türk, həm də Azərbaycan qorqudşünaslığında birmənalı deyildir. Əvvəllər haqqında bəhs etdiyimiz eposun nəzm-nəsr növbələşməsi prinsipi əsasında qurulduğu fikri aparıcı idisə də, indi “Dədə
Qorqud kitabı”nın əvvəldən axıradək şeirlə olması qənaəti ön plana çıxmışdır. Təbii ki, eposun başdan sona nəzmlə olması – özü də bu şeiriyyətin arxaik türk şeiri olması qənaəti onun birbaşa ozan repertuarından yazıya alınması ehtimalını gücləndirir.
P.N.Boratavı “Dədə Qorqud” eposunda nəzm məsələsi xüsusi düşündürmüşdür. Lakin, P.N.Boratav da digər türk alimləri kimi, “Dədə Qorqud
kitabı”nı nəsr və nəzm növbələşməsindən ibarət yazılı ədəbi abidə hesab
edirdi. Ona görə, “Dədə Qorqud” hekayələrində əslində nəzmlə nəsr qarışıq haldadır. Lakin burada, digər xalq romanlarında olduğu kimi, nə heca
vəzninin müəyyənləşmiş qaydaları – bütün misralar eyni vəznin içinə
daxil edilir, nə də yenə digər xalq romanlarında olduğu kimi nəzmin və
nəsrin yeri qəti bəlli deyildir. O yazırdı: “Məlum olduğu kimi, nəzm və
nəsr qarışıq xalq hekayələrində – türkmən hekayələri də daxil olmaqla –
nəzm danışıqlarda (monoloqlarda, dioloqlarda – M.C.) istifadə olunur.
Hekayəçinin hadisələri danışması isə nəsrlə olur. Halbuki biz “Dədə Qorqud kitabı”nda bir çox təsvirlərin, qəhrəmanların təsvirlərinin, duaların və
s. vəznli cümlələrlə söyləndiyini, hətta bunların bəzən, eynilə danışıqlarda olduğu kimi davam etdiyini görürük” (3, 90).
Boratavın bu mülahizələri dövrü üçün maraqlı görünsə də, demək lazımdır ki, Azərbaycan folklorşünasları bu məsələdə daha irəli getmişlər.
Məsələn, tanınmış qorqudşünas alim, professor Tofiq Hacıyev “Dədə
Qorqud kitabı”nın əvvəldən axıradək şeirlə olduğunu iddia etməkdədir.
Bununla bağlı tədqiqatında T.Hacıyev M.F.Köprülü, M.Ərgin, Orhan Şaiki tənqid etmiş, onları Qorqud şeiriyyətini duya bilməməkdə suçlamışdı.
Alimə görə, Qorqud şeirinin əlaməti, məhz vəznsiz olmasıdır. M.Ərginə
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münasibətdə T.Hacıyev yazırdı: “Ozan anlayışında vəznsiz şeir deyən
şəxsi – sənətkarı tanıyan M.Ərgin “Dədə Qorqud kitabı”nın şeirini görməli idi. Həmin vəznsiz şeir məhz Qorqud şeirinin əlamətidir. Həqiqətən,
“Kitab”da vahid ölçü yoxdur. Ancaq orta əsr mütəxəssisləri vəznsiz təyini ilə yanaşı, şeir sözü də işlədirlər. Bu söz deyiləndə, doğrudan da, Dədə
Qorqud şeiri arxaikləşmişdi. Əslində ozanın vəznsiz şeir deməsi və “Kitab”ın mənzum-mənsur hissələrdən ibarət olmasını qəbul etməklə M.Ərgin özünü inkar etmiş olur. Yəni onun mənsur saydığı parçalar məhz sərbəst şeirin əlamətidir, vəznsiz deyilən şeir hissələridir” (10, 15).
Beləliklə T.Hacıyevin tənqidi fikirlərini biz tam halda P.N.Boratava da
şamil edə bilərik.
Məsələyə “nəzm-nəsr növbələşməsi” prinsipindən yanaşan P.N.Boratav yalnız “nəzm” hesab etdiyi parçaları aşagıdakı bölgülərdə göstərir:
“Vəznlər:
1 – 4, 4, 4 və ya 4, 4 (bəzən 3, 5);
2 – Daha az olaraq 4, 3, (3, 4)
və ya 4, 4, 3-dür.
Tam vəznli misralar şübhəsiz rastlanılmaz; çox vaxt eyni hissədə sərbəst “misralar”la, müntəzəm ritm üzərində qurulmuş misralar, yaxud da
heca vəzninin yuxarıda göstərdiyim müxtəlif qəliblərində yazılmış misralar bir arada mövcuddur.
Bəzən də bu müxtəlif şəkildə vəznlərə uyan, yaxud sərbəst bir ritmə
sahib olan ibarələr, tamamilə mənsur hissələrin içinə daxil olur.
1) Danışıqlarda:
a) Ağa, ne diye ağlarsın, ne bozlarsın?
(4, 4, 4)
Karşı yatan kara dağı
(4, 4)
Sorar olsam yaylak kimin?
“
Soğuk soğuk sularını
“
Sorar olsam içit kimin?
“
Tavla tavla şahbaz atları
(sərbəst)
Sorar olsam binit kimin?
(4, 4)
Katar katar develeri
(4, 4)
Sorar olsam yüklet kimin?
(4, 4)
Ağayılda akça koyunu
(sərbəst)
Sorar olsam şölen kimin?
(4, 4)
Karalı göklü otağı
(3, 5)
Sorar olsam gölge kimin?
(4, 4)” (3, 92).
P.N.Boratavın toxunduğu və mübahizəsi predmeti ola biləcək digər məsələ “Dədə Qorqud kitabı” dastanlarına qeyri-türklərə aid epik motiv və ya
süjetlərin daxil olması barədə mülahizəsidir. Türk aliminin bunu artıq oğuzlar arasında yayılıb, onların “özünküləşdirdiyi” motivlər hesab etməsinə
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baxmayaraq, bu fikir türk epik yaradıcılıq ənənəsinə yabançı təsirlərin rolunun şişirdilməsi kimi görünür. Alim özü də bu fikrinin ar-xasınca, dastan
boylarının müəyyən təsnifini apardıqda, dediklərini diqqətə almır:
“Yuxarıda “Dədə Qorqud kitabı”nın məchul mühərrifinin mövzularını
Oğuzların qədim mənqəbəvi tarixlərindən aldığını, bunlara yenə çox qədimdən bəri Oğuzlar arasında yaşayan, lakin başqa millətlərdə də rast gəlinən bəzi dastan və ya nağıl motivlərinin də əlavə etdiyini söyləmişdik.
Lakin bu o demək deyildir ki, hekayəçi, duyuşuyla və düşünüşüylə bu qədim dövrlərə tamamilə tabe olmuşdur və qədim mənqəbələri sadəcə nəql
etmişdir. Hekayələrdəki yeni coğrafi adlar və bu adlara bağlı olaraq ifadə
olunan yeni hudut döyüşləri də bizə anladır ki, burada nəql olunan şeylər,
ya tamamilə yeni macəralar, yaxud da qədim dastani mənqəbələrin, qədim
mövzu və motivlərə yenilərinin intizamıyla yeni bir ictimai mühit içində
ifadə olunmuş şəklidir. Hekayələri bu baxımdan bir təsnifə tabi tutacak
olursak bu kateqoriyaları əldə edərik:
I – Siyasi döyüşlərin ifadəsini verən hekayələr: a) Bayındır türkmənlərinin qonşu düşmənləriylə mübarizələri: 2-ci hekayə (Qazanın Şöklü
Məliklə – yəni Bayburt kafirləriylə mübarizəsi); 4-cü hekayə (Qazanın
Tatyan, Aksaka (bugünkü Axısxa olacaq) kafirləriylə – yəni gürcülərlə
mübarizəsi); 7-ci hekayə (Qazılıq Qocaoğlu Yüğnekin, Qara dəniz sahilində Düzmürd Qalasındakı kafirə əsir olan atasını xilas etməsi); 9-cu hekayə (Bəkil oğlu İmranın hekayəsi: Gürcü sərhədində Bayındır xanın Qaravulu olan Bəkilin, ovda ayağı sındığı bir vaxtda gürcülərin hücumuna
məruz qalması və oğlu Emranın düşməni məğlub etməsi); 10-cu hekayə
(Uşun Qoca oğlu Əğrəkin Gökçə dəniz – Gürcüstan tərəflərinə axın etdiyi
vaxtda əsir olması və qardaşı Səğrək tərəfindən xilas edilməsi); 11-ci hekayə (salur Qazanın Tumanın Qalası kafirlərə əsir olub oğlu Uruz tərəfindən xilas edilməsi). Bu altı hekayə göründüyü kimi müəyyən bir cəmiyyətin xarici qüvvələrlə – düşmən cəmiyyətlərlə mübarizəsindən bəhs edən
mahiyyətdədirlər; dastani mənqəbələrin ço-xunda bu cür mövzulara rast
gəlirik.
b) 11-ci hekayə (Dış Oğuza İç Oğuzun asi olub Beyrəyin ölməsi). Bu
hekayə iki Oğuz boyu arasındakı mübarizəni, yəni Bayındır xana tabe
zümrələr arasındakı bir daxili mübarizədən bəhs edir. Siyasi bir mübarizənin hekayəsi olmaq etibariylə yuxarıdakı hekayələrlə bir kateqoriyaya
daxil olmaqla bərabər, yəni bir vəziyyət göstərmiş olur.
II – Eşq hekayələri: Bu hekayələrdə qəhrəmanların macəraları, əldə etmək istədikləri bir gözəl qızın ətrafında toplanmışdır. Bunlarda mühərrik
faktor olaraq erişilmək, əldə edilmək istənilən gözələ qarşı duyulan sevgini gördüyümüz üçün bu kateqoriyanı “eşq hekayələri” adı altında göstərdik; yoxsa bunları, daha sonraları xalq ədəbiyyatımızı dolduracaq olan
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hekayələr mahiyyətində, klassik eşq hekayələrinin təsiri altında təşəkkül
və ya tahavvül etməmək icab edər.
Dədə Qorqud kitabında bu kateqoriyaya iki hekayə daxildir: 3-cü hekayə (Bamsı Beyrək ilə Banu Çiçəyin macəraları) və 6-cı hekayə (Qanturalı ilə Selcan xatun macərası).
III – Bir tək hekayə, 1-ci hekayə (Dirsə xan oğlu Boğac xanın macərası) I, b-də gördüyümüz növdən bir qəbilə içindəki mübarizələri əhatə etmişdir. Lakin buradakı confilt I, b-dəki kimi siyasi – iki yerə ayrılmış qəbilə zümrələrinin mübarizəsinin ifadəsi – mahiyyətdə deyil, tamamilə bəşəri və fərdi amillərin doğurduğu bir mübarizə şəklindədir.
IV – Nəhayət Dəli Domrul (5-ci hekayə) ilə Təpəgözün (8-ci hekayə)
hekayələri bir qrup təşkil edirlər. Bunlar kitabın mifoloji xarakter daşıyan
hekayələridir” (3, 103-105).
P.N.Boratavın bu qeydləri maraqlı olsa da, Kiçik Asiya və ya Azərbaycan tarixinin təxminən 15-16-cı əsrlərə aid hadisələri ilə səsləşən epizodlarının kitabın mühərriri tərəfindən əsərə daxil edilməsi inandırıcı görünmür. Ümumiyyətlə, hiss olunur ki, Boratav “Dədə Qorqud kitabı”nda əks
olunan tarixi, əsasən, həmin əsrlərlə məhdudlaşdırır. Burada oğuzların hələ Mərkəzi Asiyada məskun olduğu və orada peçeneq və qıpçaqlarla müharibələrini əks etdirən çoxsaylı faktlara isə sanki göz yumulur. Bizcə,
“Dədə Qorqud kitabı”nda bu dövrə, yəni XV-XVI əsrlərə aid tarixi ünsürlərin olması dastan katibinin yaşadığı dövrə yaxın baş verən tarixi informasiyanın xalqın dastan yaradıcılığına daxil ola bilməsi kimi folklora xas
xarakterik hadisədir. Folklorda hər hansı hekayət hər yeni tarixi mərhələdə həmin tarixi mərhələnin siyasi, sosial, fəlsəfi, dini və s. elementlərini
içinə alaraq, az və ya çox dərəcədə dəyişə bilir. Qəhrəmanlıq eposu xalqın
mübarizə tarixinin özünəməxsus bədii əksidir. P.Əfəndiyevdən misal çəksək: «Epos xalqın hərtərəfli həyatının bədii salnaməsidir. Epos bütün
dövrlərdə xalqın fəaliyyəti, həyat tərzi, yaşayışı, mübarizəsi və daha bir
çox qayğıları ilə bağlı yaranıb ətə-qana dolmuşdur. Azərbaycan eposunda
xalqın canlı tarixi, mübarizəsi, qəhrəmanlıq ənənələrilə bədii təfəkkürü
böyük heyrətliklə çarpazlaşdırılmışdır» (11, 246-245).
İşin elmi nəticəsi. Beləliklə, P.N.Boratavın “Dədə Qorqud kitabı”ının
tədqiqi ilə bağlı araşdırmalarında gəldiyi nəticələr mübahisəli və disskussiyaya açıq olsa da, türk və ümumən dünya qorqudşünaslığı tarixi üçün əhəmiyyət daşıyır. Onun bu araşdırmaları Türkiyədə qorqudşünaslıqla bağlı
araşdırmalara təkan vermiş, ilk elmi mənbələrdən biri olmuşdur.
İşin elmi yeniliyi və tətbiqi əhəmiyyəti. İşdə P.N.Boratavın “Dədə Qorqud” eposu ilə bağlı elmi qənaətlərinin orijinallığı aşkara çıxarılıb. Onun
yanaşmasında ideoloji amillərin rolu müəyyənləşdirilib.
İşin nəticələrindən türk mədəniyyət tarixinin öyrənilməsində, “Dədə
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Qorqud” eposunun tədqiqində, həmçinin eposşünaslığa aid digər araşdırmalarda istifadə oluna bilər.
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TÜRK MƏDƏNİYYƏTİNDƏ SEYİDLİK
Xülasə
Hz.Məhəmmədin (sav) soyu qızı Hz.Fatimə, əmisi oğlu və yeznəsi Hz.Əlidən olan
iki nəvəsi Həsən və Hüseyndən olan uşaqlarla davam etməkdədir. Öncə seyid adlanan
imam övladlarından sonradan yalnız Hz.Hüseyn soyundan gələnlərə bu ad verildi.
Hz.Həsəndən gələnlərə şərif deyildi. Abbasi xələfələri zamanından başlayaraq seyidlərin
və şəriflərin soy ağacını tutan Nakibül-əşraflık qurumu yaradıldı. Tarixi qaynaqlara görə
Kərbəla hadisələrindən sonra təqib və zülmlərdən qaçaraq Azərbaycana, Xorasana, Orta
Asiyaya sığınan imam övladları seyidlər yerli xalqdan böyük hörmət görərək burada
hidayətlə, elmlə, təsəvvüflə məşğul olmağa başladılar. Ona görə də seyidlərin kəramətlərindən bəhs edən çoxlu mənkabələr (dini əfsanələr) söyləndi.
Açar sözlər: Seyidlik, Kərbəla hadisələri, imam övladları, kəramət motivləri
THE SAITLIK IN TURKIC CULTURE
Summary
The family of Hz.Muhammad continues with the children of his two grandchildren
Hasan and Huseyn with the marriage of his daughter Hz.Fatima with his cousin and
brother-in-law Hz.Ali. At first the name sait was given to the children of imam (religious
leaders) then it was given to the descendants of Hz.Huseyn. The descendants of Hz.Hasan were called sharif. From the time of Abbasies the organization of Nagibul-Asraphlig
was created. According to the historic sources escaping from persecution and chase and
sheltered in Azerbaijan, Khorasan, Middle Asia the imam’s children – saits were
engaged in guidance, science and mysticism. Therefore, a lot of mengabes (religious legends) dealing with the virtues of saits were told.
Key words: Saitlik, Karbala event, imam’s children, the motives of virtue
СЕЙИДСТВО В ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Резюме
Род пророка Мухаммеда продолжается детьми от двух внуков Гасана и Гусейна, рожденных от дочери Фатимы и от племянника и зятя Али. Сначала род от детей имама называли сейидами, позже так называли только поколения из рода имама Гусейна. А поколения из рода Гасана называли шерифами. Начиная со времени
правления халифов Аббасидов была создана организация Накибуль-ашраф, в которой вели запись генеалогического древа сейидов и шерифов. По историческим
источникам после событий в Кербале дети имама - сейиды, бегущие от преследования и жестокости Амавидов в Азербайджан, Хорасан, в Среднюю Азию, были
хорошо приняты местным населением. Здесь они начали заниматься наукой, суфизмом и искусством, поэтому про них было сказано много религиозных легенд
(менкабе) о чудесных деяниях сейидов.
Ключевые слова: Сейидство, события в Кербале, дети имама, мотивы о чудесных деяниях.
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Məsələnin qoyuluşu. Türk mədəniyyət tarixində böyük rol oynayan
imam övladları seyidlər, onların cəmiyyətdəki sosial funksiyası haqqında
bugünə qədər araşdırma aparılmamışdır. Seyidlik qurumu haqqında bu
məqalədə onların soylarını yazan Nakibül-əşraflıq, onun İslam aləmində
rolu, seyidlərin milli mənsubiyyəti, təsəvvüflə bağlılığı və nəhayət, toplumsal funksiyaları problem kimi qoyulmuşdur.
İşin məqsədi. Türk dünyasında, özəlliklə də Azərbaycanda geniş yayılan seyidlik və onlara bağlı ocaqlar haqqında araşdırma aparmaq məqalənin əsas məqsədidir. Seyidlik qurumu, bu qurumun rolu, toplumda
funksiyası da məqalənin məqsədləri arasındadır.
a. Ön söz
İslam tarixində peyğəmbərə, Hz.Əliyə və Əhli-beytə edilən zülm onlara qarşı olan hörmət və sevginin yanında çox kiçik qalır. Dinin yaşadılmasında, təsəvvüfün yayılmasında Əhli-beyt mənsubları sufilərlə, Əhlibeytin mənəvi övladları olan təriqət başçıları ilə bərabər təqva, zühd sahibi imamların övladları olan seyidlərin də böyük rolu olmuşdur. Hər halda ortaya çıxma tarixi ilə inkişafının zirvəsinə çatma tarixi arasında böyük
zaman fərqi olmasına baxmayaraq seyidlik qurumu İslam aləmində xüsusi rola malik olmuşdur.
Böyük ehtimalla Azərbaycanda Şah İsmayıl Xətai zamanından güclənməyə başlayan seyidlik, sonradan əski türklərin ocaq kultu ilə birləşərək
yeni məzmunlu ocaqlar halında təşkilatlanma keçirmiş, Səfəvi dövləti zamanında önəmli kültürəl, sosial, iqtisadi və ən əsası da stratejik rol oynamağa başlamışdır. Təqib və izləmələrdən, ölüm qorxusundan ölkənin hər
yerinə yayılan imam övladları seyidlər o zaman səfəvi təriqəti mənsubları
idilər. Karvan yolları üzərində yerləşən ocaqlar bir keçid məntəqəsi funksiyasını yerinə yetirməklə, sosial-iqtisadi yardımlaşmanı gerçəkləşdirməklə birlikdə eyni zamanda xalqı irşad etmək vəzifəsini də üstlərinə götürmüşdü.
Sadəcə Şah İsmayıl Xətainin deyil, eyni zamanda ulu babası Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin də gəlib-keçdiyi (bunu Masallı bölgəsinin Ərkivan
qəsəbəsindəki Şeyx Səfi bulağı və Mahmudavarda Şah İsmayılla bağlı
anlatılar da təsdiq edir.), qonaqladığı Masallı bu baxımdan XIII yüzildən
başlayaraq imam övladlarının sığınacaq yerinə çevrildi. Əslində buraya ilk
seyidlərin nə zaman gəldiyi, yerləşdiyi haqqında bilgi yoxdur. Ancaq dağınıq məlumatlardan, dini abidə, imamzadə və pirlərin tarixindən öyrəndiklərimizə görə xalq arasında Qərib İmam adlanan səkkizinci imam
İmam Rzanın övladlarının sığındıqları İranda duruş gətirə bilməyib Azərbaycanın əsasən, Cənub bölgəsinə, qismən də Aran tərəflərə üz tutduqları
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məlumdur. İmam övladları seyidlərin çoxunun bu yerlərdə öldüyü, öldürüldüyü və dəfn olunduqları yerlərin gizlin tutulduğu, sonradan unudulduğu da həqiqətdir. Ona görə də imam övladlarının məzarlarından çoxu
sonralar yuxuda görülməklə, hər hansı bir kəramətlə üzə çıxmışdır. Burada bəzi suistimallara da yol verildiyini qeyd etmək lazımdır. Ateist təbliğat zamanında bu yerlərin hamısı şarlatan yuvası adlandırılmış, ziyarət
edilmələri qadağan edilmişdir. Aşkarlanan məzarların çoxu qapatılmış,
üzərində abidə tikilməsinə, insanların bu yerləri ziyarət etməsinə icazə
verilməmişdir.
b. Nakibül-əşraflık
Hz.peyğəmbərin nəsli qızı Fatımatüz-Zəhra (ra) ilə əmisi oğlu və kürəkəni Hz.Əli (ra) vasitəsi ilə davam etmiştir. Hz.Əlinin böyüyü Hz.Həsən,
kiçiyi Hz.Hüseyn adlı iki oğlu vardı ki, bunların nəsilləri bugünə qədər
davam etməkdədir. Ancaq bunların övladlarının mövqe baxımından birbirindən fərqli olduğunu göstərmək üçün Hz.Həsəndən gələn qola şərif,
Hz.Hüseyndən gələn qola isə seyid deyilməyə başladı. İslamın ilk illərində Hz.Həsən və Hz.Hüseyndən (ra) olanların hamısına seyid deyildiyi
halda sonralar seyid yalnız Hz.Hüseynin övladlarına verilən ünvan oldu.
Seyid ərəbcədə əfəndi, lider, başçı deməkdir ki, insanların Hz.peyğəmbərə və soyuna hörmət əlaməti olaraq övladlarına seyid demələri də buna
görədir. Ərəb aləmində seyid termininin daha geniş mənada qəbilə başçısı, Hz.peyğəmbərin övladları, rəhbər mənalarında işlənməsinə baxmayaraq müsəlman türklər və farslar seyid sözü ilə yalnız imam övladlarını
nəzərdə tutmuşlar.
Əhli-beytdən olanlara Əməvilər və bəzi Abbasi xəlifələri istisna olmaqla İslam tarixinin başlanğıcından etibarən müsəlman dövlətlərinin hamısı çox hörmət və ehtiram göstərmişdir. Ancaq bunların məqam və mövqelərini təyin etmək, işlərinə baxmaq, soy ağaclarını qeyd etmək, doğumlarını və ölümlərini dəftərə yazmaq, uyğun olmayan sənətlərlə məşğul olmalarına mane olmaq, qazanc və qənimətlərdən onlara düşən payları
aralarında dağıtmaq, qızlarının uyğun olmayan insanlarla evlənmələrinə
mane olmaq və s. nəzarət etmək üçün içlərindən Nakibül-əşraf adı verilən
bir adam seçilirdı. Abbasilər zamanında Ənsab nakipləri deyilən adamlar
Hz.Əlinin soyu ilə Abbasi sülaləsinin ayrı-ayrı qeydlərini tutaraq dəftərə
yazarlardı. Hz.Əli sülaləsinin nəsəbini qeyd edən Nakibül-əşraf
Hz.peyğəmbər (sav) xanədanı mənsublarının ümumi bir vasisi rolunda
idi. (6, 647) Nakibül-əşraflık məqamı Osmanlı dövlətində 1400-cü ildə
Sultan İldırım Bəyazid zamanında yaradılmışdı.
Vergidən azad olan, getdikləri hər yerdə böyük hörmət gördüklərindən
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seyidliyi sui-istimala çevirənlər də oldu. Seyid olmadıqları halda özlərini
seyid kimi qələmə verənlərdən, yəni mütəseyidlərdən seyidləri ayırmaq
üçün yeni doğulan imam övladlarının ata-anasının adı dəftərə yazılır, nəsli göstərilirdi. Özəlliklə Osmanlı dövlətində seyidləri mütəseyidlərdən
ayırmağa çox önəm verilirdi. Seyidlərə təməssük adlanan xüsusi sənəd
verilirdi. Hətta Osmanlı Mühimme dəftərində seyidlik iddiasında olanların yoxlanılıb əgər seyidsə təməssük sənədi verilməsi əmr olunduğunu
görürük. Seyidliyini isbat etmək istəyən hər hansı bir adam əlində seyidlik sənədi olan dörd adamın şahidliyi ilə bunu Nakibül-əşrafın önündə
gerçəkləşdirməli idi. Bundan sonra onun adı Nakibül-əşraflık dəftərinə
yazılır, əlinə seyid olduğuna dair sənəd verilirdi.
Nakibül-əşraf seyidlərdən, yəni Hz.Hüseyn (ra) soyundan seçilir və
üləmalardan hesab edilirdi. Bu məqama gələnlər dəyişdirilməyib illərlə
bu vəzifədə qalırlardı. Ancaq çox zəruri hallarda Nakibül-əşraf dəyişdirilə
bilirdi. Nakibül-əşraflık elə bir vəzifə idi ki, İslam aləmində xəlifədən
sonra gəlirdi. İmam övladlarının yüksək mövqeləri və başqalarından seçilmələri əyinlərinə geydikləri paltarla da təsdiq olunurdu. Belə ki, Abbasi
xəlifəsi Harun ər-Rəşid zamanından etibarən seyidlər və şəriflər əyinlərinə yaşıl rəngli cübbə geyib başlarına yaşıl rəngli sarıq sarardılar. Yaşıl
rəng sonradan seyidliyin simvoluna çevrildi ki, Məmlük və Osmanlı
dövrlərində də davam etdi. İsmail Haqqı Uzunçarşılının yazdığı kimi hətta Hz.peyğəmbər (sav) soyundan gələn qadınlar da başlarına yaşıl rəngli
yaylıq örtərdilər. Şəriflər və seyidlər yaşıl sarıqla gəzməyə məcbur idilər.
Ancaq onlardan biri şeyxülislam olardısa o zaman başlarına şeyxülislamlara məxsus olan ağ sarıq sarardı (7, 163).
c. Seyidlik və milli mənsubiyyət
Hz.Hüseynin Kərbəla çölündə faciəli şəkildə şəhid edilməsindən sonra
təqib və təzyiqlərə, zülm və işgəncələrə dözməyən imam övladları və
Hz.Əli tərəfdarları qaçaraq Azərbaycana, Xorasana, Orta Asiyaya
sığındılar. Burada artıb çoxaldılar, təkrar müsəlman dünyasının hər yerinə
yayıldılar.
Əbu Müslim Xorasaninin üsyanından sonra Xorasandan Azərbaycana,
oradan da Anadoluya gələn və xalq arasında ocaqlı adlanan bu seyidlərin
şəcərələrindən də göründüyü kimi öncə Əməvilər, sonradan Abbasilər
zamanında təqib olunan Hz.Hüseynin soyundan olan və Əhli-beyt kimi
tanınan qadın və kişilərin sığındıqları türkmən əşirətlərindən qız alıb verməsi nəticəsində kəramətlərinə inanılan, saflığı, düzlüyü, təqva və irfan
sahibi olmaları ilə seçilən yeni bir zümrə – seyidlik yaranmışdır. Seyidlərin ərəb mənşəli olduğunu iddia edənlər hər halda hər 25-30 ildə yeni bir
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nəslin yarandığını 1400 il bundan öncəyə gedildiyində təqribən 50-55
nəsil dəyişdiyini nəzərə almamışlar. Hər adamın ata və ana tərəfdən iki
babasının olduğunu nəzərə alsaq onda Hz.Əli və Hz.Hüseyndən üzü bəri
milyonlarca (50/552) və daha çox babası olduğunu qəbul etməliyik. Bu
qədər çox babalar, dədələr içində birinin ərəb olması o adamın ərəb
olduğunu göstərməz. Hətta ilk seyidlərin ata və anasının ərəb olması da
vəziyyəti dəyişdirməz. Ona görə də seyidlərin ərəb mənşəli olduğu mübahisəsinin özü absurddur.
Xalq arasında seyidlərin bir tərəfdən imam övladları olduqları və soylarının da ərəblərə bağlandığı fikri varsa, digər tərəfdən seyidlərin türk
olduğu bunlardan çoxunun həm dövlətçilk tariximizdə, həm də sənət aləmində böyük rol oynadığı düşüncəsi hakimdir. Burada seyidlik qavramının zaman zaman mübahisə, zaman zaman da yanlış açıqlama mövzusu
olduğunu qeyd etmək lazımdır. Təbii ki, seyidlərin həm ərəb, həm də eyni
zamanda seyid soyuna mənsub türk olduqlarını irəli sürənlər vardır.
Əslində bu mübahisə elmi olmayıb yalnız, ideolojidir. Bu zümrənin ilk
baxışda bir tərəfdən türk, bir tərəfdən ərəb olması məsələsi ciddi ziddiyyət yaradır. Hər halda müəyyən məlumatsızlıqdan və bilgi azlığından
bu cür iddiaların ortaya atıldığını deməyə ehtiyac da yoxdur. Belə ki,
ocaqların bugünə qədər əlimizə keçən şəcərələri və icazənamələri göstərir
ki, Xorasandan Azərbaycana və Anadoluya gələn seyidlər və onların buralarda qurduğu seyidlik qurumu dövlətin, ölkənin həm iqtisadi, həm
siyasi, həm də mədəni həyatında böyük rol oynamışlardır. Hər halda türklər məzhəblərindən asılı olmayaraq hər zaman imam övladlarına hörmət
və sevgi ilə yanaşmışlar.
Belə olmasaydı türklər Əhli-beytə bağlı olmazdılar. Həm də oğuzların
dövlət dastanı Dədə Qorqud Kitabında, Yusif Balasaqunlunun “Kutadqu
bilik” əsərində Əhli-beyt sevgisi tərənnüm edilməzdi. Dədə Qorqud kitabının müqəddiməsində Hz.Əli və Kərbəla hadisələri xatırlanır:
“Ağız açıp öğər olsam üstümüzdə Tanrı görklü; Muhammədün sağ yanında namaz kılan Əbubəkir Sıddık görklü; ahir sıpara başıdır Ammə
görklü; hecəsindən düz okunsa Yasin görklü; kılıç çaldı din açtı, Şah-ı
Mərdan Əli görklü; Əlinün oğulları, peygambər nəvalələri Kərbəla Yazısında Yezidilər əlində şəhid oldu, Hasan ilə Hüseyn iki kardaş bilə görklü”. (4, 2) Dədə Qorqud Kitabının sevimli qəhrəmanlarından biri olan və
At ağızlı Aruzun əlində şəhid edilən Beyrəyi ozan Hz.Əliyə tapşırır.
“Kadir Tanrı Beyrəğə rahmət kılsun. Sır-ı Mərdan Hazrət-i Alinün əlindən
şarabən tahura içmək Xuda ərzanı kılsun.” (4, 152)
Türk divan ədəbiyyatının ilk örnəklərindən biri olan “Kutadqu Bilik”
əsərinin müəllifi Qaraxanlıların saray şairi Yusif Balasaqunlu da hökmdara Hz.peyğəmbərin, Hz.Əlinin soyundan gələnlərlə əlaqə qurmağı, xüsu-
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sən də seyidlərin sözünə qulaq asmağı, onların sözlərini dinləməyi və onlara hörmət etməyi nəsihət etmişdir. (5, 346) Divan şairlərindən çoxu, təsəvvüf şairlərinin demək olar ki, hamısı Hz.peyğəmbəri, Hz.Əlini və Əhli-beyti övmüş, onlara bağlılıqlarını dilə gətirmişlərdir.
d. Təsəvvüf qavramında seyidlik, yaxud mənəvi seyidlik
Təsəvvüfdə böyük şeyxlərə ümumən seyid deyilir. Təbii ki, həqiqi
mənada seyidlik Hz.Hüseynin soyundan gələnlərə verilən addır.
Hz.Həsənin soyundan gələnlərə isə bilindiyi kimi şərif deyilir. Buna baxmayaraq dördüncü imamdan başlayaraq irfana önəm verən və altıncı
imam Cəfər Sadiqlə zirvəyə çatan Quranın aleqorik şərhi təsəvvüfün
yaranmasının başlıca qaynağı oldu. Ona görə də ilk sufilərin çoxu imam
övladları idi. İlk təriqət qurucuları olan Abdülqadir Geylani və Əhməd ərRifainin seyid olduğu bilinməkdədir. Bundan başqa hürufiyyə təriqətinin
böyük şairi Nəsimi, səfəviyyənin qurucusu Şeyx Səfiəddin, nəqşbəndiyyə
təriqətinin piri-sanisi Seyid Yəhya Bakuvi, nəqşbəndi şairi Seyid Niqari,
əhli-həqqlərdən olduğu güman edilən Seyid Nəbati və digərləri də seyid
idilər. Yəsəviyyə təriqətinin qurucusu Xoca Əhməd Yəsəvi də seyiddir.
Bəktaşilərin piri Hacı Bəktaş Vəli də soy etibarı ilə Museyi-Kazıma, oradan Hz.Əliyə və oradan da Hz.peyğəmbərə bağlanır.
Təbii ki, ilk təriqət pirlərinin seyid olması sonraki pirlərin də seyid adlanması ənənəsini yaratmışdır. Hətta bəzi türk topluluqları və ya kəndləri
yalnız seyidlərdən ibarətdir. Belə ki, bu gün Anadoluda özlərini cəfəri
adlandıran ələvilər bütünlükdə seyiddirlər. Yardımlı bölgəsinin Pirembel
kəndi respublikada məşhur olan pirembel seyidlərindən ibarətdir.
Ancaq təsəvvüfdə təriqət pirlərinin çoxunun seyid adlanması onların
Əhli-beytdən olmaları mənasına gəlməz. Bu bağlılıq maddi olmaqdan çox
mənəvidir. Təsəvvüf tarixində təriqətlərin silsilə baxımından Hz.Əliyə
bağlanması, dolayısıyla seyid olmalarını saxlamışdır ki, bu da Hz.Əlinin
məşhur kəlamı ilə dəstəklənir: “Belimdən gələn deyil, yolumdam gedən
oğlumdur.” Bu da təsəvvüfdə yol oğulluğu anlayışını yaratmışdır. Təriqətlərdə şeyx ata mövqeyində olduğu üçün o təriqətin silsiləsinə daxil olanlar şeyxin övladları kimi qəbul edilir. Bu isə hədislərin birində de-yildiyi
kimi Hz.peyğəmbərin “Mən sizə atanız məqamındayam.” fikrindən yola
çıxan şeyxlərin silsilələrini Hz.Əliyə və oradan da Hz.peyğəmbərə bağlamaları ilə təsdiqlənir. Ona görə də silsiləyə daxil olan pirlər Hz.peyğəmbərin mənəvi övladları olduğu üçün onlara seyid ünvanı verilmişdir.
Pirlərini, cədlərini Hz.Əli və ya Hz.peyğəmbər adlandıranların çoxunun
silsiləsi təbii ki, mənəvidir.
O halda təsəvvüf tarixində mühüm rol oynayan imam övladları seyid-
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lərlə bərabər, mənəvi silsilələrini imamlara və ya Hz.peyğəmbərə bağlayanlar da seyid adlanmışdır və seyidlər irfan, hal elmi biliciləri kimi qəbul
görmüşdür. Ona görə də onların ocaqları, türbələri ziyarətgahlara çevrilmişdir. İslam dininin yayıldığı ilk vaxtlardan başlayaraq əski ziyarət yerlərinin İslami dəyərlərlə sintez halında yenidən qurulmasından sonra ortaya çıxan müqəddəs yerlər, təriqət başçılarının, din böyüklərinin, Azərbaycana, İrana, Orta Asiyaya sığınmış Əhli-beyt tərəfdarlarının, imam övladlarının məzarları ilə daha da fəallıq qazanmışdır. Sonrakı zamanlarda
seyidliyin geniş yayılması ilə ocaqlar, pirlər, türbələr ortaya çıxdı ki, bu
da müqəddəs yerlərin artıq yeni forma alması, xalq sufizminin yaranması
demək idi.
e. Seyidliyin toplumsal funksiyası
Seyidlərin yaşadığı, bəzən də dəfn olunduğu yerlərə xalq arasında ocaq
deyilir. Ailə ocağın ətrafına toplandığı kimi, ətrafda yaşayan insanlar da
imam övladlarının ocaqlarının ətrafına toplanır, onlardan mənəvi feyz
alırdılar. Mənəvi paklıq, ruhi hüzur, xalqı hidayətə çatdırmaq seyidlərin
və onların ocaqlarının ən böyük sosial funksiyası idi. Feyz və hidayət sayəsində İslam dini xoşgörü, barış, tolerantlıq dini kimi yayılmağa başladı.
Nə zaman ki, ocaqlara inam azaldı, ateist təbliğat nəticəsində seyidlər
gözdən salındı və bəzi seyidlər də seyidliyi asan qazanc mənbəyinə çevirdilər, yardım edən durumdan dilənçi, pay yığan səviyyəsinə qədər endilər
və nəhayət, cəhalət dövrü başladı, barış, mənəvi saflıq ortadan götürüldü.
Seyidlərin bir əsas funksiyası da onların toplum içində ağsaqqallıq, liderlik vəzifəsini yerinə yetirmələridir. Təbii ki, xalqın həyatında mühüm
rola malik olan seyid və övliyalar, eləcə də onların adı ilə bağlı olan müqəddəs yerlər, o cümlədən ocaqlar, türbələr, pirlər, təkkələr bir qurtuluş
yeri, mənəvi rahatlama yeri və nəhayət, irşad yeri olduğundan bu məkanlar müqəddəsləşdirilmiş, haqlarında mənkabələr söylənmişdir. Seyidlərlə
bu və ya digər dərəcədə bağlı olan məkanların qutsanması, folklorun bu
müqəddəs yerlərə münasibəti də diqqət mərkəzindən kənarda qala bilməz.
Odur ki, seyidlər müdriklik, ağsaqqallıq semantikası daxilində yeni bir
folklor kimliyi qazanmışlar. Ona görə də seyid adını daşıyan şəxslər gənc
olsalar da cəmiyyətdə daha çox yaşlı, ağsaqqal kimi fəaliyyət göstərirlər
və ya xalq bunlara oturuşlarına, duruşlarına, məsləhət vermələrinə, hətta
göstərdikləri kəramətlərə görə ağsaqqal kimi baxır. Bu isə atalar kultu
baxımından seyidlərin ağsaqqallıq ənənəsini yaşatması deməkdir. Ağsaqqallıq sadəcə türk xalqları içində deyil, arxaik cəmiyyətlərin həmən-həmən hamısında olmuşdur. Bunu Z.Freud də təsdiq edir. Ona görə avstraliyalılar bütün işlərini ağsaqqallar məclisində həll edirdilər. “Toplumun
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bütün problemləri ağsaqqallar məclisində müzakirə olunurdu” (3, 6).
Təbii ki, bölgə səviyyəsində ağsaqqallıq vəzifəsi seyidlərin üzərinə keçirilmiş, onlar da sosial qrupların iqtisadi, mədəni tələbatlarını yerinə yetirməyə çalışmışlardır. Xalq rəsmi dövlət qrumlarından daha çox seyidlərə
inanmış, onların məsləhətinə əməl etmişdir. Seyidlik kultu daha əvvəlcə
də qeyd etdiyimiz kimi Müdrik Qoca arxetipinə (1; 2) çox bənzəyir.
Müsəlman xalq bu müqəddəs yerlərə o qədər səmimiyyətlə inanmışdı
ki, ocaqların olduğu yerlərdə quldurluq, qaçaqçılıq, yol kəsənlik kimi bəlalar olmurdu. Qan davası, insanların bir-biri ilə savaşının da qarşısı imam
övladlarının fəaliyyəti ilə alınmışdı. Hətta insanlar hüquq orqanlarına getmədən məsələləri seyidlərin köməyi ilə həll edirdilər. Bu da ocaqların,
pirlərin ən böyük sosial funksiyası idi. Çox yaxın keçmişə qədər seyidlərin olduğu yerlərdə insanlar barışı, hüzuru seyidlərin cəddinə hörmət əlaməti olaraq pozmamağa çalışırdılar. Hətta qan düşmənçiliyinin, qan davasının da seyidlərin iştirakı ilə bağlandığı görünmüşdür. Seyidlərin olduğu
yerlərdə oğurluğa, yol kəsənliyə çox az rastlanılmışdır. Bütün bunlar
imam övladı, kəramət sahibi seyidlərin həm də sosial rollarından xəbər
verir. Seyidlərin və onlara məxsus ocaqların iqtisadi funksiyasının başında maddi durumu zəif olan insanlara yardım etmələri gəlir. Masallı bölgəsində ağır seyid deyilən zümrənin həyatları boyu varlılardan aldıqlarını
yoxsullara, ehtiyacı olanlara payladığı, ocaqlarının heç vaxt sönmədiyi ki,
bu da ocaq anlayışının semantikasını yaradır, qapılarının hər kəsin üzünə
açıq olduğu, yeri-yurdu olmayanlara barınaq saxladıqları xalqın yaddaşında hələ də canlı olaraq qalır.
f. Son söz
İslam alimlərinin əksəriyyətinin fikrinə görə Əhli-beyt və ya Pənceyi Ali
əba Rəsulullahın (sav) ailə üzvləri olan qızı Hz.Fatimə, kürəkəni Hz.Əli,
oğlum dediyi nəvələri Hz.Həsən və Hz.Hüseyndən ibarət olub qiyamətə
qədər peyğəmbərimizin nəslini davam etdirəcək insanlardı. Konkret olaraq
Hz.Hüseynin nəvələri, nəticələri, kötücələri olan seyidlər və Hz.Həsənin
soyundan gələn şəriflər Əhli-beyt mənsublarıdır. İslam dünyasının hər tərəfinə yayılan seyid və şəriflərlə Hz.peyğəmbərin şərəfli nəsli qiyamətə qədər
heç vaxt kəsilməyəcəkdir. Ürəyində İslam sevgisi, peyğəmbər sevgisi olan
hər müsəlman onları sevməklə vəzifəlidir. Qəlbində Əhli-beyt sevgisi olmayanların Hz.Məhəmməd sevgisi, din aşiqliyi də yalandır.
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə qaldırılan problemlər yeni və ilk dəfə
olsa da əsas nəticə imam övladları olan seyidlərin müsəlman dünyasında
yayılması, kəramətlərinin yeni yaranan mənkabə janrının mövzusu olduğu nəticəsinə gəlinilmişdir. Məqalədə Nakibül-əşraflık qurumunun yaran-
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dığı gündən seyidləri qeydə aldığı, yalançı seyidləri imam övladlarından
ayırmaqda mühüm rol oynadığı haqqında fikirlər gəlinən elmi nəticələrdən biridir.
İşin elmi yeniliyi. “Türk mədəniyyətində seyidlik” məqaləsində seyidlik qurumunun meydana gəlməsinin tarixi, sosial və iqtisadi səbəbləri
tədqiq edilmiş, ilk dəfə olaraq seyidlərin cəmiyyətdəki ağsaqqallıq funksiyası araşdırılmışdır. Seyidlərin milli mənsubiyyəti haqqındakı mübahisələrə açıqlıq gətirilmiş, onların təsəvvüflə bağlılığı öyrənilmişdir.
İşin tətbiqi və əhəmiyyəti. Bu məqalədə qaldırılan problemlər və həllini tapmış məsələlər gələcəkdə dini inanclarımızla bağlı yazılarda nəzəri
baza kimi istifadə edilə bilər. Bundan başqa milli mədəniyyətimizin az
araşdırılan və ya heç tədqiq ediləməyən sahələrinin öyrənilməsində məqalə örnək ola bilər. Mənəvi dəyərlərin öyrədilməsində və təbliğində bu
məqalə yardımçı dərs materialı kimi də oxudula bilər.
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FOLKLORŞÜNASLIQ VƏ ETNOQRAFİYANIN SƏRHƏDLƏRİ
BARƏDƏ MÜLAHİZƏLƏR
(Güney Azərbaycandan toplanmış materiallar əsasında)
Xülasə
Güney Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşri və tədqiqi çağdaş folklorşünaslığımız qarşısında duran əsas məsələlərdəndir. Çünki Güney Azərbaycanda qeyri-peşəkarlar, həvəskarlar, sadəcə vətənpərvərlər tərəfindən toplanan geniş həcmli folklor materialları əfsuslar olsun ki, ya arxivlərdə qalır, ya da sıradan çıxarılır. Belə vətənpərvərlərdən biri uzun illər Güney Azərbaycanda toplayıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, ömrünün son illərində mühacirət etməyə məcbur olmuş Məhəmmədəli Fərzanədir. Məhəmmədəli Fərzanənin topladığı materiallar AMEA Nizami adına İnstitutuna təhvil verilmiş,
prof. İ.Abbaslı tərəfindən 2013-cü ildə nəşr edilmişdir. Məqalədə müəllif bu nəşr əsasında uzun illər mübahisə obyektinə çevrilmiş folklor və etnoqrafiya əlaqələri probleminə
işıq salmağa çalışmışdır.
Açar sözlər: folklor, Güney Azərbaycan, Məhəmmədəli Fərzanə, toplama, etnoqrafiya
ON THE BORDERS OF FOLKLORE AND ETHNOGRAPHY (BASED ON THE
MATERİALS COLLECTED FROM THE TERRİTORY OF SOUTH
AZERBAİJAN)
Summary
Collecting and compiling, studying folklore of South Azerbaijani is a main problem
of modern Azerbaijani folklore. The collecting of South Azerbaijani folklore by the
enthusiasts, lovers and citizens neither investigated nor published and were kept in
archives. Muhammadali Farzane is one of these patriots who was busy with collecting
activity in South Azerbaijan for ages and were forced to migrate in the last years of his
life. The materials collecting by M.Farzane were handed over to the Institute of Literature of ANAS and were published by prof. Israfil Abbasli in 2013. In the article on the
base of this publishing the problem of folklore-ethnography relation is analyzed.
Key words: folklore, South Azerbaijan, Muhammadali Farzane, collect, ethnography
О ГРАНИЦАХ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ЭТНОГРАФИИ
(на основе материалов собранных с территории Южного Азербайджана)
Резюме
Коллекция, публикация и анализ фольклора Южного Азербайджана является
одной из ключевых проблем, стоящих перед современной фольклористикой. Большое количество фольклорных материалов, собранных из Юга непрофессионалами, любителями и патриотами к сожалению, остаются, или архивах, или были удалены и повреждены. Одним из таких патриотов является Махаммадали Фарзане,
который занимался на протяжении многих лет собирательством фольклора Южного Азербайджана и вынужден был эмигрировать в последние годы своей жизни.
Махаммадали Фарзане сдал все свои материалы в Институт Литературы, и эти ма-
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териалы были опубликованы в 2013 году профессором И.Аббаслы. Автор, на основании опубликованных материалов пытается осветить проблему отношений между
фольклором и этнографией, которая стала предметом споров в течение многих лет.
Ключевые слова: фольклор, Южный Азербайджан, Махаммадали Фарзане,
сбор, этнография

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə Güney Azərbaycandan toplanmış
folklor materialları, eləcə də etnoqrafik materiallar (“Güney Azərbaycan
folkloru. I kitab” əsasında) tədqiqata cəlb olunur.
İşin məqsədi. Güney Azərbaycandan qeydə alınmış materiallarının xarakterik xüsusiyyətlərinin araşdırılması əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu tərəfindən
2013-cü ildə nəşr edilmiş “Güney Azərbaycan folkloru. I kitab” adlı fundamental əsərdə Güney Azərbaycandan toplanmış çox sayda dəyərli materialla yanaşı bir sıra etnoqrafik qeydlər də yer almaqdadır (1, 375-448).
Həmin qeydlərin dərindən incələnməsi güneyli soydaşlarımızın məişət,
mərasim və inanclarının tədqiqi baxımından diqqətçəkici elmi nəticələrin
əldə edilməsinə imkan yaradır.
“Etnoqrafik cizgilər” başlığı altında təqdim edilən sözügedən qeydlər
“Sağlamlıq rüsumatı və baş verən dəyişikliklər” (1, 375-376), “Hamam
vəsaili və işlənən rüsumat” (1, 376-377), “Baş və paltar yumaq üçün işlədilən şeylər”, “Çay üçün şirnilər” (1, 377), “Evlərdə işlənilən yağlar”,
“Qonaq otağının bəzədilməsi”, “Qulluqçular” (1, 388), “Qış ayları və
günləri” (1, 388-379), “Məscidlər”, “Darvazalar” (1, 379), “İllik tədarüklər və çörək bişirmə” (1, 379-380), “Başqa il hazırlıqları” (1, 380-381),
“Həzrəti-Xızır nəbiyə inanışlar və onun üçün olan nəzirlər” (1, 381-382),
“Müxtəlif inam və adətlər” (1, 382), “Xanımların boyluluq dövrləri və
uşaqların dünyaya gəlməsi” (1, 383-387), “Uşaqların diş çıxartma mərasimi” (1, 387), “Qız uşağının təlim yaşı” (1, 387-388), “Qızlar və elçiləri”
(1, 388-398), “Körpələrə qulluq” (1, 398-400), “Uşaq oyunları” (1, 400406), “Quşların gəlməsinə yozmalar”, “Yuxu görmə və təbirlər” (1, 407),
“Camaatın Allahdan yağış istəməsi” (1, 407-408), “Möcüzələr” (1, 408),
“Cümə günləri qohum görüşünə getmək rəsmləri” (1, 409), “Ərdəbilin
əyan, əşrəf və tacirləri” (1, 409-410), “Ramazan ayında işlənən adətlər”
(1, 410-411), “Təziyyə və əza mərasimləri” (1, 411-412), “Seyidlərə hörmət” (1, 412), “Həzrəti-Hüseynin (ə) müsibət günləri” (1, 413-418),
“Əkinçilik işləri” (1, 418), “Əşayir rəsmləri” (1, 419-420), “Xan və bəylərin şəhər, kənd yaşayışları” (1, 420-421), “Rəiyyətlərin kənddə yaşayış
vəziyyəti” (1, 421-423), “Kənd yaşayışı” (1, 423-429), “Əşayirin Ərdəbil
hücumu” (1, 429), “Qədim qəhvəxanalar” (1, 429-430), “Andiçmə mərasimi” (1, 430), “Xanımların əl işləri” (1, 430-433), “Qonağın meyvə ilə
nəziralığı” (1, 433-434), “Boyluluq (ikicanlı)” (1, 434-436), “Uşaq
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salmaq” (1, 436), “Boylu arvadın qorunması” (1, 436), “Yerikləmə” (1,
437), “Oğlan, yoxsa qız?” (1, 437-438), “Doğum” (1, 438-440), “Zahının
altısı” (1, 440), “Adqoyma” (1, 440-441), “Zahı hamamı” (1, 441-442),
“Qurbanlıq” (1, 442), “Dayə” (1, 443), “Qulaq dəlmək” (1, 443-444),
“Ölüm və cəza” (1, 444-448) kimi mövzuları əhatə edir.
Bu qeydlərin etnoqrafiyaya aid bir kitaba deyil, sırf Güney Azərbaycanın folkloruna aid materialların bir kitaba salınması təsadüfi deyil. Məsələ burasındadır ki, etnoqrafik ağırlıqlı nümunələrdə folklorşünaslar
üçün maraqlı ola biləcək məqamlar kifayət qədərdir.
Etnoqrafik cizgilərə sahib olmasına rəğmən, sırf folklor nümunəsi
hesab edilə biləcək və folklorşünaslıq baxımından böyük önəm daşıyan
mətnlər içərisində yozmalara aid edilə biləcək “Quşların gəlməsinə yozmalar”, “Yuxu görmə və təbirlər” (1, 407), mərasimlərə aid edilməli olan
“Həzrəti-Xızır nəbiyə inanclar və onun üçün olan nəzirlər” (1, 381-382),
“Camaatın Allahdan yağış istəməsi” (1, 407-408), “Təziyyə və əza mərasimləri” (1, 411-412), “Andiçmə mərasimi” (1, 430), “Adqoyma” (1, 440441), “Həzrəti-Hüseynin (ə) müsibət günləri” (1, 413-418), rəvayətlər
qrupuna daxil edilməsi daha doğru olan “Əşayir rəsmləri” (1, 419-420),
“Əşayirin Ərdəbil hücumu” (1, 429), “Ərdəbilin əyan, əşrəf və tacirləri”
(1, 409-410), “Möcüzələr” (1, 408) və s. qeydlərin adını çəkmək olar.
“Müxtəlif inam və adətlər” (1, 382), eləcə də “Seyidlərə hörmət” (1,
412) başlıqlı qeydlərin isə inanclar sistemi daxilində ələ alnması daha
düzgün olar.
Daha çox folklor nümunəsi hesab edilə biləcək və folklorşünaslıq
baxımından böyük önəm daşıyan mətnlər içərisində “Uşaq oyunları” (1,
400-406) başlığı altında verilmiş qeydlər də xüsusi maraq kəsb edir.
Burada “Bir-iki, bizimki”, “Əlimi bıçaq kəsibdi” (1, 400-401), “Ay nənə
qurdu-qurdu” (1, 401), “İp atlanma oyunu” (1, 401-402), “İt qusdu” (1,
402-403), “Bənövşə” (1, 403), “Ağaların qəlyan çubuq çəkmələri” (1,
403-404), “Xanımların yığnaqları” (1, 404-406) kimi oyunlar və onların
fərqli variantları haqqında məlumatlar toplanmışdır. Bu məlumatların,
xüsusən də sonuncu oyunun təsviri zamanı verilmiş nəğmələrin uşaq folklorumuzu öyrənmək baxımından qiyməti ölçüyəgəlməzdir:
“Göydə ulduz mah gedər
Gah əylənər, gah gedər
Sidqi dürüst olanın
Qabağıncan şah gedər.
Qapıdan biri gəldi
Gözümün nuru gəldi.
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Bu arxı kim arıdı,
Arxdan su duru gəldi...” (1, 404-406)
Eyni halı mərasim folkloru kimi dəyərləndirə biləcəyimiz qeydlərdə də
görürük.
Məlum olduğu kimi, mərasim folkloru qədim insanın məişətində rast
gəldiyi və dərk etməkdə çətinlik çəkdiyi müxtəlif hadisələrə münasibəti
əsasında formalaşan silsilə folklor nümunələridir. Mərasimlər əsasən iki
qismə bölünür: 1. Mövsüm mərasimləri; 2. Məişət mərasimləri (2. 78).
Güneydən toplanmış etnoqrafik cizgilər içərisində qeydə alnan “HəzrətiXızır nəbiyə inanışlar və onun üçün olan nəzirlər” (1, 381-382), “Camaatın Allahdan yağış istəməsi” (1, 407-408), “Təziyyə və əza mərasimləri”
(1, 411-412), “Andiçmə mərasimi” (1, 430), “Adqoyma” (1, 440-441),
“Həzrəti-Hüseynin (ə) müsibət günləri” (1, 413-418) kimi süjetlər bunlardan bilavasitə ikincisinə aid edilə bilər. Bununla belə, sözügedən mərasimlərlə yaxından tanışlıq göstərir ki, onların araşdırılması üçün həmin
mərasimləri ayrıca gözdən keçirmək məqsədəuyğun deyil. İnam və sınamalar kimi digər davranış və düşüncə tərzlərinə diqqət verilməlidir. Təsadüfi deyil ki, B.Abdulla, A.Xürrəmqızı məhz mərasimləri tədqiqata ilkin
olaraq inam və sınamalar əsasında apardığı araşdırmalarla cəlb etmişlər.
B.Abdulla mərasimləri öyrənmək baxımından sınamaların araşdırılmasının öyrənilməsi vacibliyini belə dilə gətirmişdir: “Xüsusi səciyyəvi
yönləri olan sınamalar hər şeydən öncə xalqın düşüncə tərzini, həyata baxış və münasibətini, etik etnoqrafik görüşlərini, adət-ənənəsini, mərasimlərini sistemli şəkildə izləmək baxımından çox dəyərlidir” (3, 11).
A.Xürrəmqızı Azərbaycan mərasim folklorunu araşdırarkən “ İlkin
janrlar və onlarla bağlı mərasimlər ” başlığı ilə mövzuya giriş verərək, ilk
növbədə mərasimləri sınamalar əsasında izah etməyə çalışmışdır:
“Folklorun işlənmə tezliyinə görə fərqlənən qədim janrlarından biri
sınamalardır” (4).
Konkret inanclarla bağlı mərasim folkloru nümunələrindən biri də “Həzrəti-Hüseynin (ə ) müsibət günləri”dir (1, 413-418). Burada ələvi və şiələr
arasında Əhli-Beytlə bağlı yayğın inancların izlərini görməkdəyik. Sözügedən inancların təməl prinsiplərindən söz açan, bu prinsiplər içərisində
tövhid, ədalət, nübüvvet, imamet ve məad mövzularının əsas olduğunu önə
sürən A. Turanın sözlərinə görə, Kərbala müsibəti şiələr arasında olduqca
böyük yerə sahibdir və bu üzdən də Əhli-Beyt aşiqləri sözügedən olayla
bağlı mərasimləri xüsusi zövqlə yerinə yetirməkdədirlər (5. 103).
Eyni inanc sisteminin izləri başqa forma və variantda “Seyidlərə hörmət” (1, 412) başlıqlı qeyddə də özünü büruzə verməkdədir:
“O zaman seyid olan şəxsləri çox möhtərəm sayardılar. Camaatın
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onlara inamları var idi. Əgər iki nəfərin arasında dava olsaydı, dava tərəflərinin biri günahkar sayılsaydı, bir nəfər seyid vasitəçilik edib onun əhfini istəsəydi, o seyidin sözünü yerə salmazdılar. Çünki seyidləri Rəsulun
(s) balası bilərdilər” (1, 412).
Maraqlıdır ki, bəzi qeydlərdə İslamdan çox-çox əvvəlki şamanizm
dövrünə aid inancların izlərinə rast gəlirik və bu inanclar sırf etnoqrafik
qeydlərin içərisində yer almaqdadır:
“Zahı ilə uşağı zahı hamamına qədər tək buraxmazdılar. Xüsusilə 6-cı
gecəni qorxulu sanardılar. İnanardılar ki, bu gecə bizdən yeylər uşağın
yanına gəlir, onu həmzadı ilə dəyişdirmək istəyir. Buna görə onları yaxına buraxmamaq, qorxudub qaçırmaq üçün qapı qabağına dəmir əsbab
töküb, səs-küy salır, oxuyur, əl çalır, qapı-bacanı tüstü ilə doldururdular.
Bu arada mama da gəlib çıxırdı. Onun gəlməsi ilə çoxlu üzərlik salardılar.
Onun tüstüsünü zahı ilə uşağın otağının hər tərəfinə püfləyirdilər. Mama
zahını bəzəyirdi. Bir dənə üzərlik xalı onun alnına, bir dənə sol döşünə,
bir dənə sağ, bir dənə sol ovcunun içinə, bir dənə sağ ayağının, bir dənə
sol ayağının altına qoyardılar. Uşaq oğlan olsa, onun da alnına, gözlərinə
sürmə çəkərdilər. Bu işlərdən sonra yeddi iynə zahının, yeddi iynə də
uşağın ləçəyinə taxardılar ki, al çəkinib onlara yaxınlaşmasın. Bu arada
mama oradakı arvadlardan biri ilə ovcunun içinə bir az düyü töküb 7
qövl-həvalə oxuya-oxuya onu otağın hər tərəfinə, hətta zahının döşəyinin,
yastığının qıraqlarına səpərdilər. Beləliklə, əcinnənin qarşısına hasar
çəkərdilər” (1, 440).
M.Kazımbəy haqlı olaraq yazır ki, əfsanəsiz xalq, rəvayətsiz ölkə yoxdur... (6, 1). Bu baxımdan Güney Azərbaycan folkloru da istisna deyil.
Özündə bir sıra qiymətli etnoqrafik bilgiləri əks etdirmək də olan “Əşayir
rəsmləri” (1, 419-420), “Əşayirin Ərdəbil hücumu” (1, 429), “Ərdəbilin
əyan, əşrəf və tacirləri” (1, 409-410) kimi qeydlər isə öz struktur özəlliklrinə görə rəvayətlərdən çox az şeylə fərqlənir.
Deyilənləri aşağıdakı fraqment bütünlüklə təsdiqləyir:
“Qədim bir dövrdə Ərdəbil həndəvərində olan Əşayirlər şəhərə hücum
edib bütün bazarları, evləri çalıb çapırmışlar. Bu dövranın adına “Atlıq”
deyiblər. Onlar küçəbəküçə, evbəev gedib, tamam ev hacatlarını, ələ
gələn vəsaili aparırdılar. Onlar fəqət seyidlərə ehtiram qoyarmışlar. Əgər
bir nəfər seyid küçə qabağında dayanıb, onlara desəymiş o küçəyə girməsinlər, onlar tez bu təklifi qəbul eyləyib deyirdilər: – Ağa, cəddinə qurban. Bundan sonra yoldan qayıdarmışlar, o günlər çox qorxulu, əmniyyətsiz günlər imiş. Camaat hamısı qorxu içində yaşayarmış.
Mərhum ağayi Fərəc Pənabadi rus rəiyyəti imiş. Onun bir böyük həyəti
var imiş. Bazar əhli, tacirlər çadır qurub, ara sakitləşənə kimi orada yaşayırmışlar. Əşayirin haqqı yoxuymuş oraya getsin, çünki rus rəiyyəti
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sayılırmış. Camaatın bəzisi qiymətli vəsaillərini qorumaq ücün quyu qazıb onu quyuya tökərmişlər. Amma bütün bu işlər çox zaman qaydasız
olarmış. O zaman pul az imiş, cins çox. Pullular barəsində müxtəlif zərbül-məsəllər işlədirdilər. Məs: “Pulun oldu əlli, adın oldu bəlli”, “Pulun oldu yüz, gir içində üz”, “Pulun oldu min, kəhər atı min”. O zaman bir şahı
pulla üç cürə şey almaq olardı. Neçə illər bundan qabaq bir ev uçulmuşdu. Onun damından bir üstü yazılı taxta düşmüşdü. Onun üstündə yazılmışdı: “Ey camaat yumurtanın onun bir şahıya aldıq, amma arvad boşamadıq”” (1, 409).
Yuxarıda gətirdiyimiz misallar etnoqrafiya və folklorun nə qədər iç-içə
olduğunu, onlar arasında dəqiq sərhəd cızmağın çox zaman mümkün olmadığını göstərir. Bu isə o deməkdir ki, etnoqrafların folkloru, folklorşünasların isə etnoqrafiyanı dərindən bilməsi vacib şərtdir. Deyilən fikri
aşağıdakı misal da tam təsdiq edir.
Sözügedən qeydlər içərisində “Camaatın Allahdan yağış istəməsi” (1,
407-408) başlığı altında verilmiş bir qeyd də yer almaqdadır:
“Əkin fəslində quraqlıq olanda, yağış yağmayanda, camaat müsəllaya
yığışardı. Kiçik uşaqları analarından ayırıb bir guşəyə aparardılar. Uşaqlar
bu ayrılıqdan ağlayardılar. Qoyunları da quzulardan ayırardılar. Onlar da
ayrı bir tərəfdə səslənərdi. Böyüklər üçün də rövzə oxuyan səhra rövzəsi
oxuyurdu. Bu zaman kişilər börklərin götürüb, başların açar, başlarına
vurub ağlaşardılar. Deyirdilər: “Allah, əkin yandı, kömək elə, yağış yağdır bizə rəhm elə”. Sonra göy guruldayardı, bir leysan düşərdi. Sonra hamı “Allah şükür” eyləyib, evlərinə qayıdardı” (1, 407-408).
Ərdəbil yörəsindən XX əsrin II yarısında qeydə alnmış bu mətn sırf
etnoqrafik xarakterli olsa da, onda qədim bir türk adətinin – “Yağış çağırmaq” mərasiminin izləri qorunub saxlanmışdır. Mərasimin əsasında duran
inanc İslami inancların təsiri ilə ilkin şəklini tanınmayacaq dərəcədə itirmişdir. Lakin əlimizdə olan başqa bir mətn həmin inancın ilkin varianta
yaxın şəklini bərpa etməyə yardımçı olur. Belə ki, müəllifi məlum olmayan,
Xlll əsrdə fars dilində qələmə alındığı bilinən “Əcaib əd-dünya”, yəni
“Dünyanın qəribəlikləri” adlı kitabda da maraqlı bir qeydə rast gəlmək
mümkündür: “Deyirlər ki, Ərdəbildə böyük daş var, əlinlə onu vurduqda
xoş səs çıxarır. Quraqlıq düşdüyü zaman bu daşı şəhərdən kənara çıxarırlar
və o saat yağış yağır. Onu yenidən şəhərə qaytaranda yağış kəsir” (7, 124).
Maraqlıdır ki, türklərin yağış yağdırmaq gücünə sahib olan daşlardan
istifadə etdikləri barədə bir çox müəlliflərin,o cümlədən Təbəri, Səəlibi,
Balimi, Firdovsi, Mirxond, Sebos və başqalarının əsərlərində, eləcə də Vll
əsrin anonim Suriya və X əsr fars anonim mənbələrində çox sayda məlumat olduğunu söyləyən Lev Qumilyov daha sonra yazır ki, yalnız Firdovsi bu halı izah etməyə çalışmış və baş verənləri kütləvi hiptnoz kimi şərh
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etmişdir. Qədim türklərin bu sənəti “yada”, yəni cadu adlandırdıqlarını
diqqətə çatdıran müəllifin bildirdiyinə görə, ayrı - ayrı türk xalqlarında bu
inam XX əsrin əvvəllərinə qədər davam etmişdir (8).
Dilçi alim Firudin Ağasıoğlu yazır:
“Təbərinin yazdığına görə, Həzrət Nuh peyğəmbərin oğlu, türklərin
ulu babası hesab edilən Yafəs türk xalqına yağış yağdıran “yada daşı” vermişdir. Başqa bir rəvayətdə isə həmin daşın türklərə Həzrət İbrahim peyğəmbərdən miras qaldığı bildirilir” (9, 73-74).
Türklərin “yada daşı”nın köməyi ilə yağış yağdırdıqları barədə məlumat verən müəlliflərdən biri də X əsrdə yaşamış məşhur alim İbn Əl-Fəqih Əl-Həmədanidir. O,ərəb dilində qələmə aldığı “Əxbar əl-buldan”, yəni “Ölkələr haqqında xəbərlər” adlı kitabının “Türklər, onların ölkəsi və
bu ölkədəki möcüzələr haqqında“ başlıqlı bölümündə mövzu ilə bağlı maraqlı fikirlər söyləmişdir:
“Türklər ölkəsinin möcüzələrindən biri də onların köməyi ilə türklərin
yağış, qar, dolu yağdırdıqları və istədikləri digər bənzər təbiət hadisələrini meydana gətirə bildikləri daşlardır. Onlarda bu daşlar böyük önəmə
sahibdirlər və geniş istifadə edilməkdədirlər. Bunu türklərin heç biri inkar
etmir, fəqət həmin daşlar doqquzoğuzlar arasında daha çox qiymətləndirilir” (8, 49).
Böyük rus türkoloqu Lev Qumilyov özünün məşhur “Qədim türklər”
kitabında ən qədim zamanlardan etibarən türklər arasında “yada daşı”,
yəni “cadu daşı” adlanan magik daşların köməyi ilə quraqlıq zamanı yağış
yağdırmağın mümkünlüyünə inamın mövcud olduğunu qeyd etmiş və
türklərin bu sənətlə məşğul olduqları barədə müxtəlif qaynaqlarda məlumatlar bulunduğunu yazmışdır:
“Yuebanlar haqqında olan rəvayətdə soyuq hava və yağış çağırmağı
bacaran cadugərlərdən söhbət açılır. Jujanlarla döyüş zamanı yueban cadugərləri qarlı fırtına çağırıb düşmənlərin üzərinə göndərmişdilər. Bənzər
rəvayəti Turlu Qriqori də nəql etmişdir. Avarların franklarla döyüşü zamanı avar cadugərləri şimşəkli tufan yaratmış, şimşək frank düşərgəsini vurmuş və onlar bunun nəticəsində məğlub olmuşdular. Eyni cadu gücü naymanlara da aid edilmişdir. Rəşidəddin yazır ki, Çingiz xana qarşı döyüşən
və başında Camuxanın durduğu soy birləşməsinin cadugərləri də tufan
yaratmış, fəqət hesablamada səhvə yol verdiklərindən tufan öz başlarına
çaxmışdı” (11, 94-95).
Xalq içərisində uzun müddət quraqlıq olarkən müəyyən “müqəddəs”ocaqlardan götürülmüş daşları ortadan dəlib suya salardılar. Məsələn,
Quba – Qonaqkənd zonasında Baba dağdan gətirilmiş daşları suya salıb
ipin başını sahildəki ağaclardan birinə bağlayardılar. İpin bağlandığı ağac
adətən qarağac və ya fındıq ağacı olmalı idi. Daşlar suya salınarkən xorla
oxuyardılar:
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Daş başım,
Yaş başım,
Yaş oldu
Üst-başım.
Sonra daşı suya salardılar. Bu vaxt ovsun oxunardı:
Suda daşım,
Baba daşım,
Gələr, getməz
Yağışım.
Suda daşım,
Yaş başım,
Yaş oldu
Üst-başım (12, 12).
Folklorşünas alim Azad Nəbiyev deyir: “Məlumdur ki, hələ çox qədimlərdən arası kəsilməz yağışlar zamanı günəşi çağırış mərasimləri xalq
arasında geniş yayılmışdı. İbtidai insanlar bu görüşlə bağlı ovsunlar da
yaratmışlar. Onlardan biri belədir: Günəşin çıxmasını arzulayan insanlar
Baba dağından gətirilmiş daşları ocaqda, küldə basdırar və ocaqda xəşil
bişirərdilər. Xəşili ananın ilki çalmalı idi. Ovsunçu basdırılan daşların
üstünə közləri yığa-yığa ovsun oxuyardı:
“Qodu daşı,
Odu daşı,
Qodu kəssin
Yağışı.”
Sonra qızlar birlikdə oxuyurlar:
“Budu daşı,
Bulutların
Kudu daşı,
Bişirmişəm
Xəmiraşı.
Qonaq gəlsin
Godu başı,
Gətirsin
Qızıl günü,
Aparsın
Yağışı.
Qodu daşı,
Odu daşı,
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Qodu kəssin
Yağışı” (12, 12-13).
Tanınmış folklorşünas alim, mərhum Azad Nəbiyevin qələmə aldığı
yuxarıdakı mətndə də folklor materialı ilə etnoqrafik materialın iç-içə
olduğunu və onları bir-birindən ayırmağın mümkün olmadığını görürük.
Elmi nəticəsi və yeniliyi. Folklorşünaslığımızda Güney Azərbaycan
folkloru barədə məlumat çox azdır. Bu tipli materialların nəşr olunması
Güney Azərbaycan folkloru haqqında müəyyən təsəvvür yaradır.
Tədqiqi əhəmiyyəti. Məqalədən filoloqlar, folklorşünaslar, filologiya
fakültəsinin tələbələri və geniş oxucu kütləsi istifadə edə bilər.
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ƏFSANƏ VƏ RƏVAYƏT JANRLARININ FƏRQLƏRİNƏ DAİR
Xülasə
Bəzi hallarda əcnəbi mifoloji və folklor sistemlərinə sahib olan xalqların əfsanə və
ravayətlərinin janr təsnifatı əsas götürülərək Azərbaycan folklorşünaslığında əfsanə və
rəvayətlərin təsnifatı aparılmışdır. Bu tendensiya isə bizim folklorşünaslığımızda əfsanə
və rəvayət janrlarının qarışıqlığı təsəvvürünü yaratmışdır. Bu yanlış təsəvvürlərin aradan
qaldırılması məqsədilə məqalədə əfsanə və rəvayət janrlarının fərqlərinin təyin edilməsinə cəhd edilmişdir.
Açar sözlər: əfsanə, rəvayət, folklorşünaslıq, folklor janrları
ABOUT THE DIFFERENCES OF LEGEND AND FABLE GENRES
Summary
Sometimes admitting the genre classification of legends and fables of nations which
have the foreign mythological and folklore system the classification of legends and
fables in Azerbaijan folklore-study are carried out. But this tendency has created the confused idea of legend and fable genres in our folklore-study. In the article in order to eliminate the wrong ideas the author tries to definite the differences of legend and fable genres.
Key words: legend, fable, folklore-study, genres of folklore
О РАЗЛИЧИЯХ ЖАНРОВ ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ
Резюме
Иногда, основываясь на мифологическую и фольклорную систему иностранных народностей, их критерии, по классификации ханра легенд и преданий была
проведена классификация Азербайджанских легенд и преданий. Эта тенденция в
нашем фольклоровееедении вызвала впечатление смешанности жанров легенд и
преданий. Для того, чтобы исправить эти ошибочные впечатления, в статье опредляется разница между жанровой разновидностыю легенд и преданий.
Ключевые слова: легендa, предания, фольклористика, фольклорные жанры

Məsələnin qoyuluşu. Bəzi tədqiqatlarda Azərbaycan folklorşünaslığında əfsanə və rəvayət janrlarının qarışıqlığı, bəzən eyniyyəti təsəvvürü
yaradılır. Bu problem əfsanə və rəvayət janrlarının fərqlərinin tam şəkildə
araşdırılması ilə aradan qalxa bilər.
İşin məqsədi əfsanə və rəvayət janrlarının fərqləri barədə araşdırma
aparmaqdan ibarətdir.
Əfsanələr epik növün həm kiçik həcmli, həm də ən qədim janrlarından
biridir. Bunu əfsanələrin miflərlə məzmun, forma və s. yaxınlığı ilə izah
etmək olar. Əfsanə ilə mif bir-birinə çox oxşardır, hətta bəzən onları birbirindən seçmək, ayırmaq belə çətin olur. Bu isə əfsanənin mifin birbaşa
həm ənənə, həm də mətn varisi olmasından irəli gəlir. Yəni mif çağı bir
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epoxa kimi bitdikdən sonra mif mətnləri inanc obyekti kimi öz dəyərini,
sakral mahiyyətini itirdikdən sonra əksər miflər birbaşa əfsanə mətnlərinə
transformasiya etmişdir. Bundan başqa, mifin etiolojilik funksiyası kimi
əsas keyfiyyətini də epik mətnlər içərisində daha çox əfsanə əxz etmişdir.
Mifik təfəkkür bütün etioloji izahları əgər həqiqiliyinə inanaraq verirdisə,
buna tamam sakral, həqiqət kimi yanaşırdısa, əfsanə artıq epik təfəkkürün
məhsuludur, burada söylənilənlər insan fantaziyasının epik yaradıcılıqla
birlikdə yaratdığı ədəbi məhsullardır. Lakin unutmaq lazım deyil ki, əfsanələr də söylənildiyi zaman dinləyici auditoriyasına həqiqət kimi, yəni olmuş hadisə kimi təqdim olunur və söylənilən əfsanənin həqiqət olduğuna
sübut kimi mətndə sözü gedən əfsanə predmetinin (çevrilmə motivi – daşadönmə, quşadönmə nəticəsində) hansısa əlaməti, keyfiyyəti və ya elə
butövlükdə onun özü göstərilir. N.İ.Kravsov əfsanədə təsvir olunun hadisələrin gerçəkliklə əlaqəsini belə şərh edir: «Əfsanələrdəki hadisələr gerçəklik kimi qələmə verilir. Adətən, danışan və dinləyənlər hadisələrin baş
verməsinə inanırlar. Lakin əfsanələrdəki hadisə və hərəkətlərin hamısı uydurmadır, onlarda fantastika da mövcuddur» (9, 204). Bütün hallarda əfsanələr mifdən sonranın hadisəsidir və mif onun mənbəyidir.
E.Sepir əfsanə janrı barədə belə yazır: «Əfsanələrin formalaşma dövrü
mifoloji şüur tipindən tarixi şüur tipinə keçid zamanında, başqa sözlə, tarixəqədərki şüur tipi zamanına təsadüf edir» (8, 45). Göründüyü kimi,
burada əfsanələrin mifoloji şüur ilə tarixi şüura keçid mərhələsinin arasında, yəni tarixəqədərki şüur tipi zamanında formalaşdığı göstərilir. Əfsanə
janrının mifə oxşarlığı da elə onun məhz tarixəqədərki mərhələnin məhsulu olması ilə bağlıdır, yəni əfsanə mifə daha yaxındır, nəinki epik növün
digər janrlarına.
«Dünya xalqlarının mifləri» ensiklopedik toplusunda əfsanə janrının
təşəkkülü barədə belə göstərilir: «Qədim miflər aktuallığını itirdikdən,
təhkiyə janrı kimi sıxışdırılıb aradan çıxarıldıqdan sonra janr daxilində
miflərin məzmununu özündə əks etdirən və qismən miflərin funksiyasını
yerinə yetirən bir şeyə ehtiyac duyulmuş və əfsanələr bu statusda çıxış
etmişdir» (8, 45).
Oxşar qənaətlərlə biz türkiyəli alim E.Aksoyun məqaləsində də rastlaşırıq: «Miflərin sözlə xalq ədəbiyyatı növ və janrlarında yer aldıqları
söylənilə bilər. Bu ədəbiyyat növ və janrları içərisində, əsasən, ilk növbədə əfsanələr mifləri sözlü kültürdə yaşatmağa davam edirlər. Əfsanələrdə
və xalq inanışlarında yer alan miflər zaman içində dəyişməyə uğrasalar da
günümüzə qədər yaşam varlıqlarını sürdürürlər» (4, 61).
R.Əliyev isə bu barədə yazır: «Əfsanə janrının yaranması mifin öz
funksiyasını yerinə yetirə bilməməsi ilə bağlı idi. Mif bir dünyagörüş,
inanclar sistemi kimi öz yerini dini dünyagörüşünə tərk edirdi. Bu iki dün-
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yagörüş arasında da ziddiyyətlər özünü göstərirdi. Dini dünyagörüşdə irəli sürülən inanclar sistemi arxaik miflərdəki inanclar sistemi ilə üst-üstə
düşmürdü. Ona görə də müəyyən sosial-psixoloji təsirlər nəticəsində mif
şüuru öz funksiyasını dayandırır və öz yerini bədii şüura verirdi... Yeni
struktur köhnənin üzərində, lakin onun əksinə istiqamətdə (diaxron), mif
yaddaşını bərpa etmək istiqamətində formalaşırdı» (2, 64).
R.Əliyevin fikrində əfsanənin meydana çıxmasının «mifin öz funksiyasını yerinə yetirə bilməməsi» kimi izah olunması ilk baxışda mif və əfsanənin funksional baxımdan qarşılaşdırılması təsəvvürünü yaradır. Lakin
müəllif, göründüyü kimi, əfsanə janrının meydana çıxmasını diaxronik
hadisə kimi, yəni zaman prosesi çərçivəsində izah etmişdir. Başqa sözlə,
mifoloji dünya modelindən tarixi dünya modelinə keçid zamanı bir çox
mif mətnləri əfsanəyə transformasiya olundu. Bu da öz növbəsində əfsanənin mifoloji dünya modelinə «ən yaxın» janrlardan olduğunu göstərir.
Bu məsələləri dərindən tədqiq edən S.Paşayev də bu barədə neçə illər
öncə oxşar qənaətlərə gəlmişdir: «Əsatirin (mifin – N.Q.) əsas obyekti təbiət, əfsanəninki isə cəmiyyət hadisələri olmuşdur. Tarixilik baxımdan əsatir əvvəl, əfsanə isə sonralar yarandığı üçün zaman keçdikcə əsatirlərin özlərinin də bir qismi əfsanəyə doğru üz tutmuşdur. Daha doğrusu, əcdadımızın «uşaqlıq dövrünün» (K.Marks) «tamamilə bədii yaradıcılığı» (M.Qorki) olan əsatirlər ibtidai formasından fərqli şəkildə əfsanələrin daxili varlığında, qəlibində özünə yer tutmağa, yaşamağa başlamışdır» (3, 45).
S.Paşayevin fikrində əsatirin (mifin) əsas obyektini təbiət hadisələrinin, əfsanənin əsas obyektini isə cəmiyyət hadisələrinin təşkil etməsi fikri
əsatirin cəmiyyəti, əfsanənin isə təbiəti öz universallaşdırma sferasından
qıraqda qoyması mənasına gəlmir. Əsatirlər və əfsanələr hərəsi öz çağının
mətn hadisəsi kimi dünya haqqında bütöv təsəvvürlər sistemi təqdim edir.
Sadəcə olaraq, S.Paşayev düzgün müşahidə etmişdir ki, əsatirlərdə varlıq
modeli daha çox təbiət obrazlarının, əfsanələrdə isə cəmiyyət obrazlarının
simasında təcəssüm olunur.
Beləliklə, elmi ədəbiyyatlara görə, əfsanə janrı miflərdən sonra onların
birbaşa təsiri ilə yaranmış və ya elə onların özlərini əks etdirməkdədir.
Bunu qeyd etməklə biz miflərlə əfsanələr arasında kəskin bir sərhədin
olmadığını vurğulamaq istəyirik. «Hadisələri, əhvalatları, dünyagörüşünü
əks etdirmək baxımından əfsanə daha çox mifə yaxındır. Bu cəhətdən onların arasındakı fərq məsələyə baxışın zamandan asılı olmasındadır. Əfsanə mövzusunun mifizmi daha əski dövrləri əks etdirməsindədir, əfsanə
bu mifizmi örtən tül pərdədir» (2, 64).
Epik növün digər janrları – rəvayət, nağıl, dastanlar da öz başlanğıclarını miflərdən götürür, lakin əfsanələr onlara nisbətən miflərə daha yaxındır. Yəni nağıl və dastanlara nisbətən əfsanələrin həcmi xeyli yığcamdır,
miflərdəki kimi əksər hallarda onun da sabit və ardıcıl süjeti olmur və ya
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qırıq süjeti olur (5, 7). Əfsanələrdə də miflərdəki kimi etioloji, yəni şeylərin, hadisələrin səbəb və nəticəsini izah etmə funksiyası aparıcıdır. Bundan əlavə əfsanələrdə mifdən gəlmə möcüzəli, fantastik element mütləq
olur. Əfsanələrdə həm də miflərdən gəlmə animistik, fetişist, totemistik,
antropomorfistik təsəvvürlər də mövcuddur. Bu barədə R.Əliyev belə
yazır: «Əfsanələrdə mifoloji görüşlər çoxluq təşkil edir. Totemik, astral,
reinkanasion, kosmoloji və s. məzmunlu əfsanələrin miflə əlaqəsi, əfsanənin quruluşunun mifin ideyasına bağlılığı onların eyni kökdən olduğunu
təsdiq edir. Əfsanə mətnlərindən aydın görünür ki, onun quruluşu mifin
restrukturudur» (2, 77).
Əfsanələrin təsnifatı ilə bağlı bir sıra araşdırıcılar müxtəlif cür fikirlər
yürütmüşlər. 1963-cü ildə Budapeşt şəhərində keçirilən konqresdə əfsanələrin mövzusu aşağıdakı kimi təsnif edilmişdir. Mövzu ilə bağlılığını nəzərə alaraq mövcud təsnifatı burada veririk:
I. Yaradılış və dünyanın sonu ilə bağlı olan əfsanələr.
II. Tarixi əfsanələr, mədəniyyət tarixi ilə bağlı əfsanələr:
1) Mədəniyyətlə bağlı olan yerlərin və əşyaların mənşəyindən bəhs
edən əfsanələr;
2) Bəlli yerlərlə bağlı olan əfsanələr;
3) İlk erkən tarixlə bağlı olan əfsanələr;
4) Savaşlar və fəlakətlərlə bağlı olan əfsanələr;
5) Bəlli və seçilmiş şəxsiyyətlərlə bağlı olan əfsanələr;
6) Üsyanlarla bağlı əfsanələr;
7) Kiçik bir cəmiyyətin tarixinin bir parçasının meydana gəlməsində
müəyyən xidmətləri olan insanlarla bağlı olan əfsanələr;
III. Qeyri-adi insan, varlıq və güclərdən bəhs edən əfsanələr:
1) Taleh ilə bağlı olan əfsanələr;
2) Ölüm və ölülərdən bəhs edən əfsanələr;
3) Təbiət və heyvanların qoruyucularından bəhs edən əfsanələr;
4) Qeyri-adi varlıqlardan bəhs edən əfsanələr;
5) Ruhlarla bağlı olan əfsanələr;
6) Xəyallarla bağlı olan əfsanələr;
7) Cildlərini dəyişən varlıqlarla bağlı olan əfsanələr;
8) Şeytanlardan bəhs edən əfsanələr;
9) Xəstəlik və şikəstlik törədən varlıqlarla bağlı olan əfsanələr;
10) Qeyri-adi gücə malik olan varlıqlardan bəhs edən əfsanələr;
11) Mifik heyvanlar və bitkilərdən bəhs edən əfsanələr;
12) Xəzinələrdən bəhs edən əfsanələr;
IV. Dini əfsanələr (6, 101; 7, 182-183).
Təsnifatda tarix və tarixi şəxsiyyətlər, tarixdə olan hadisələr haqqında
bölmə öz əksini tapmışdır. Maraqlıdır ki, bu təsnifatın əldə deviz tutularaq
Azərbaycan əfsanələrinin də bu aspektdə təsnif edilməsi tendensiya halını
almışdır. Bu isə Azərbaycan folklorşünaslığında əfsanə və rəvayət mətn-
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lərinin sərhədləri məsələsini problemli vəziyyətə gətirib çıxarmışdır.
Janr etibarilə əfsanələrə yaxın olan epik növün janrı rəvayətlərdir. Epik
növün bu iki ayrı-ayrı janrının Azərbaycan folklorşünaslığında bu günədək bir-birindən məzmun, ideya, forma fərqləri və sərhədləri tam müəyyənləşdirilməmişdir. Müəyyən ümumiləşdirmələr aparmaqla bu janrların
sərhədlərini təxmini müəyyənləşdirməyə cəhd göstərmək olar. Qeyd
etdiyimiz kimi, əfsanədə miflərdəki kimi etioloji, yəni şeylərin və hadisələrin səbəb və nəticəsini izah etmə funksiyası aparıcıdır. Əfsanələrdə
mifdən gəlmə möcüzəli, fantastik element olur. Əfsanələrdə həmçinin
miflərdəki kimi animistik, fetişist, totemistik, antropomorfistik və s. təsəvvürlər mövcuddur ki, bu da onların birbaşa miflərdən qaynaqlanmaqla hələ də həmin kodlarla funksionallaşdığını göstərir. Rəvayətlər isə tarixi şüurun məhsuludur. Epik məntiqin tələbinə uyğun formalaşır. Rəvayətlər daha çox tarixdə baş vermiş və ya baş verməsi güman edilən hadisələr və tarixdə olan və ya olması güman edilən şəxslər haqqında olan informasiyalar əsasında formalaşır. Deməli, rəvayət bu və ya digər tarixi
hadisə, maddi abidə, tarixi şəxsiyyət, qəhrəman haqqında yaradılır.
S.Paşayev də əfsanə ilə rəvayətin oxşar əlamətlərinin olduğunu, lakin
onların fərqli cəhətlərini aşkar etməyin mümkünlüyünü söyləyir. O bu
barədə belə yazır: «Rəvayət real həyat həqiqətlərinin təhkiyə formasında
bədii ifadəsidir. Rəvayətdə olmuş, baş vermiş həyat hadisələri yığcam
şəkildə inikas olur. Doğrudur, rəvayət də dəyişir, vaxt keçdikcə, törəndiyi
yerdən başqa bir yerə, əraziyə adladıqca o da nəyisə itirir və ya nə isə yeni
bir ştrix, əhvalat, hadisə ona əlavə olunur. Bütün bunlarla yanaşı, rəvayətlərdəki reallıq öz varlığını daha çox tarixi şəxsiyyətlərin həyatı və hünərləri ilə bağlı olduğu üçün bu və ya digər tərzdə qoruyub saxlayır» (3, 12).
İ.Abbaslı rəvayətlərin real tarixi kökləri barədə yazır: «Şifahi xalq yaradıcılığında hekayət səciyyəsi daşıyan rəvayətlər keçmişdə baş vermiş
hadisələr, real kimsələr haqqında ağızdan-ağıza dolaşan məlumatların bədii məcmuundan ibarətdir» (1, 9). Doğrudur, rəvayətlərdə də qismən möcüzə elementi, mifoloji ünsür (motiv, obraz və s. səviyyəsində) ola bilər,
lakin burada təsvir edilən hadisənin və şəxslərin tarixdə mövcudluğunun
prioritetliyinə kölgə salınmır.
Əfsanə və rəvayət arasında bir ortaq məsələ də onlarda tarixi şəxslərin
iştirakı məsələsidir. Rəvayətlər üçün bu hadisə tipik və xarakterikdir. Əfsanələrdə də bu baş verə bilər. Lakin bu zaman həmin əfsanə və ya rəvayətin məzmun və süjetində qoyulmuş problemə nəzər salmaq lazımdır.
Məsələn, esxatoloji təsəvvürləri özündə əks etdirən əfsanələr vardır ki,
onlarda tarixdən adı bəlli olan Nuh, Fyodor Kuzmiç və s. kimi şəxslər iştirak edir və ya əbədi həyat verən abi-kövsər (abi-həyat, dirilik) suyunun
axtarılıb tapılması kimi məlum olan əfsanə süjetində də İskəndər kimi tarixi şəxsin iştirakı bəllidir. Burada əsasən bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır
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ki, I tip əfsanələrdə mövcud kosmosun məhv olub yenidən qurulması kimi, II tip əfsanələrdə isə abi-kövsər (abi-həyat, dirilik) suyunun axtarılıb
tapılması kimi mifoloji təsəvvürləri özündə əks etdirən hadisələr təsvir
olunur. Məlum olduğu kimi, hər iki hadisənin heç birində həqiqətin, tarixi reallığın heç bir işartısı görünmür. Bu əfsanələrdə adları keçən tarixi
şəxslərin bu əfsanələrdə iştirakı nisbidir, yəni həmin tarixi şəxsin adının
yerinə digər ixtiyari bir ad qoysaq, əfsanənin süjet və məzmununa heç bir
xələl gəlməz. Bu baxımdan onların əfsanə olduqları şübhəsizdir. Başqa
sözlə, rəvayətdə əfsanədən fərqli olaraq tarixi reallıqla bağlılıq mütləq olmalıdır.
İşin elmi nəticəsi. Göründüyü kimi, əfsanə (mif kimi) uydurma, insan
fantaziyasının məhsulu olmaqla, rəvayətdən fərqli olaraq həqiqətlə bilavasitə bağlı deyildir. Deməli, epik növün digər janrları (rəvayət, nağıl, dastan və s.) arasında miflərin daha çox dəyişməmiş, birbaşa varisləri əfsanələrdir.
İşin elmi yeniliyi. Araşdırma Azərbaycan folklorşünaslığında əfsanə
və rəvayətlərin janr sərhədlərinin tam müəyyənləşdirilməsi istiqamətində
atılan addım hesab edilə bilər.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən folklorşünaslar, folklor mətnlərini
toplayanlar, tərtib və nəşr edənlər faydalana bilərlər.
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FOLKLORDA LƏTİFƏ PERSONAJLARI
(Salyan və Neftçala ərazisindən toplanılmış materiallar əsasında)
Xülasə
Lətifələr məzmunca qısa, yığcam olduğuna görə daha geniş auditoriyada yayılır,
demək olar ki, bütün yaş qrupları arasında lətifə söyləyicilərinə rast gəlmək olar. Bu
baxımdan, lətifələr folklorun ən aktiv janrlarından hesab olunur. Salyan və Neftçala rayonlarından folklor toplayarkən biz bir daha bunun şahidi olduq. Bu bölgədə Molla
Nəsrəddinlə, Bəhlul Danəndə ilə bağlı söylənən lətifələr, Aşağı surralılarla bağlı, vaxtilə
Salyanda yaşamış Mirzə Baqi ilə bağlı və s. lətifələr geniş yayılıb. Bundan başqa söyləyicilərin repertuarında etnik və polietnik lətifələr də vardır ki, məqalədə onlara da toxunulmuşdur.
Açar sözlər: folklor, lətifə, Neftçala, Salyan, Molla Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə
ПЕРСОНАЖИ ИЗ АНЕКДОТОВ В ФОЛЬКЛОРЕ
(на основе материалов собранных в регионах Сальян и Нефтчала)
Резюме
По своему содержанию анекдоты бывают короткие и лаконичные. В связи с
этим сказителей анекдотов много, они не имеют возрастных ограничений. С этой
точки зрения анекдоты считаются самым активным жанром в фольклоре. Собирая
фольклорные материалы в регионах Сальян и Нефтчала, мы стали свидетелями
этого факта. Здесь широко распространены анекдоты о Молла Насреддине, о
Бахлул Даненде, об Ашагы суралылар, до сих пор рассказывают анекдоты о Мирзе
Баги и др., в свое время живших в Сальяне. Помимо этого в репертуаре сказителей есть и полиэтнические анекдоты, имеющее место в данной статье.
Ключевые слова: фольклор, анекдоты, Нефтчала, Сальян, Молла Насреддин,
Бахлул Даненде
JOKE PERSONAGES IN FOLKLORE
(On the base of materials collecting from Salyan and Neftchala region)
Summary
As the jokes are short and laconic in meaning they spread to a large auditory and we
can come across to joke narrators among the all age groups. From this point of view
jokes are considered one of the active genres of folklore. While collecting folklore from
Salyan and Neftchala region we witnessed of this. In this region the jokes dealing with
Molla Nasraddin, Bahlul Dananda and Mirza Bagi who lived in Salyan and so on are
spread. Besides, there are multiethnic jokes in the repertoire of other narrators, we
touched upon them too.
Key words: folklore, joke, Neftchala, Salyan, Molla Nasraddin, Bahlul Dananda
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Məsələnin qoyuluşu: Salyan və Neftçala ərazisindən toplanılmış lətifələr və lətifə personajları haqqında məlumat verilir. Bölgədə bu gün aktiv
söylənilən lətifə mətnləri təsvir olunur.
İşin məqsədi: Regiona məxsus lətifələr və lətifə qəhrəmanları haqqında informasiya vermək, lətifə mətnlərini təsvir etmək.
Folklorun ən yayğın janrlarından biri də lətifələrdir. Lətifələr məzmun
və mövzu baxımından qısa, yığcam və güldürücü olduğundan həm tez
yadda qalır, həm də daha geniş auditoriyada yayılır. “Lətifələr cəmiyyətdə adi həyatın mizan-tərəzisini pozan halların güzgüsüdür. Milli əxlaqda,
etik düşüncədə yabançı hallar nəzərə çarpanda, üzə çıxanda ilk öncə lətifələrdə onlara cəmiyyətin münasibəti əksini tapır” (6, 300). Lətifələri
yaşlılar da söyləyir, gənclər də, uşaqlar da... Bütün yaş qrupları arasında
lətifə söyləyənlərə rast gəlmək mümkündür. Folklorşünas alim F.Bayat
bununla bağlı yazır: “Türk xalqları arasında müxtəlif isimlərlə adlandırılan lətifələr hər zaman canlılığını və güncəlliyini qoruya bilmiş, hər zaman əyləndirici funksiyanı yerinə yetirmiş, hər insan tərəfindən söylənmişdir” (2, 204). Ümumazərbaycan və ümumtürk folklorunda olduğu kimi, Salyan və Neftçala rayonlarında da lətifə janrı digər folklor mətnləri
ilə müqayisədə daha geniş yayılmışdır.
Toplama materiallarına baxdığımızda bölgədən xeyli sayda maraqlı lətifə mətnləri və yeni lətifə personajları əldə etdiyimiz məlum olur. Bunların arasında məşhur lətifə qəhrəmanları Molla Nəsrəddin və Bəhlul Danəndənin adı ilə bağlı lətifələr də vardır, konkret bu bölgəyə məxsus olan
lətifələr də... Bölgədən qeydə aldığımız “Molla Nəsrəddinin Ayı görməsi”, “Molla Nəsrəddinlə qapı əhvalatı”, “Molla ilə qırx lotunun əhvalatı”,
“Mollanın dəyişik düşməsi”, “Molla ilə qonşusunun qazan əhvalatı”,
“Molla Nəsrəddinlə qonşusunun qızıl davası”, “Mollanın ehsan yeməyə
getməsi”, “Mollanın acgözlüyü”, “Mollanın hamam sərgüzəşti”, “Mollanın yorğan davası”; “Bəhlul Danəndənin qadınların hiyləsini yazması”,
“Danəndə Bəhlul, yoxsa Divanə Bəhlul”, “Bəhlul Danəndə ilə kişmişsatanın əhvalatı” və digər bu tipli lətifələri klassik lətifələr hesab etmək
olar. Müşahidələrimiz göstərdi ki, bu tipli lətifələr yeni nəslin arasında
çox yayılmamışdır, lakin bunlar nisbətən yaşlı nəslin nümayəndələrinin
repertuarında aktivdir. Folklorşünas alim Ə.Əsgər bunun səbəbini “klassik lətifələrin öləziməsi”(3, 14) ilə əlaqələndirir. Alim göstərir ki, “onların
yerini yeni lətifə qəhrəmanları tutmaqdadır”(3, 14). Doğrudan da, orta
yaşlı və yeni nəslin repertuarında daha çox rast gəlinən lətifə qəhrəmanla-
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rı “dəli” və “ağıllı”nın sərgüzəştləri ilə, qaynana – gəlin münasibətləri və
müxtəlif mövzularla bağlıdır. Bununla bağlı Salyan və Neftçala ərazisindən xeyli sayda lətifə mətni tərəfimizdən qeydə alınmışdır.
Folklorşünas alim Ə.Əsgər lətifələrin yayılma səbəblərinin maraqlı
izahını vermişdir. “Müasir lətifələrin bir çoxu lokal xarakter daşıyır və
konkret bölgələrdən kənara çıxmır. Onlardan bəziləri bölgələrin hüdudlarını aşaraq başqa bölgələrə də yayılır”(3, 15). Bəzi lətifələr də vardır ki,
onlar sözügedən bölgənin folkloru bu günə qədər toplanmadığından heç
yerdə nəşr olunmamış, bu səbəbdən də geniş yayılmamışdır. Belə lətifələrdən Neftçala rayonunun Aşağı Surra kəndinin əhalisi ilə bağlı yaranmış
lətifələri misal göstərmək olar. Bölgədə Aşağı surralılara zarafatla “Surranın quru bəyləri” deyirlər. Aşağı Surradan olan biri hər həftə bazar günü
Salyana bazarlığa gedərmiş. O, əynini təmiz və səliqəli geyinərmiş, arxasına bahalı yəhər yükləyərmiş. Yolda rast gəldiyi adamlardan soruşarmış: – A qardaş, filan nişanda atım qaçıb, sənə rast gəlməyib ki? (5)
Digər bir lətifədə deyilir ki, bir surralı Kür çayı ilə Salyana üzən ticarət
gəmilərindən birində yedəkçilik edirmiş. Salyana çatmağa az qalmış aldığı zəhmət haqqını verib fayton kirayələyər, şəhərə faytonla gələrmiş.
Qoy onu görənlər desinlər ki, surralı bəy şəhərə faytonla gəlir (5).
Surralı mal təzəyini yığanda da lovğalığından aşağı əyilmir, ulağın üstündə oturub əlinə də uzun bir şiş alır, yerdəki mal təzəklərini şişə batırıb
yığaraq xurcuna doldurur ki, qışda yanacaq kimi istifadə etsin (5).
Televizor yeni çıxan vaxtlarda surralıların çoxunun evində televizor
yox imiş, amma kənddə hamının evinin damında televizor antenası varmış. Qoy deməsinlər ki, filankəsin televizoru yoxdur (5).
Surralılarla bağlı belə lətifələrin sayını artırmaq mümkündür. Çox təəssüf ki, bu lətifələr zamanında toplanaraq nəşr olunmamışdır. Odur ki,
həmin lətifələrin böyük bir qismi unudulmuşdur. Müasir günümüzə surralıların “quru bəylər” olması deyimi gəlib çıxmışdır.
Salyanda Mirzə Baqi adlı müdrik insan yaşamışdır ki, onun adı ilə
bağlı xeyli lətifə yaranmışdır. Lakin onunla bağlı yaranan duzlu, məzəli
əhvalatların çoxu zamanında yazıya alınmadığından itib-batmışdır. Mirzə
Baqi ilə bağlı əldə etdiyimiz bəzi lətifələri vaxtilə Neftçala rayonunun
Xolqaraqaşlı kənd orta məktəbinin ədəbiyyat müəllimi işləmiş, indi təqaüddə olan Təbiət Abdullayevanın şəxsi arxivindən götürmüşük. “Bir
kəndli Mirzənin yazdığı şikayəti pristava təqdim edir. Pristav onu başdan
eləmək üçün deyir: –Mən bu xətti oxuya bilmirəm. Get, yazanı bura çağır.
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Mirzə pristavın yanına gəlib başlayır onu tərifləməyə, onun ali mənsəblərə layiq olduğunu deyir. Pristav: – Mirzə, səndən çıxmayan iş, nə əcəb
məni tərifləyirsən?! Mirzə: – Belə eləyirəm ki, bəlkə səni böyüdüb bir yerə aparalar, onda camaatın da canı sənin əlindən qurtarar” (5).
Salyan lətifələrini öyrənmək baxımından Məhəmməd Rza Xəlilbəylinin 1994-cü ildə Salyanda nəşr etdirdiyi “Salyanın məzəli adamları” kitabı çox maraqlı və gərəklidir. Kitabın yazarı bölgənin tanınmış adamlarının sərgüzəştləri haqqında söhbət açıb. “Kababçı Feyzi”, “Usta Şirin”,
“Mağazaçı Mirhadı”, “Dovğaçı Məlik”, “Appa lələ”, “Xaçının sərgüzəştləri” və s. baməzə salyanlıların başına gələn əhvalatlardan geniş söhbət
açan müəllif ön sözdə Salyanda yaşamış Mirzə Baqi haqqında da söhbət
açmışdır. Onun əslən şamaxılı olmasını əsas gətirən müəllif bu səbəbdən
“Salyanın məzəli adamları” kitabına onunla bağlı lətifələri daxil etmədiyini söyləmiş, sadəcə adını çəkməklə kifayətlənmişdir. Ancaq Mirzə Baqinin Salyanda yaşamasını əsas gətirərək düşünürük ki, Mirzə Baqi eyni
zamanda Salyanın lətifə qəhrəmanıdır.
Sözügedən ərazidən toplanmış lətifələrin bir hissəsi süjet və mövzu baxımından ümumtürk və ümumazərbaycan lətifələrinin bu bölgəyə məxsus
variantlarıdır. Misal üçün, üç yoldaş qatarla gedirmiş – azərbaycanlı, gürcü, bir də erməni. Stolun üstü yemək-içməklə dolu imiş. Bir müddət keçəndən sonra gürcü çaxırı pəncərədən tullayıb, deyib ki, bundan bizdə
çoxdu. Erməni konyakı stolun üstündən götürüb tullayır, deyir ki, bundan
bizdə çoxdu. Elə bu vaxt bir qarasaç, qaraqaş, qaragözlü kişi kupeyə daxil
olur, demə, o talış imiş. Azərbaycanlı da tez onu tutub pəncərədən tullayır,
deyir, “bundan da bizdə çoxdu”. Eyni lətifənin Şəki variantı da maraqlıdır. Həmin mətndə talış ləzgi ilə əvəzlənir (7, 140-141).
Bölgədə siyasi məzmunlu lətifələr də geniş yayılmışdır. Bu tipli lətifələrdən Stalinlə Hitlerin arasında baş verən əhvalatlar daha çox yayılıb.
Həmin lətifələrdən birində hansı liderin daha məşhur təbliğatçı olması ön
plana çəkilir, onlar arasında müqayisə aparılır. Digər bir lətifəyə görə, bu
dövlət başçılarından hansının daha gözəl, texniki tərəqqi baxımından inkişaf etmiş dövlət qurduğundan söhbət açılır (5). Folklorşünas S.Abbaslı
tarixi şəxsiyyətlərin lətifə obrazlarına çevrilməsi ilə bağlı yazır: Çoxsaylı
tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı regional lətifə örnəkləri təsdiq edir ki, hər bir
ictimai-siyasi quruluşun və onun hakim ideologiyasının fəaliyyətdə olduğu tarixi kəsimdə onlarla şəxsiyyətin adı ilə bağlı gülməcə örnəkləri yaranmış və onların böyük əksəriyyəti xalq yaddaşında qorunmuş, dildəağızda dolaşmış və geniş pərvəriş tapmışdır (1, 179).
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İnsanlar arasında geniş yayılmış lətifələrdən ədəbsiz lətifə mətnlərini
də örnək göstərmək olar. Bu tipli lətifələr daha çox gənc oğlanlar və
kişilər arasında yayılır. Lakin belə lətifələrin məzmununda ədəbsiz sözlər
və kəlmələr işləndiyindən onlar tərəfimizdən toplanılmamışdır.
Salyan və Neftçala rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri sırasında
polietnik lətifələrə də rast gəlinir. Gəlmə ruslarla salyanlıların mətbəxi
arasındakı fərqin özü də sonradan lətifəyə çevrilmişdir. Uzun müddət sevdiyi azərbaycanlı oğlanın ailəsində qonaq olan rus qızı görür ki, bunlar
hər gün yemək zamanı süfrəyə şorla çörək qoyurlar. Kasıb ailənin mətbəxində şorla çörək yaxmacı xüsusi yer tuturmuş. Şor-çörək yeməkdən təngə gələn rus qızı birdəfəlik getməyə qərar verir, bu zaman ev adamlarına
üzünü tutub deyir: – “Bu ağ şey nədisə, sizin axırınıza çıxacaq” (5). Əsgərlikdən gələndə özü ilə sevdiyi rus qızını da gətirən salyanlı oğlan
kənddə Musa kişinin nar bağının yaxınlığından keçəndə deyir: – Astarojna, Lyuba, Musaan qranatı qlazua batar (5). Bölgədən salyanlı ilə talışın
arasında yaranan xırda çəkişmələrin də lətifələşməsinə şahid olduq. “İki
talış Salyana gəlir, küçədə lovğa-lovğa gəzirlər. Salyanlılar bunlara “dərs
vermək” istəyir. Onlara küçənin ortasında yerə uzanıb guya dənizdəki kimi üzməyi əmr edirlər. Bu iki talış çarəsizlikdən deyilənləri icra etməyə
başlayır. Quru asfaltın üzərində guya üzürlər. Birdən onlardan biri gülməyə
başlayır. Səbəbini başa düşən olmur. Salyanlıların verdiyi “cəza” bitəndən
sonra lal-dinməz ordan uzaqlaşırlar. Yolda biri “üzərkən” gülən digər dostundan gülməyinin səbəbini soruşur. Oğlan cavab verir ki, mən ona görə
gülürdüm ki, birdən bu salyanlılar bizə “bat” desələr, neyniyərdik?!” (5)
Talışlar da salyanlılara “ilişərək” belə bir lətifə yaratmışlar. “Günlərin
bir günündə bir salyanlı talışın evinə qonaq gedir. Ev sahibi arvadına
deyir ki, ay arvad, əziz qonağımız gəlib, evdə nə var Allah verəndən, qoy
stolun üstünə. Arvad deyir:
– Ay kişi, evdə yeməyə heç nə yoxdu, bir şey hazırlamamışam.
Ev sahibi deyir:
Ay arvad, onda ordan cır bihə. Cır bihə, qoy ortalığa. Salyanlı qonaq
arvadın üzünə baxır, kişinin üzünə baxır, bir şey başa düşmür. Həyətə
düşmək bəhanəsi ilə ordan uzaqlaşır gedir. Ev yiyəsi çox gözləyir, salyanlı həyətdən qayıtmır. Səsləyib axtarırlar, məlum olur ki, qonaq xəbərsiz
gedib. Sən demə, talış ər arvadına “cır bihə” deyəndə “şor gətir” deyirmiş.
Salyanlı isə bunu başa düşmədiyi üçün sakitcə ordan gedibmiş (5).
Ümumiyyətlə, Salyan və Neftçala folklorunu – buranın etno-
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qrafiyasını, insanların həyat tərzini, dünyagörüşlərini öyrənmək baxımından ərazinin lətifələrini toplamaq və araşdırmaq gərəklidir.
İşin elmi nəticəsi: Salyan və Neftçala rayonlarından topladığımız
lətifələr təsvir və təhlil olunur.
İşin elmi yeniliyi: Əraziyə məxsus lətifələr ilk dəfədir ki, təhlil olunur.
Yerli lətifə personajları ilə bağlı ilk dəfə münasibət bildirilir. Təəssüflə
qeyd olunur ki, bölgənin folklorunun vaxtında toplanılmaması
səbəbindən bir çox lətifə mətnləri və lətifə qəhrəmanları unudulmuşdur.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Bölgəyə məxsus lətifələrin təsviri və təhlili
lətifə araşdırıcıları üçün gərəkli ola bilər. Bu baxımdan, regional lətifələr,
o cümlədən Salyan və Neftçala rayonlarından əldə olunan materiallar
əhəmiyyətlidir.
ƏDƏBİYYAT
1. Abbaslı S. Tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı regional lətifələr. Folklor və
Tariximiz mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. 19-20
noyabr. Bakı, 2012, s.176-179
2. Bayat F. Folklor dərsləri. Bakı. 2012
3. Əsgər Ə. Ön söz. Azərbaycan folkloru antologiyası. Zəngəzur folkloru.
Bakı, 2005
4. Xəlilbəyli M.R. Salyanın məzəli adamları. Salyan, 1994
5. Mənbəyi göstərilməyən örnəklər müəllifdədir.
6. Nəbiyev A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. Bakı, Elm, 2006
7. Vaqifqızı L. Şəki folklor mühiti. Bakı, 2012

Rəyçi: fil.ü.e.d., prof. K.Əliyev

2013/ IV

127

AMEA Folklor İnstitutunun elmi işçisi
e-mail:sureyya_ms@mail.ru
İBN ƏBD RƏBBİHİNİN “İKD ƏL-FƏRİD” ƏSƏRİNDƏ
ATALAR SÖZLƏRİ
Xülasə
Məqalədə ərəb dünyasının görkəmli nümayəndəsi İbn əbd Rəbbihinin “İkd əl-fərid”
əsəri və onun bu əsərində olan atalar sözlərinin bir qismi araşdırılıb. Nümunələr təhlil
edilərək onlar Azərbaycan dilindəki adekvat vahidlərlə müqayisə edilib. Təhlil
nəticəsində aydın olub ki, ərəb atalar sözləri ilə azərbaycan atalar sözləri arasında mövzu
və məna baxımından oxşarlıq var.
Açar sözlər : atalar sözləri, İbn əbd Rəbbihi, İkd əl-Fərid
PROVERBS İN THE WORK OF IBN ABD RABBIHIN “IKD AL-FARİD”
Summary
In the article the work “Ikd al-farid” and the proverbs in this work by Ibn abd
Rabbahi who was the well-known representative of Arabic world are investigated.
Analyzing the examples and their units in the Azerbaijan language are compared. It was
cleared up that due to the subject and meaning there are similarities between Azerbaijan
and Arabic proverbs.
Key words: proverbs, Ibn abd Rabbihi, Ikd al Farid
ПОСЛОВИЦЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИБН АБД РАББИХИНА
“ИКД АЛ-ФАРИД”
Резюме
В статье рассматривается произведение видного представителя арабского мира
Ибн абд Раббихи «Икд аль-фарид» и анализируется определенная часть пословиц
данного произведения. Они сопоставляются с адекватными единицами в азербайджанском языке. В результате исследования было выявлено, что между арабскими и азербайджанскими пословицами существует тематическое и смысловое сходство.
Ключевые слова: пословицы, Ибн абд Раббихи, Икд аль-фарид

Məsələnin qoyuluşu. Yazılı abidələrdə folklor nümunələrinin tədqiqi
hər zaman tədqiqatçıları düşündürən məsələrdən olmuşdur.
İşin məqsədi. Orta əsrlər ərəb nəsrinin görkəmli nümayəndəsi İbn əbd
Rəbbihinin “İkd əl-Fərid” əsərində olan atalar sözlərinın bir qismi haqqında məlumat vermək.
Atalar sözləri folklorun qədim janrlarından biri olub xalqın həyatı, məişəti və əmək fəaliyyəti ilə daha çox bağlıdır. Atalar sözləri tarix boyu
ağızdan-ağıza, nəsildən-nəsilə keçərək, müxtəlif variantlarla dövrümüzə
qədər gəlib çatmışdır. Hər bir janrada olduğu kimi atalar sözlərinin də
özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.
Xalqın bədii söz yaradıcılığında atalar sözləri xüsusi yer tutmuşdur.
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Yığcam, konkret ifadələr olan atalar sözləri xalqın mənəvi aləmini, milli
tarixini, məişətini, dünyagörünüşünü əks etdirir.
Mənsub olduğu dilin ən incə xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən atalar
sözləri və məsəllər hər şeydən əvvəl obrazlı dildir (6, 245) .
Atalar sözləri dünyanın bir çox görkəmli yazıçı və sənətkarlarının həmişə müraciət etdikləri xəzinədir. Azərbaycan yazıçıları da öz əsərlərində
atalar sözlərindən istifadə etmişlər. Bir sıra klassik yazıçılarımız öz əsərlərinin adlarını atalar sözü və məsəllərdən götürmüş, məzmununu da həmin atalar sözü əsasında qurub inkişaf etdirmişlər. Buna N. Vəzirov,
Ə.Haqverdiyev, A. Səhhət və b. əsərlərini misal gostərmək olar.
Atalar sözləri, həmçinin ərəb dünyasında bir çox ədib, filosof və yazıçıların xüsusi maraq dairəsində olmuşdur. Onlardan bəziləri atalar sözlərini toplamış, bəziləri də toplanmış atalar sözlərini öz əsərlərinə daxil
etmişlər. Belə nümayəndələrdən biri də təkcə öz ölkəsində deyil, həm də
Ərəb Xilafətinin digər əyalətlərində də məşhur olan əndəlüslü ədib İbn
əbd Rəbbihidir ( ( ) هبر دبع نب دمحم نب دمحارمع وبًا860-940). İbn əbd
Rəbbihi Əndəlüs ədəbiyyatı tarixinə «Əl ıqd əl-Fərid» kitabının müəllifi
kimi daxil olmuşdur. Əbu Ömər Əhməd ibn Məhəmməd İbn əbd Rəbbihi
ispaniyalı ərəb müəllifi olub, Ramazan ayının 10-u 246-cı ildə (860)
Kordovada anadan olmuş və burada böyüyüb boya-başa çatmışdır. Onun
uşaqlıqdan elmə və ədəbiyyata böyük həvəsi olub. Yetkin yaşda artıq o,
tarix və fiqh - islam hüququndakı fikir və düşüncələri ilə başqalarından
fərqlənirdi. Musiqi və tibblə maraqlanırdı, nəsr və nəzmin incəliklərini
dərindən bilirdi. Kordova məscidinin şeyxlərindən, eyni zamanda dövrünün bir çox görkəmli alimləri, o cümlədən filosof və riyaziy-yatçılarından dərs almışdır. B.Y.Şidfarın qeyd etdiyinə görə o, ömrünün çox
hissəsini – 28 ilini III Əbd ər-Rəhman ən-Nasirin hakimiyyəti illərində
yaşayıb (14, 39). Bu, onun bədii yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü idi.
Bir müddət qrammatika və ritorikadan (bəlağət elmi) dərs demişdir.
Deyilənə görə o, cavanlığında laqeyd bir insan olub. Müğənniliklə məşğul
olub, lirik şeirlər qoşurdu. O, bu mahnıları qadınlara həsr edirdi. Bir müddət o, özünü Kordova əmirinin varisi hesab edən və ətrafına dövrünün bir
çox alim və ədiblərini toplayan Sevilya hakiminin yanında saray şairi
olmuşdur. O həm də mədhiyyələr yazırdı. Sonralar Əbu Nüvas və başqa
şairlər kimi tövbə edərək dini qəsidələr yazmağa başladı. O, öz əsərlərində Allahdan öz günahlarına görə bağışlanmasını istəyirdi. Ona görə
də onun əsərləri  تاسحممmüməhhisat (təmizlənmə) adlanırdı.
X əsrin əvvəllərində Əndəlüsdə fəlsəfəyə meyil artırdı. Fəlsəfə bu
dövrdə tez-tez ölkənin əmiri ilə mübarizədə ideoloji silah kimi istifadə
edilirdi. Bu zaman İbn Əbd Rəbbihinin əməyinin nəticəsi olan möhtəşəm
«Əl ıqd əl-Fərid»  دقعلا باتك ديرفلاəsəri yaranır. Onun dövrümüzə
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qədər gəlib çatan və III Əbd ər-Rəhmanın hərbi yürüşlərinə həsr olunan
“Urcuzə”si (misraları qafiyəli, qısa vəznli nəzm) də var. Lakin onun
istedadı daha çox anakreontik (eyş-işrəti tərənnüm edən şeirlər) şeirlərdə
öz əksini tapır (9. 486).
Hənna əl-Fəxurinin qeyd etdiyinə görə İbn Əbd Rəbbihi Şərq ədiblərindən nümunə götürüb onları təqlid edirdi. O, ədəbiyyatın yeniləşməsini
izləməyə çalışmırdı. Onun poeziyası inandırıcı, qəti və aydın idi (11, 269).
İbn əbd Rəbbihi Əndəlüs ədəbiyyatı tarixinə «Əl-ıqd əl-Fərid»
kitabının müəllifi kimi daxil olmuşdur. Kitabın adına «əl-fərid» epiteti
sonradan daxil edilmişdir. Deyilənə görə öz təşəbbüsü ilə əsərin üzünü
köçürən şəxs onu “Nadir boyunbağı” (əl-Iqd əl fərid) adlandırır (13,
247). Əsər bu adla ədəbiyyat tarixinə keçmişdir.
«Əl-fərid» sözünün mənası «yeganə», «nadir», «unikal» deməkdir.
«Əl ıqd əl-Fərid» indiyə kimi “ədəb” janrının ən maraqlı nümunələrindən
hesab olunur. Bu əsər əsrlər boyu təkcə Xilafətin şərqində deyil, qərbində
də məşhur olmuşdur. Nümunə olaraq o, Şərqdə İbn Quteybə ةبيطق نبا
(889 cu ildə vəfat etmişdir.) tərəfindən yazılan “Uyun al-axbar” əsərini,
tədqiqat mənbəyi kimi isə əsasən şərqi ərəb poeziyasından istifadə etmişdir (12, 76). Bu əsər nəsr əsəri olsa da, bura müxtəlif janrlı şeirlər, vəsf,
fəlsəfi və məhəbbət mövzulu şeirlər daxil idi. Bu kitab həm də ərəb tarixi
və mədəniyyəti haqqında suallara cavab verən dəyərli xəzinədir. Kitaba
İslamdan əvvəlki dövrə aid və “ərəb günləri”ndə ( ) مايا برعsöylənən
epik deyimlər, İslamın yaranmasına qədər olan quruluşdan bəhs edilən
dəyərli bədii məlumatlar daxil edilmişdir. Bəzi lətifələrin və tarixin
öyrənilməsində İbn Dureyd, Əl-Cahiz, Məsudi və Əbu əl-Qali ilə yanaşı
İbn Əbd Rəbbihinin bu kitabının da böyük rolu olmuşdur (8, 50). İbn
Quteybənin “Uyunul əxbər” kitabında yer vermiş olduğu məqalələri İbn
əbd Rəbbihi “Iqd əl-Fərid” əsərində təkrarən verir.
Kitabın giriş hissəsinin üslubu ifadəli, aydın, lakonikdir. Qətiyyən artıq dərəcədə qafiyəli nəsrlə yüklənməmişdir.
Müəllifin özü tərəfindən yazılan müqəddimə böyük maraq kəsb edirdi.
Burada o, təkcə kitabının üslubi quruluşu və xüsusiyyətləri haqqında deyil,
“ədəb” janrının digər janrlardan fərqini qeyd edərək, bu janrın xüsusiyyətlərinin məntiqi əsaslanmasını vermişdir. Ədəbiyyatda ərəb bədəvi adətənənəsinə xas olan əsərlərin nizamsızlığını başa düşərək, İbn əbd Rəbbihi
simmetrik əsər olan «Əl ıqd əl-Fərid»də çıxış yolu axtarır, boyunbağıda
qiymətli daşların düzülməsi prinsipi ilə materialları yerləşdirirdi.
Onun antalogiyasına qədim ərəb, orta əsrlər Suriya və Bağdad müəlliflərinin mətnləri ilə yanaşı, öz şeirləri də daxildir. Öz şeirlərini əsərinə
gətirməkdə məqsədi hamıya Şərqən uzaq olsalar da, yazıb-yaratmaq bacarığını sübut etmək idi. Bu haqda o, “Ikd əl-Fərid” əsərinin ön sözündə
məlumat vermişdir (8, 233).

2013/ IV

130

«Əl ıqd əl-Fərid» əsəri hər biri qiymətli daşların adı ilə adlanan 25 bölmədən ibarətdir. Müəllif hər iki başlığı «Cövhər» adı altında birləşdirir.
Mərkəzi başlığı isə boyunbağıda olan ən böyük mirvari «Vasitə»nin adı
ilə adlandırır. İlk 12 hissənin adı son 12 hissənin adı ilə uyğun gəlir. Məsələn, birinci hissə “Boyunbağı” adlanırsa, sonuncu hissə “İkinci boyunbağı ”adlanır. Bölünən hissələrin 13-cüsü “Mərkəzi”-“Vasitə” adlanır.
“Ikd əl-Fərid” əsəri aşağıdakı hissələrə bölünür:
1. İslam hökumətinin siyasi quruculuğu və hökumət orqanları.
2. Müharibələr.
3. Səxavətli və alicənab insanlar.
4. Rəsmi səfirlərin göndərilməsi.
5. Hakimlərə məktub yazma qaydaları.
6. Dini elmlər və ədəbli insanın davranış qaydaları.
7. Atalar sözləri.
8. İbratamiz xarakterin nəsihətləri və asketizm.
9. Başsağlığı, matəm elegiyasının ifadəsi.
10. Genealogiya və qəhrəman ərəblər haqqında hekayətlər.
11. Bədəvilərin natiqlik istedadları.
12. Uğurlu məzəmmət və cavablar.
13. Natiqlik sənəti.
14. Tərəssül (məktublaşma, epistolyar )janrı.
15. Xəlifələrin tarixi.
16. Ziyadın (Tarik ibn Ziyad İspaniyanı fəth etmiş sərkərdə)tərcümeyi-halı
17. “Əyyəmu-l-arab” “ərəb günləri” (ərəblərin həyat və sərgüzəştləri)
18. Ərəb poeziyası və dahi şairlər
19. Vəzn və qafiyə.
20. Musiqi və nəğmə
21. Qadınlar.
22. Yalançı peyğəmbərlər, xəsis adamlar, müftəxorlar.
23. İnsanlar və heyvanların təbiətləri.
24. Yemək və içkilər.
25. Müxtəlif lətifələr.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, İbn əbd Rəbbihi “Ikd əl-Fərid” əsərinin yeddinci hissəsini atalar sözləri və məsəllərə həsr edib. Bu hissə
“İkinci əqiq” adlanır. Bu hissə Peyğəmbərin (s.a.s.) dilindən deyilən
kəlamlarla başlayır. Daha sonra alimi dilindən deyilən atalar sözləri,
riyakarlıq, qanunlar haqqında atalar sözləri haqqında və s. atalar sözləri
haqqında məlumat verilir.
Əsərin digər hissəsində isə Əksam ibn Seyfi və iranlı Buzurqmehr tərəfindən toplanan bəzi atalar sözlərinə yer verilmişdir. Biz onların bir qis-
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mini araşdırıb azərbaycanca və ərəbcə oxşar variantlarını göstərəcəyik.
Bəzi nümunələrin isə azərbaycanca oxşarı olmadığından onların ekvivalentini göstərə bilməyəcəyik.
مثكأ لاثمأ يفيص نب رهمجرزبو يسرافلا
Əksam ibn Seyfi və iranlı Buzurqmehr tərəfindən toplanan bəzi atalar
sözləri (15, 346)
1. براجَّتلاب لقعلا
ə.t. Ağıl təcrübə ilə qazanılır.
Ağıl təcrübə ilədir.
Ağıl yaşda deyil, başda olur. (1, 25)
2. هنينْيع قّدص نم قيدصلا
ə.t. Dost gözünə inanandır.
Dost başa baxar, düşmən ayağa (2, 277).
3. بيبح هل نكي مل نم ُبيرغلا
ə.t. Dostu olmayan qəribdir.
Dostu olmayan yad adamdır.
Qərib dostu olmayandır (1, 155), (2, 195).
4. بيرق نم ُبرقا ديعب ّبَر
ə.t. Uzaq rəbb yaxından daha yaxındır.
Yad qohumdan daha yaxındır.
Bilmiş yeg bilməzük kişidən yeg .(tanıdığın şeytan tanımadığın
adamdan yaxşıdır). (4, 67)
ديببلا كاخا الو بيرقلا كراج
Yaxın qonşu uzaq qardaşdan yaxşıdır (7, 46).
5. هربْخَت مل نم كناوخٍا ريخ
ə.t. Dostun xeyirlisi sirrini onunla bölüşmədiyindir.
كرس نفدم كردص لعجا
Sirrini sinəndə dəfn et (7, 14).
كرما كلمت كرس متكا
Sirrini gizlədib işinin ağası ol (7, 23)
Sirrini vermə dostuna, o da deyər dostuna (2, 576).
Dostdan belə sirrini saxla (2, 279).
جرخ و بابلا حتف ةثلثلا نيب و جرد نينثالا نيب رسلا
İki nəfər arasındakı sirr nərdivandır, çatdı üçə-qapını açıb çıxdı
(küçəyə) (7, 70).
Bu tipli atalar sözləri ərəblərlə yanaşı, Azərbaycan və digər xalqların
məişətində istifadə olunur və ekvivalenti mövcuddur.
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6. هعْفن برق نم بيرقلا
ə.t. Yaxın o adamdır ki, onun xeyri yaxındır.
Faydası yaxın olan yaxın adamdır.
7. بيغلا مهّتُم بًا نبا
ə.t. Atanın oğlu gələcəyin (qeybin) müttəhimidir.
8. تيطعأ ام ةيفاعلا نم ظُخ
ə.t. Verilən afiyəti(sağlığı) götür.
9. نيرايَسلا دحأ لايِعلا ةّلق
ə.t. Ailənin azlığı iki ulduzdan biridir.
10. نسْحُي ام ناسنِا ِّلك ٌةميق
ə.t. Hər bir insanın qiyməti yaxşı deyil.
11. احاتْفِم قِلَغ ِّلكل بُلطأ
ə.t. Hər bağlı yerin açarını tələb et.
12. ةنطِفلا بهذُت ةنْطبلا
ə.t. Çox yemək fitnəni uzaqlaşdırır.
13. بيرَغ هلهأ يف ُّلِقُملاو نطَو ةبْرُغلا يف يِنَغلا
ə.t. Varlıya qürbət vətəndir, kasıb ailəsinin yanında qəribdir.
Bu tipli atalar sözləri isə yalnız ərəblərin məişətlərində işlədilir və
Azərbaycan dilində onların ekvivalentləri mövcud deyil.
İşin elmi yeniliyi. İlk dəfə Azərbaycan filoloji fikrində Ərəb-ispan
ədəbiyyatında mühüm yeri olan İbn əbd Rəbbihinin “ıkd əl-Fərid” əsərində olan folklor nümunələri, o cümlədən atalar sözlərinin bir qismi araşdırılmışdır.
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Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr
NEFTÇALA-SALYAN FOLKLORUNDAN ÖRNƏKLƏR
Neftçala-Salyan bölgəsindən topladığımız folklor örnəklərindən arasıra “Dədə Qorqud” toplusunun oxucularına təqdim etmişik. Bu sayımızda da həmin bölgənin folklor örnəklərindən yeni nümunələr verməyi məqsədəuyğun hesab etdik. Fikrimizcə, bu nümunələr həmin bölgənin folkloru
haqqında müəyyən təsəvvür yarada bilər. Bu dəfə təqdim etdiyimiz örnəklər əsasən bayatılar və nağıllardır. Nümunələri diktafonla qeydə almışıq,
söyləyicilərin dil və üslub xüsusiyyətlərini, dialekt və ləhcə özəlliklərini
saxlamışıq.
Aynurə SADIQQIZI
Acı-qıcılar yarpağı,
Astanalar torpağı.
Hər kəs məni istəmir,
Gözünə bibar yarpağı.
* * *
Oğlan, adın Əlidi,
Qolların düyməlidi.
Qız səni gözzüyür,
Faytonun gəlməlidi.
* * *
Oğlan adın Abbasdı,
Cibindəki gilasdı.
Qızzar səni bəyənmir,
Deyillər, hoqqabazdı.
* * *
Oğlan, adın Yusifdi,
Dağlara gün düşübdü.
Verdiyin qızıl üzüy
Barmağımnan düşübdü.
* * *
Fayton gələr, toz eylər,
Oğlan qıza göz eylər.
Oğlanda tərssiy yoxdu,
Nə eyləsə, qız eylər.

Bayatılar
Ağlaram ağlar kimi,
Dərdim var dağlar kimi.
Xəzəl olub tökülləm,
Viranə bağlar kimi.
* * *
Məni görən ağlasın,
Zülfün hörən ağlasın.
Əvvəlki günnərimi demirəm ey,
İndi görən ağlasın.
* * *
Gedərəm ölkə sənnən,
Qorxuram yol kəsənnən.
Ay qohumum-qardaşım, gəl görüşəy,
Bəlkə ayrıldım sizdən.
* * *
Eləmi, neynir məni,
Ney çalan neynir məni?
Gedin deyin o yara,
Ölürəm, neynir məni?!
* * *
Eləmi nə tərəzi,
Nə daş var, nə tərəzi.
Arvadı tez qocaldar,
Kişinin nətərəzi.
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* * *
Eləmi, bəd ayə,
Yaxşı olar bəd ayə.
Arvadı cavan saxlar,
Yaxşı kişi, bəd ayə.

* * *
Yaralı qoydun məni,
Nar kimi oydun məni.
Əzizziynən saxladım,
Nə günə qoydun məni?!

Söylədi: Məhərrəmova Zeynəb Yusif qızı. 1934 təvəllüdlü, təqaüdçü.
Ermənistan respublikası, Zəngibasar mahalında doğulub. 1951-ci ildə
Salyan rayonu Aşağı Xələc kəndinə köçürülüb.
Pərişanam, pərişan,
Yoxdur halımı soruşan.
Hardadı mənim kimi
Dərdi dərdə qarışan.

Dağlar dağladı məni,
Zülfün bağladı məni.
Mərd yolunda can qoydum,
Ellər ağladı məni.

Sən məni ağlar qoydun,
Qapımı bağlar qoydun.
Aşdun yaxam düyməsin,
Dağ üstə dağlar qoydun.

Şirəni şana çəkər,
Hər evlad qana çəkər.
Balanın qəm yüküni
Ölincə ana çəkər.

Əzizim tikən oldum,
Sökən də tikən oldu.
Toy paltarı istədim, ay cavan bala,
Kəfənə bükən oldum.

Uzun üzdi qovağlar,
Üsti dolı yarpağlar.
Mən yarımdan doymadım,
Doysun qara torpağlar.

Dağlar, maralımı ver,
Səbri-qəralımı ver.
Sağ maral sənin olsun,
Mənim yaralımı ver.

Dağlara dolı düşdü,
At getdi, nalı düşdü.
Öy tikdim, yar gözzədim.
Əzrayılın yolı düşdü.

Dağlar lala boyandı,
Yaşıl ala boyandı.
Hamının şamı yandı,
Mənimki qara boyandı.

Otı biçənə qurban,
Gülün seçənə qurban.
Dar gündə, bəd ayaqda
Cannan keçənə qurban.

Dağıstanda dağam mən,
Bir qərib dustağam mən.
Bileydi qohum-qardaşlarım,
Ölməmişəm, sağam mən.

Yaraliyam, yaralı,
İlan vıran saralı.
Yanunda bir yer eylə,
Mən də olum oralı.
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Göydə göyərçin ağlar,
Yuvada laçın ağlar.
Sən kimi bacıdan ötri
Başımda saçım ağlar.
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Dağlar dağladı məni,
Zülfün bağladı məni.
Mən yoluzda can qoydum, ay bacılarım,
Ellər ağladı məni.

Mən qaldım aran yerdə,
Milçəy qan soran yerdə.
Anam, bacım ağlasın
Qanım göl olan yerdə.

Söylədi: Əhədova Gülüstan Baləhməd qızı, 1942 təvəllüdlü, orta təhsilli, təqaüdçü. Neftçala rayonu, Mürsəqulu kəndi.
Xalq təbabəti
Məəm bı barmağım (şəhadət barmağını göstərir – A.S.) həssasdı. Bırda
nə olsa, bi dənə bı barmağım bilir. Mən ordan – anamgildən gələnnən sora
naziy, bax bı barmağdan da naziy ilannar Kür başı düzilib bir-birinin ardına, gəlillər. Yuxumda gördim, aşkara yox... Biri gəldi, bırdan barmağımı
dişdədi. Didim, barmağımı nöş dişdiyirsən?
Didi:
– Uşağın boğazınnan çöp çıxardırsan ha... Bı barmağun onı tez tapacağ.
İndi bax bi dənə bı barmağım tapır bırdan çöpü. Onnan da ... gör neçə
illərdi. Helə bi dənə bı barmağımnan tapıram o çöpi, ötirrəm, çıxadmıram.
Söylədi: Orucova Aqibət Abzər qızı, 1938 təvəllüdlü, orta təhsilli, təqaüdçü. Neftçala rayonu Qaçaqkənd kəndi
Nağıllar
Ovsanaya düşən tikə
İrəhmətdiy anam danışardı biziyçin imamlardan. Anamın yaxşı bi dənə
məclissərdə danışılmalı nağılı var iydi. Diyərdi, yığılarduğ başına, o danışardı. Diyərdi ki, günnərin bir günində bir kişi, bir arvad varmış, bıların
evlatdarı olmırmış.
Helə bir gün belə, beş gün belə. Arvad gileylənir, Allahdan asılanır ki,
bizim ööladımız nöş olmur, haçağacan biz belə tək yaşıyacuğ? Kişi də,
irəhmətdiyin qızı, səbr eləginən, Allah özü bilən məsləhatdı, kiminə tez
verir, kiminə gec verir, bizə də verəcəg. Diməy, bıların evladı olur, olur,
ölür, üzdən irağ. İndiki mikroblar kimi. Diməg mikrobı varmış də... mıxtəsəri...
Arvat diyir ki, əşi bilirsən, bi dənə nəzir eləmişəm e...
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Diyir:
– Nə nəzir? Nəzirdi, Allah qəbul eləsin, nə disün, qəbuldı də...
Diyir:
– Yox, nəzir dimişəm, bizim ööladımız olsun, ööladımızı aparağ, Peyğəmbərə verəy nökər.
Diyib:
– Hə, neynək.
Allah-tala bıların səsin eşidir, bılara bi evlat verir. Bı uşağ anadan olır.
Peyğəmmər də diyəmmərəm, bı kətdə, o kətdə, ola bilsin, neçə kət aralı
iymiş də bılardan. Hası Peyğəmmər, diyəmmərəm, hasıymış.
Yüz iyirmi dörd min Peyğəmmərimiz var. Onlardan cəmi iyirmi beşi bizə gəlib çıxıb. Qalannarı bizə gəlib çatmayıb. Tanıdığımız iyirmi beş dənədi. Mıxtəsəri, bı arvad qoyır həmləsin yerə, doğır, oğlı olır. Arvat qorxır,
kişiyə diyir:
– Tez ol, dur hazırraş, azuqə də yığağ, gedəy Peyğəmmərin hüzuruna.
Kişi diyir:
– Ay arvad, bi on güni olsın, 40 güni olsın bı uşağın.
Arvad diyir:
– Yox, qorxıram. Büriniblər bərtəniblər, uşağı da bəliyiblər, vırıblar
qoltığlarına, azuqə yığıblar, pişmişin pişmiş, çigin çig yığıblar, gediblər
Peyğəmmərin yanına. Bı kətdən keçiblər, o kətdən keçiblər, gedib çatıblar
Peyğəmmərə. Nağıl yolı diyir, yaxın olar. Peyğəmmər pəncərədən baxıb
görür ki, ibadətiynən məşğul iymiş də, bi kişi, bi zənən gəlir. Peyğəmmərin yanına o ğədə əl çəkdirməgə ağır xəssə gəlillərmiş də... Gəlib:
– Salamməleyk, əleykəssalam. Ya Peyğəmmər, fəda olım sənə, bı körpəni səəçin gətirmişüg.
Diyib:
– Məəçin?
Diyib:
– Hə, nökər.
Diyib:
– Axı körpədi, südəmərdi, onnan nökər çıxmaz. Məəm də dayəm yoxdı, ona süd versin, saxlasın. Apar saxla, iki aylığdan sonra gətirərsən,
əmzig yiyən vaxtında.
Diyib:
– Qurban olum, ya Peyğəmmər, mən qorxıram aparmağa, hal-qəziyə
belənçiy, balalarım belə olıbdı, mən qorxıram.
Diyib:
– Qorxma, apar.
Arvad gətirib bı uşağı, day hay bıra dəyər, hay yirügdən dəyər, hay
ağlıyar, belə olar, Peyğəmmər amanatıdı. İki aylığınnan uşağı götirillər
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gedillər Peyğəmmərin yanına. Gedillər Peyğəmmərin hüzuruna, salam
verillər, salam alıllar, otırıllar. Peyğəmmər kitabı varağlıyır, baxır, uşağ
həddi-bılığa çatmıyacağ, ölimdi. Bıların taleyində yoxdı evlad. Mıxtəsəri,
diyir ki, hə, neynəg qalsın. Yekələcəy, göndərərəm arada gələr, ya özüz
gələrsüz, gedərsüz. Uşağı aparıllar içəri, qulluğçular, dayələr var, sütnən
böyidillər. Arada ata-ana uşağa dəyir, gedir. Mıxtəsəri, uşağ böyiyir,
yeriyir. Yeriyəndə uşağı Peyğəmmər qoşır göndərir, apar ver yiyəsinə.
Gəlir, arvad vırır özin öldirir, mən bını issəmirəm, bını Peyğəmmərə vermişəm. Peyğəmmər bilir, axı vaxt çatıb bı öləcəg. Ona görə verir gedib bı
həfdə qalarsan, gələrsən. Uşağ gəlir, arvat diyir, yox e, mən qoymaram e...
İki günnən artığ qalsa aparacuğ. Gətirillər, verillər bı uşağı, o qədə aparıllar, gətirillər, aparıllar, gətirillər. Peyğəmmər göndərir anaan üssə, anadədə qəbul eləmir, qaytarır dala. Uşağ bögiyir gəlir, 12 yaşına, 13 yaşına.
Kişi diyir, tay mən göndərim biyaz da anasının, dədəsinin yanında qalsın,
axı bı 14 yaşında tələf olmalıdı. Mən bını saxlıyammaram, getsin anaandədəən yanında ölsin də... Mən bırda şoğlizimmə qalmıyım ki, gəldi səən
yanunda öldi. Məə tapşırıb anası-dədəsi. Bı uşağ qayıdır dala, gəlir atasının yanına. Ata-ana görir ki, uşağ gəlib. Arvat day özinnən gedir, ay bala, saba qayıtginan. Ay bala, tez ol dədü görginən, qayıtginan. Diyib: –
Ana, Peyğəmmər didi ki, day sən bidəfəlik getginən atuun-anuun yanına.
– Ay bala, axı mən səni ona vermişəm, nökər vermişəm, olmaz məəm
yanımda qalmağ. Bilim ööladım var, ancağ gəlib görəcəm. Mıxtəsəri, kişi
diyir:
– Ay arvad, ba Peyğəmmər göndərib də uşağı.
Diyib:
– Yox, yox mən saxlıya bilmərəm, mən ona vermişəm uşağı. Mıxtəsəri, arvad gə də yığır, yumırrıyır pişmişinnən-çiginnən əlinə gələni, çörəy pişirir, yağlısın-yavanın, toyuğı təmizziyir, hər bir şey, bi dənə bööy
sigəzi (yəni kisə – A.S.) qayırıllar. Kişi çatır sigəzini dalına, uşağ zəmmili,
öpişillər ana-bala.
– Apar uşağı sal filan kətdən yola, ordan oyana özi gedəcəy day.
Hə, uşağ diyir ki, ay atam, ay anam, uşağ dörəm e day mən, bööy cahılam. Day özim tək gedib gələ bilirəm, narahat olmuyun.
Diyib:
– Yox, axı sigəziyə gücün çatmaz.
Bılar gedillər, kişi baxır, day az qalır şəfəğ qaralmağa.
Diyir:
– Oğul, qorxmarsan?
Diyib:
– Yox, ata, az qalmışam bi kət keçəcəm, çatacam. Nolacağ ki? Yollarda
hes zad yoxdı, it-zad yoxdı. Bı kişi qayıdır, aziqəni verir uşağa. Azuqəni
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uşağ çatır dalına, zəmmili əlində süriyə-süriyə. Qəfildənnən tifan qopur,
axşam düşir. Bi tifan qopur, bi tifan qopur, göy yerə gəlir, yer göyə gedir.
Uşağın əlhəmi çaşır (yəni özünü itirir – toplayıcı), yolı azır. Özin sığır bi
qanoon döşinə, bi arxın döşinə, bi ağacın, kolın qırağına, küləy məni
aparmasın. Küləy zor gəlir uşağı qaldırmağa. Uşağa ölim hakkı var axı.
Uşağın az qalıb əcəlinə. Mıxtəsəri, bı uşağı küləy çırpır ora, çırpır bıra,
aparır çırpır bi dənə qapıya. Uşağ görir, bıy bi dənə qapıya tüşdim, qarannığdı, göz-gözi görmir. Görir, hə, içəridən haçar deşiyinnən işığ gəlir.
Qapını dögir, qapını qoca bi qarı açır. Açır qapını:
– Ay bala, bı souğda – qırğında nədi o? Hardan gəlib, hara gedirsən?
Diyib:
– Xala, yol yolçısıyam, Peyğəmmərin yanına gedirəm. Ancağ azmışam.
Diyir:
– Gəl, bala, gəl içəri.
Bı girir içəri, görir ki, dörd dənə uşağ otırıb sirəmnən, boyunnarı çilig,
qarınnarı ac. Ajdığdı də... otırıbdılar. Bi dənə də yekə qazan qaynıyır, altı
gurhagur ocağdı. Gecədən keçib. Arvad nağıl danışır. Hara gedənsən,
hardan gələnsən? Əlüü qızzırginan. Uşağ baxır, oğlan baxır uşaxlara. Görir, solğundular, nə gündədilər bılar ki? Helə nənə nağılı danışdığca diyib,
ay bala, nəvələrimdi e...Valideyinnəri, anası-dədəsi ölib bıların ajdığdan.
Hə... görib helə qazan qaynıyır şartaşartnan. Arvat helə odunnan atır, qazan qaynıyır. Gedə də baxır sigəzi də qapının ağzında. Diyir:
– Ay nənə, o qazanda qaynıyan nədi ki? O uşağlar yatdılar ki, ac yatdılar.
– Ay bala, qazanda hes-zad yoxdı. Mən o uşağları bı cür üç gündi,
alladıram. Üç gündi alladıram.
Diyib:
– Nənə, dur o sigəzini çək bıra.
– Ay bala, başua dolannam. Sigəzini çəkib, ağzın aşdırıb arvada, yığdığın yığdırıb hamısın ora, uşağları oyadıblar. Uşağlar doyuncan yiyiblər.
– Ay nənə, bıları bizə kim gətirib? Diyib: Oğlum, bı uşağ. Başua dolanım, nənə qurban, bax bı bala gətirib, Peyğəmmər göndərib siziyçin. Day
ölmiyəcəysüz, ajdığdan çıxduz e day... diyə-diyə uşağa dua eliyib. Diyib,
ay bala, gəlün bı uşağa öz ömrimizdən bağışdıyağun.
Nənə diyib:
– Ya Rəbb! Sənə qurban olum, ürəgim gəlmir çox verəm, çünki bı balaları saxlamalıyam mən, ölsəm kim saxlıyacağ bı yetimləri? Üç il verim
də oğlana. Allah qəbul eliyir. Diyir ki, oğlum, başua dönüm, nənə qurban,
sən də ver. Ay nənə, mən də üç il verim. Verir, o birisi, ay nənə, mən də...
hərəsi üç il, iki il verillər bı oğlana. Allah qəbul eliyir. Hava açılır, arvad
diyir:
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– Ay oğlum, bəs səən azuğün yoxdı, götürdüy yidüy hamsın.
– Nənə, lazım dögür, mən Peyğəmmərin yanına gedirəm. Azuğə lazım
dögür Peyğəmmərə. Arvad uşağın dalıycan su atır, uşağ gedir. Görür
peyğəmmər ibadətnən məşğuldu, baxır. Yox, baxır kitaba görüm uşağ
tələf oldı? Uşağ diridi, özü də gəlir. Bı nə işdi? Uşağın əcəli tamamdı
axı... Qulluğçular xəbər verir ki, gedə gəlir, indi adı nəiydisə də... Gəlir,
salamməleyk - əleykəssalam. Peyğəmmər diyir:
– Gəl görüm bi hardan gedib, hardan gəlirsən? Atun necədi, anun necədi?
Hamsın danışır də, salamları var, dua eliyillər. Ya Peyğəmmər, məə
diyillər, ged, orda qal e sən həməşə, gəlməginən bizə. Bıra gəlmə, mən
səni ona nökər vermişəm.
Diyib:
– Oğlım, gələndə nə görmüsən yolda?
Diyib:
– Hal-qəziyə, belə bi uşağ görmişəm, gecə orda qalmışam. Çoxlu
azuğə gətirirdim, hamısın yiyizzirmişəm uşağlara.
Diyib:
– O uşağlar sənə ömür bağışdadılar. Allah-tala o ömürrəri qəbul elədi.
Ged anuun-atuun yanına, sənə ölim yoxdı. Bil və agah ol, ömrün tamam
iydi, bidəfəlig. Ölim yoxdı sənə, ged atun-anun səni evləndirsin, nəvənəticə də görsinnər. Gedə bilərsən. Peyğəmmər uşağı salır yola.
Bını Allahtala mən də kimnən öyrənmişəmsə, o şəxsə Allah rəhmət
eləsin. Bı hədisdi, bı məclissərdə danışılır. Peyğəmmərriydən, İmamlığdandı bı... Allahtala cəmi bəndələrinə elənçiy Peyğəmmər duası qismət
eləsin. Allah uzun ömürrü eləsin uşağlarımızı.
Söylədi: Quliyeva Pakizə Əlibala qızı. 1937 təvəllüdlü, tibb bacısı
işləyib, indi təqaüddədir. Salyan rayonu Şorsulu kəndi
Dəvə südüylə böyüyən oğlanın nağılı
İki qardaş olullar. Iki qardaşın heç birsinin uşağı olmur. Biri diyir, elə
bil gəlir, bi dilənçi paltarında, peyğəmmər olur, dilənçi paltarında gəlir.
Biri şah olur, biri vəzir. Diyir ki, gəlir bılara qonağ, bılar bının hörmətin
saxlıyır, bını cəh-calalnan çıxadır yuxarı. Görir, elə olar da ər-arvatdı,
bılar da ər-arvatdı. Diyir, bə süzün heç uşağuuz olmır? Diyir, yox!. Nə
qardaşımın uşağı var, nə mənim. Diyir, bilirsən nə var? Sizə bi cüt alma
verəcəm. O da ayləsiynən bölsün yisin, sən də aylünən böl yi. Hansuuz
qabağ yisə, onın oğlu olacağ, hansuuz dal yisə, onın qızı olacağ. Oların
talehin bir-birinə yazıram. Bu kişi qeyb olur, çıxıb gedir.
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Bılar yuunur, hamamlanır, qusullanır. Diməli, şah əvvəlcən yiyir, indi
qismət Allahdandı, vəzir onnan sora yiyir arvadıynan. Bı vəzirin arvadı
biyəz paxıl olur, həm də qayınxatınıdılar axı. Bilir ki, daldan hay düşür,
qırğın düşür, ay keçir, qərinə keçir, vaxt tamam olır. Bir küpəgirən qarı
olur. Diyir, bilirsən nə var? Gələ bu ləli verim sənə, sən onun uşağın
götürginən, it küçüyün at onun altına. Dinən ki, özüü vır-öldür ki, vay,
gəlin it küçüyü doğub. Diyir, bu dediyi kimi, ləli alır bınnan, gəlir eliyir.
Bu doğannan sora hay düşür ki, vəzirin arvadı ağrı çəkir. Gedir onun da
uşağın tutur, onun olur qızı.
Bir insaflı götürür bunu qarıya verir. Qarı götürür uşağı, aparır verir
həmən vəzirin arvadına. Vəzirin arvadı verir nökərinə. Diyir, bilirsən nə
var? Apar bını çöldə öldür, bının qannı köynəyin gəti ver mənə. Olmasa,
məəm ürəyim soomaz. Bu götürür aparır atır bərri-biyabannığa, ürəyi
gəlmir uşağı oldürməgə. Diyir, ya Həzrət-Abbas, məəm taxsırımnan keç,
mən mını nətər öldürüm. Bi dooşan vırır, mının qanın bılıyır köynəyə, onı
gətirir verir vəzirin arvadına, diyir helə uşağın qanıdı. Bı da nə bilir,
çöldiydi dənə.
Bı şahın dəvəçisi olur. Bı gələnnən sora o da Allahın yazısıdı, Allah
yazıb onu, məəm, səən əlində döör, dəvəçi dəvəni gətirirmiş. Görür ki, bir
uşax səsi gəlir. Bura-ora, bura-ora, gəlir görür, bıy, kolun dibində gözəlgöyçəy, biri o birinə diyər şah balası, bı gözəl-göyçəy oğlan uşağı. Diyir,
Xudavəndə, bının da oğlu yox, Xudaya, şükür sənə, mən çölün biyabannığında nağayracam, bu uşağı nətər saxlıyacam. Diyir ki, bilirsən nə var?
Bı mamentdə dəvənin biri doğur, balası ölür. Allahın işidir. Bu götürür
diyir, Xudavəndə, sən bını mənə rasd elədün, şükür sənə, İlahi, nola bı
uşağ bını əmə, dəvəni. Əlində saxlıyıb də dəvəni də. Dəvəni xıxırdır (yəni
aşağı əyir – toplayıcı), əmizzirir bı uşağı. Götürür, alır qucağına aparır
somyəsinə. Gənə acanda gəlir dəvəni xıxırdır, əmizzirir bını. Ta o yerəcən
mıharbə düşür. Qabağlar da elə bu mıharbə varıymış dənə, bı şahnan
başqa şahın. Diyir, ya qırx dənə bir-birindən törəmiş dəvə verəcəksən. Bı
hesabnan eşitdiyimə görə uşağın olur iyirmi yaşı. Qızın da olur məsələn,
iyirmi yaşı. Həmən qərinə keçir üstünnən. Bılar gəlir, şah əmr eliyir
dəvəçisinə ki, o elə bu dəvənin dalıycan gəzir, dil bilmir. Bı gedə helə
dəvənin dalıycan gəzir. Kişi ancağ elə bına pasimandı də, elə-belə kənardan, dili yoxdu ancağ. Dəvə nağayrır, bı da elənçiy, məsələn, gəzir, ancağ
yiyir-içir mınnan. Diyillər, həmən qırx dənə dəvə bir-birinnən törəmişə, o
dəviynən düşür. Həmən dəvə düşür olara. Gətirillər, diyir, məsələn, cahcalal qurullar, gətirək dəvələri ayırağ-ayırağ. Dəvəni ayıranda görüllər ki,
yarıdan aşağısı tükdi, cılxa (büsbütün – toplayıcı) dəvə tükü kimi. Dəvə
südü əmib axı. Yarıdan yuxarısı insandı. Həmən bu uşax olub, şahın oğlu.
Diyir, bilirsən nə var? Vəzir, tədbir. Qardaşı vəzirdi axı. Bı da elə bilir,
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arvadı it küçiyi doğdı, qutardı, çıxdı getdi. Diyir bu səfərki, nə tədbiri var?
Ola bilər ki, bu dəvəçinin işi ola bilər. Uşağı diyir, bağlıyıllar ağaca, başqa
dəvəni atıllar, istədiyi dəvənin haqqın göndərirlər də başqa döölətə ki,
mıharbə olmasın.
Bunu bağlıyannan sonra, bu vırır özün ora-bıra, nağayrır. Qız da diyir,
qırx pilləkənnən baxırmış. Bu vəzirin qızı. Vəzirin qızı görən kimi gözü
düşür bu gediyə. Bunu Allah yazıb axı bınıyçın – anadan olmamış, qisməti. Odu ki, ordan namə yazır qoyur, onun da qabağında işdiyənnəri
varıymış də, dədəsinə ki, dədə, o insandı, onu ver mənə, mən onı adam
eliyərəm. Bı naməni gətirir şaha oxutdurur, qızun belənçiy yazıb, diyir,
vay, səən qızun nöş belənçiy yazıb, nağayrıb. Diyib ki, nağayrax? Diyib,
nağayrax, o indi ki, məsələn, onı qabul eləmirsüz, o dəvənin hosarın
verün mənə, mən çıxıram kəntdən. O gedənin hosarın (yəni cilovun –
toplayıcı) ver mənə. Bu götürüb çıxır. Diməli, mına diyir vəzir, xəbər
göndərir nə vəznidə yüngül, qiymətdə ağır nə götürür götürsün, gedəni də
verdim ona. Diyir, olmasa, qız diyib, olmasa, özümü öldirəcəm. Diyib,
indi ki, özün öldürəcəy, öldürməsin də, çıxsın məəm ölkəmdən.
Qız götürür, bunu alır gedəni, diməli, dil bilir də, hosarınnan tutub heyvanı hara aparırsan gedmir, bı da onnan gedir. Gedillər, bu kəntdən çıxıllar, eləbil keçillər İrana. İrana keçənnən sora bu, nəyə gücü çatar, qızıl
götürür. Gedir orda, məsələn, payız aylarıymış, qamışdan somiyə qurır.
Elə bil bu əlini belə atanda yığdığcan bu nə iş görür, gedə də onnan eliyir.
Bu nə iş görür, gedə də onnan eliyir.
Bir müddət, nə qədər hava istiymiş, bı çadır qurur, gecə yatıllar orda.
Qız da özi kişi paltarı geyib çıxıb. Bu hələ də bilmir bu qızdı, oğlandı. Ta
o yerəcən, axırda şəhərin kənarında özdərinə, day hava soyuyur axı, bir
mənzil qurullar, girillər onun içərsinə. Qız mınnan sarı ölür axı, mına görə
də çıxıbdı elə kəntdən. Diyir, bilirsən nə var? Heyvan diyir, bəli! Elə
mının yanında qaldığcan bu sözdəri danışdığcan örgənir. Diyir, bəli!
Diyir, mən sənə bi dənə ləl verəcəm, get söz örgən. Diməli, ləli qoyur
mının ocuna, elə tutur əlində, ay mənə söz örgədən, ay mənə söz örgədən.
Kəndin qırağıynan gedirmiş. Bi ağıllı başa düşən adam varıymış. Diyib
ki, oğlum, nə axtarırsan? Diyib, mənə söz örgətsinnər. Diyib, bilirsən nə
var? Mən sənə söz öyrədərəm, gööl sevən göyçəy olar. Gəlir, gəlir diyir
ki, diyir ki, nə örgəndün? Diyir ki, diyir didi, gööl sevən göyçəy olar.
Diyir, didi ki, sağ olsun söz örgədən, sağ olsun söz örgənən. Səhəri gənə
verir elənçiy, gedir. Gedəndə diyir ki, büyünki işüü səhərə qoyma. Gənə
gəlir, diyir, nə örgəndün? Diyir, didi ki, məə didi, büyünki işüü səhərə
qoyma. Səhər göndərir, diyir, gənə get. Səhər də gedir, nə iş gördün, insafnan gör. Diyir, sağ olsun söz örgədən, sağ olsun söz örgənən. Bi dənə ləl
verir, get başu-gözü qıttırginan, gəlginən. Bu gedir dəlləyə, o ləli verir
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başın-gözün qıttırır. Bi dəst öziyçin bəyliy paltarı alır. Bu başın-gözün qıttırmağa gedəndə diyir, bilirsən nə var? Görüllər ki, elə bil bırdan daşıyır,
məsələn, qonşunun həyətinə. Bu heyvandı, güjdüdü axı. Diyib ki, sən
öləsən, mən də çörəy pulu qazanım dənə. Diyir, oların yanına gəlib nağayrırsuz? Diyir, özümizçin çörəy pulu qazanıruğ. Elə bil oların dört nəfərin götdüyün bu güjdüdü, götürürmüş, aparıb tökürmüş. Axşamçağı buların pulun verirmişdər. Diyiblər ki, hal-qəziyə belədi, on gündə işdədiyimizi bu bir gündə daşıdı apardı, tökdü ora. Gəldi, çörəymizə bayis oldu.
Diyir, day nə bayisi var. Sizin dört nəfərin maaşın mına verəcəm. Qız
görür ki, axşamçağı Heyvan gəlir, adın Heyvan qoyur də, çöldə qaldığına
görə. Gənə elə üzü-gözü tüklü. Üzü-gözü tüklü gəldün. Diyir, hal-qəziyə
belənçidi, çörəy qazanmışam. Qardaş, pıl qazanmışam. Qıza da qardaş
diyir (Bilmir, axı kişi paltarındadı). Diyir, sağ ol, əcəb elədün, ancağ get
heç nəyə baxma, getginən işü görginən. Mən nətər diyrəm, get üzü-gözü
qıttır, gəlginən. Bu gedəndə görür ki, biri diyir ki, bir illik səfərə gedirəm,
bir illik səfərə gedirəm. Bir illik səfərə gedirəm deyəndə kim gedər
mənən, kim gedər, qan pulu verirəm ona. Bu gənə diyir ki, mən gedirəm.
Diyir, bə sən kimsən? Məsələn, adamun kimdi? Yiyün kimdi? – gedim
diyim də. Diyir, heç nəyim yoxdu, bi dənə qardaşım var. Gəlir görür həmən bu görür, Allah, Heyvan gəlir, yanında da yiyəsi, bir də adam. Gəlir
mının qavağına, ay Heyvan, nə işdi? Diyir ki, səfərə gedillər. Qardaş, bir
illik səfərə gedirəm maaşa. Bu qız qalır girinc, buna artığ-əskiy diyəmmir.
Diyir, neynəy, üç gün məə vaxt ver. Üç gün məə vaxt ver diyəndə bu gedə
gedir. Diyir, neynəy, üç günnən sora icazə verərəm, gedərsən də. Bu diyir,
bilirsən nə var, get üzünü-gözünü qıttır, gələndə də bir dənə molla gətir.
Kəbin kəsən molla gətir. Bu gedir, üzün-gözün qıttırır, gələndə də kəbin
kəsən molla gətirir. Gəlir bura-qardaş, ora-qardaş, bu gedənnən sora bu
qız geynir şah qızı, padşah qızıdı gözəl-göyçəy qızdı. Geyinir zənən paltarın, gəzir, işin-gücün görür qurtarır. İndi özzüyündə bilir də kəbinimi
kəsdirəcəm, toyum olacağ. Öz istədiyi kimi geyinir, öziyçin hər bir şərait
yaradır. Axşamçağı bu gəlir mollıynan, bura qardaş, ora qardaş. Diyir, səs
salma, elə qardaşun mənəm. Əmoğlu əmiqızıdılar də. Molla danışır halqəziyə belənçiy, mən bunun dərdinnən, düşmüşəm hamara, Allahın
əmriynən mənim kəbinimi kəs. Allahın əmriynən kəbinin kəsir, gedir üç
gün qalannan sora həmən kişi gəlir ki, səfərə qalxmalıyam. Səfərə qalxannan sora bı gedə yolda elə bil dəvələrə su verillərmiş. Quyudan su çıxarıllarmış. Həmən vedrəni sallıyıblar gedəni qoyullar vedriyə salıllar
aşağı quyuya, doldurur, verir də dəvə içir, hamısı içir. Axırıncı vedrəni
dolduranda bi div yapışır mının qolunnan. Ora gedən də ölümə gedirmiş
də. O didiyin dimirmiş, ona görə də onu yiyirmiş. Diyir ki, sənnən bi dənə
söz soruşacam. Əgər tapduun, sənə bir çual qızıl da verəcəm. Tappasun,
səə yiyəcəm. Diyir, vallah mən dünyaya heyvan gəlmişəm, heyvan da
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gedmişəm. Mən heç nə bilmirəm. Dünyada bi dənə onı bilirəm, gööl sevən göyçəy olar. Belənçi yapışır bunun qolunnan, diyir, çox sağ ol. Bir
göy qurbağıya neçə illərdi, aşiqəm. Diyir, hər kəs o sözü tapıb disə, mən
ona gedəcəm. Diməsə, yox. Ona gora da neçə illərdi, o gələn adamları
mən yiyirəm. O, bi çuval qızılı verir buna, indi rəvayətdi də. Çıxır, çəkillər görüllər, Heyvan gəlir, bir çual da qızılnan. Qızılınnan bir dənə götürür
o səfərə aparan kişiyə də verir. Diməli, munu necə biz poştda pulnan göndərmiriy, bunun da indi ordan qayıdanı olurmuş də yanında. Məsələn, şah
ki, üç-dörd nəfər götürür, həmən adam məsələn taniyram də, bu Ceyrandı,
mını ver mına, aparsın versin mənim ayləmə. Ordan onu aparır verir ayləsinə. Daldan gənə gedillər, ikinci yerdə, diyillər, bırda çadır qurub yatacuğ. Burda çadır qurub yatıllar. Diyillər, kim qaroul çəkər, kim qaroul
çəkər. Heyvan diyir, mən! Həmən gedə. O, qaroul çəkib səhərəcən, başın
bürüyib diyib, yox yuxum gəlir. Barmağın kəsib yerinə duzu doldurub ki,
ağrıdan məni yuxu tutmasın. Bu gənə durub görüb ki, bir ağ paltara bürünmiş bir nəfər gəldi padşahın başın qalxızdı, başının altına nəsə qoydu.
Dala qayıdanda dalıycan sulu-sulu gedib görüb qadındı, yeddi dəst saçı
var. Üçün belə ayrıb, üçün belə ayrıb ortasınnan saçın nəsə büküb qoyub
cibinə. Gəlib başını atıb yatıb. Səhər ayılıb görüb, dədə vay, qoşun gəlir,
müsibətdi, qırğındı.
Heyvan, nə işdi? Diyib, ə qorxma, heç nə, qoy gəlsinnər, dəymə. Bu
bilir də öz işin. Gəlib diyib ki, hal-qəziyə belənçi, yeddi dənə arvadım var.
Yeddi arvad almışam, mıxtəsər, iksinnən biri ilk arvadı saxlıyıb gələn ildə
doğur, uşağın başın kəsillər. Görüllər ki, hə, qannı pıçax onun padşahının
başının altında. Bu götürüb diyir ki, mən sənin düşmanını səə versəm, nə
verərsən? Diyir, səni dünya malınnan xali eliyərəm. Mən neçə ildi uşax
üzünə həsrətəm. Diyir, neçə dənə arvadun var?. (rəvayətnən diyillər, guya
yeddi dənə). Diyir, gedəy bı diyib də, gəlib məəm gözümün qabağında
bırdan keçəcəylər. Mıxtəsər, bu necə diyib, o da elə eliyib. Gəlib keçəndə
yapışıb görüb ki, bu arvatdı də, diyib ki, yeddinci arvadımın yeddi dənə
saçı var. Tutub diyib ki, yeddinci arvaduun saçın göstərəcəysən mənə.
Ayrıb üçün belə, üçün belə, görüb ki, biri kəsilib. Çıxardır cibinnən, diyib,
sənin düşmanun budu, gələ tükdəri. Verib belənçi o, orda da gənə buna
külli miqdarda (çörəy Allahdadı, bala) ona verib qayıdıb gəlib, uje axırıncı eldə elə bil iki yüz metrə qalmış diyib ki, yorğunuğ, gəlün yatax. Yatağ qurublar. Bu səfər ki, orda yatanda, ay qardaş, məə bax e, bir ildi, mən
qızımnan ayrılmışam, mən burdan-bura necə gedim mən, əmim qızına
dəymiyim. Səhərə hələ bir müddət qalıb. Bu özünnən bi dənə adam düzəldir sancır ora, çıxır gedir. Gedir görür, İlahi, həmən öyümün yerində iki
mərtəbə öy saldırıblar, göyün üzündə, hamısı hasarda. Nağada eliyib,
kəmənd atıb dırmaşıb. Gedib görüb ki, Allah üç günnən ona uşağı verib.
Uje bir il keçib axı üstünnən. Uşax üç aylığ doğulub, əkiz. İkisi də oğlan,
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birin bı qolunun üstündə yatızdırıb, birin bu qolunun üstündə yatızdırıb.
Bı hirsdənib bıyana gedib, o yana gedib, əvvəl istiyib elə ikisinin də başın
kəsə ki, guya mən gedənnən sonra əmim qızı, ola bilsin, xəyanət eliyib
mənə. Diyir bu səfər ki, bu yana gedib, o yana gedib, bu yana gedib, o yana gedib, mının taqqıltısına əmisi qızı ayılıb. Bu da həmən kəbinin elə bil
kəsildiyi günün qərarın qoyub qol çəkdirmişimiş qıza da, gediyə də. Ki
məsələn, gedirsən əmoğlu, dünyanın işin bilməy olmaz. Qız gəlib qucaxlıyıb əmisi oğlunun boynun, əmoğlu, nöş hirsdənmisən? Diyib, hə, bu
iki dənə uşağı sən hardan gətimisən? Diyib, əmoğlu, gedəy, kəbin kağızına
baxax, əgər qərardan mən caymış olsam, bu kəbin kağızınnan sən biləcəydün. Görüb, düz diyir. Yox orda diyib də, diyib, nə iş gördün, insafnan gör,
insaf döyür də, buların üçünün də başın kəsəm, görüm noolacağ. O söz
yadına düşüb. Bularnan görüşüb eliyib. Diyib, sübhdi də, çıxım gedim,
qayıdıb gəlləm də, filan yerdə adamım yatıb, mını aparan adamlar.
Qayıdıb gəlib, gəlib öylərinə, padşah da verib e belə qızılı, Allah töküb
üstünnən qurtarmaz. Vəzir qayıdıb diyib ki, ay vəkil ey, qıza bi oğlanı,
dəvəni verdüy qızın qucağına, buraxduğ hamarın düzünə. Gedəy görəy,
sorağ eliyəy görəy bizim qız necə oldu, hara getdi, itdi-batdı? Diyir, düz
diyirsən. Bular, geyinir dəvriş paltarın (iki qardaş) düşüllər diyarbadiyar,
ta ki sənnən sorağ eliyillər, onnan sorağ eliyillər. Buna diyillər, Allah qonağı, ona diyillər Allah qonağı. Diyir, vallah saxlasa, o nabələd öy var, o
saxlıyar sizi. Bizim özmüzün yatmağa yerimiz yoxdu, sizi harda yatızdıracux. Kanardan görcəyin elə bil olar tanımır, qız dədəsin də tanıyır,
əmisin də, gedənin xəbəri yoxdu. Tanıyıb bu səfər ki, gəlir gediyə diyir ki,
bilirsən nə var? Dədəm də gəlir, dədün də gəlir. Mən diyəcəm, öyün
yiyəsi öydədi, gedərsüz, qabul eliyəcəy. Diyir, qız özü mal-heyvan sağırmış həyətdə. Gəlib deyib ki, biz Allah qonağıyuğ. Diyib, öy yiyəsi öydədi. Gəlib görüb, bu uşağlar, məsələn, bir yaşında, yaş yarımında, iki yaşında oynuyan uşağmış adamnan. Diyib, sən bir saat oları qapının ağzında
durğuzacaxsan. Bir saatdan sora olara diyərsən, buyurun yuxarı, işim
yoxdu. Nətər dimişdi, elə eliyir, bular girənnən sora qız gəlir də, işingücün görür gəlir. Bılara sırfa salır, çörəy verir, yiyillər-içillər. Diyir, ay
əmi, hardan gəlib, hara gedənsüz, nağayransuz? Diyir, ay bala, bizim
dərdimiz böyükdü e, bizi danışdırma. Diyir, yox e, xəbər almağ olmaz?
Qız bilir axı. Onnan sora bular başına gələni danışır, diyir, belənçiy, o
heyvannan adam olardı, ay bala, heyvannan da adam olar? Diyir, sən
atamsan, o əmim. Bu gedə də həmən heyvandı. Bu uşaxlar da süzün nəvələrüz. Onnan sora diyir, həmən qarıynan o vəzirin arvadın bağlıyıllar at
quyruğuna, hər tikəsi bi kolda qalır.... İndi hərənin bi cür taleyi olur.
Söylədi: Babayeva Ceyran, 1942 təvəllüdlü, orta təhsilli, təqaüdçü.
Neftçala rayonu Qaçaqkənd kəndi
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Armudxan xanla tülkünün nağılı
Varıymış, yoxıymış, bi dənə kişi varıymış. O, əkinçi, bağban bi adam
olır. Bının qapısında yaxşı böyük bi dənə armud ağacı olır. Ona görə də bı
kişinin adına Armudxan xan diyillər. Armudxan xan hər ildə bı meyvəsin
aparırdı başqa bi yerrərdə satırdı.
Bir günnəri gəlir ki, bıy, armudı kimsə dərir, yiyir, tapa bilmir. Nə eliyir ki, nə eliyim, gecə-gündüz yatır qaroluna, bi vaxtı görir ki, bi dənə tülki gəlib çıxıb armuda, armudu qırıb tökir yerə, yiyir, aparır. Bı tülki armuda çıxanda Armudxan xan aşağada otırır. Diyir:
– Öldirəcəm səni, tülki.
Diyir:
– Armudxan xan, öldirmə məni. Məniynən sən qardaş olağ, ancaq məni öldirmə.
Diyir:
– Yox e, mümkün döyül, səni öldirəcəm.
Razılaşıllar bılar qardaş olmağlarına, gedillər. Tüşür aşağa.
Diyir:
– Armudxan xan, sən bi nəfərsən, gəl məniynən gedəy çayın oyızında
bi dənə şah var, ona qonağ.
Diyir:
– Ay kişi, mən səniynən hara gedəcəm, mənim cırığ-şındır paltarım var.
Diyir:
– Yox e, gedəcüy.
Tülki Armudxan xanı götirir, gedillər çayı keçsinnər oyıza. Keçəndə
diyir, bə mən paltarımı neyniyim?!
Diyir:
– Bağlağınan bi yerə, bağla mənim quyruğuma, mən keçəcəm, sən də
çimə-çimə, üzə-üzə keç oyza.
Diyir:
– Yaxşı.
Çayın içərsinnən keçənnən sora tülki quyruğınnan paltarı açır bıraxır,
çay götirir gedir. Tülki çıxır çölə, çıxıllar oyza.
Diyir:
– Armudxan xan, sən dur bırda, mən bı sahat gəlləm. Tülki özin çatdırır şaha.
– Şah, qonağun gəlirdi, Armudxan xan. Sənə qonağ gəlirdi. Çaydan
keçəndə paltarın çay apardı. Ona layağ paltar.
Şah bına layağ paltarın yaxşısınnan bir dəstini verir, götirir gəlir tülki
Armudxan xanın yanına.
Armudxan xan geyinir paltarı, tüşillər cınağ gedillər. Tülki diyir:
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– Armudxan xan, sənə bi dənə söz diyim.
Diyir:
– Nədi?
Diyir:
– Yiməyi yiyəndə qabağua sümüg yığma. Əlüü kağıza silmə, yaxşı,
irah yiməg yiginən.
Diyir:
– Yaxşı.
Gedillər, otırıllar. Gedillər, çıxıllar padışahın yanına, padışahın hüzuruna. Padışah bını çəkir yuxarı.
Tülki diyir:
– Armudxan xan, irah otu. (Oturub e uje).
Tülki hərdən bına rəm atır. Yiməy yiyəndə diyir:
– Armudxan xan, sən gündə bi dənə qoç kəsirsən ittərüə, pişiylərüə.
Neynirsən, o sümügi, yığırsan qabağua?!
Diyir:- Ayə, nə danışır?
Hay belə-belə. Bını oğada tərif eliyir ki, gəl ki, görəsən. Arvada diyir ki:
– Arvad, Armudxan xan bizə qonağ gəlib. Nə verəy bəs bına?
Diyib:
– A bala, nə verəcüy, neyimiz vardı, nə verəy.
Diyib:
– Yox, verəcüy. Nə diyirsən di, verəcüy.
Arvad diyir ki:
– Əşi, gəl bi dənə yaxşı qızımız var, qızımızı verəy Armudxan xana,
olsun yeznəmiz.
Diyir:
– Yaxşı.
Razılaşıllar, qızı verillər Armudxan xana.
Armudxan xan bir neçə gün qalannan sora diyir ki, day mən gedməliyəm.
Padışah qızı, onın cehizin hamısın irahlıyır, verir. Bir dəssə də qoşın
verir ki, indi apaun bını çaydan keçirdün gedsin öyinə.
Diyir:
– Yaxşı.
Tülki diyir ki, mən qabağda gedirəm, sən gəl dalımçın. Ancağ hardan
tüssi çıxsa, qoşını ora çək.
Diyir:
– Yaxşı.
Tülki qabağda gedir, Armudxan xan da yavaş-yavaş qoşınnan gəlir,
qızı da aparır, qızın cehizin-mehizin yığır, aparır.
Tülki gedir Ağ Döynən Qara Döy varmış, bi dənə də Kor döy varmış,
onın öyinə. Diyir:
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– Ay öyü Allah yıxsın, bilirsən nə var?
Diyir:
– Nədi?
Diyir:
– Padışah qoşın göndərir, Ağ Döyün cigarı, onın arvadı xəssədi, onın
cigarı ona dərmandı.
– Neyniyəg bəs?
Diyib:
– Başua daş, neyniyəssən? Ot tayun var ha, gir tayanın altına, yat orda.
Qoy qoşun gəlsin souşsun, səni tapbasın.
Diyir:
– Yaxşı.
Döy girir tayanın altına. Tülki də Allahdan issiyirdi axı, bi dənə ibişgə
vırır, taya yanır, döy də bırda yanır. Qoşın gəlir çatır bıra. Armudxan xan
qoşını gətirir çatdırır bıra, evə. Qoşun gəlib çatannan sora, öyi-eşiyi rahlıyıllar, yığışıllar öyə. Qoşın qayıdır çıxır gedir. Qıznan Armudxan xan, bi
də tülki qalır.
Diyir tülki:
– Armudxan xan, bi dənə sənə issiyirəm, söz diyəm.
– Di.
Tülki:
– Birdən mən ölsəm, məni nə təhər götirəcəysən? Məni müsəlman
kimi götirəcəysən?
Diyib:
– Hə.
– Ola bilməz, alladarsan məni.
– Yox. Səni müsəlman kimi götürəcəm.
Bir günnəri tülki özün vırır öliliyə. Yıxılır ki, öldim.
Armudxan xan gedir, diyir ki, gedim bi dənə molla gətirim, bını müsəlman kimi götirim. Arvad diyir:
– Əşi, sən ağıllısan. Dəli olma, tülki nədi? Gətir palazı tutağ hərəmiz
bi ucunnan, aparağ atağ dərənin dibinə.
Tutur hərəsi bi ucunnan, aparıllar atıllar dik varmış, dikin üssünnən
aşağa. Atan kimi tülkü ayılır, durur əyağa, diyir:
– Ay Armudxan xan, səən qardaşdığun beliymiş?! Al gəlsin. Al gəlsin,
tülki kısnaşdırır gedir, Kor Döy varmış, başqa bi yerdə, ona gedir. Gedir
diyir ki:
– Ayə, Kor Döy, səən qardaşun Ağ Döyü öldürüb Armudxan xan. İndi
öyündə, yurdunda oturub. İndi sən qalmısan bırda. Bə nağayrağ, gedəy,
onu öldürəy. Kor Döy diyib ki, mən nətəər gedəcəm ora?
Diyib:
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– Bağlaginan məəm quyruğuma ipüü, mən qabağda gedəcəm, sən də
gələssən dalımcan.
Diyir:
– Yaxşı.
Tülkünün quyruğuna bağlıyır bı ipin, zincirin, gedir.
Armudxan xan görir ki, tülküynən Kor Döy gəlir. Arvada diyir:
– Nağayrağ bəs?
Diyir:
– Əşi, çıx yuxarı, öyün üssinə, deginən, a köpöyoğlu. Səən dədön mənə yetdi dənə Döy borjdıdı. Mən bi dənə Kor Döyi neynirəm, gətirmisən?!
Mıxtəsəri, tülki biyəz yaxınnaşanda kişi çıxır, Armudxan xan çıxır
öyün üssinə, diyir:
– A köpöyoğlu, səən dədön mənə yeddi dənə Döy borjdıdı. Mən o Kor
Döyü neynirəm, mənə gətirmisən? O öldi, mən onı neyniyəcəm?
Kor Döy bını eşidən kimi dönir, qayıdır dala, tülki qalır Döyün əyağının altında, tikə-tikə olır.
Armudxan xan da yiyir, içir, keflənir.
Söylədi: Bəşirov Sabir Şahsuvar oğlu. 1932 təvəllüdlü, təhsilsiz,
təqaüdçü. Salyan rayonu Yenikənd kəndi
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Qardaş türk folklorundan
BALIKƏSİR BÖLGƏSİNDƏ BİTKİ VƏ HEYVANLARLA
BAĞLI XALQ İNANCLARI
Türkiyə Balıkəsir Universitetinin Türk dili və ədəbiyyatı fakültəsinin
müəllimi fil.ü.f.d. Berna Ayaz Balıkəsir bölgəsində bitki və heyvanlarla
bağlı inanclar haqqında folklor nümunələri toplanmış və magistr dissertasiyasını bu mövzuda müdafiə etmişdir. Berna Ayazın verdiyi məlumata
görə, onun tədqiqatına qədər bu bölgədə bitki və heyvanlarla bağlı inanclar ayrılıqda xüsusi olaraq toplanıb tədqiq olunmayıb. İlk dəfə bu mövzunu tədqiqata Berna xanım cəlb etmişdir.
1930-cu illərdən etibarən Balıkəsir bölgəsi ilə bağlı araşdırmalara rast
gəlinsə də, bu bölgənin adət-ənənəsi, folkloru ətraflı tədqiqata cəlb olunmamışdır. Ayrı-ayrı mənbələrdə bitki və heyvanlarla bağlı inanclara çox
az rast gəlinir.
Sədi Ruhi 1933-cü ildə nəşr etdirdiyi “Balıkəsirdə xalq inancları” adlı
məqaləsində pişik, toyuq, soğan, sarımsaq, hörümçəklə bağlı inanclara
yer vermişdir. Osman Balkır 1935-ci ildə nəşr etdirdiyi “Balıkəsir və
kəndlərində xüsusi adətlər və inanclar” adlı məqaləsində evlərə at nalının
asılması ilə bağlı inanclardan bəhs etmişdir. Əmin Günər 1937-ci ildə
“Bandırmada bəzi xalq inancları” adlı məqaləsində ov, it, hörümçək toru
ilə bağlı inanclardan söz açmışdır. Bundan başqa, Tahir Harimi Balcıoğlu
1937-ci ildə “Tarixdə Edremit şəhəri”, Mehmet Halit Bayrı 1939-cu ildə
“Xalq adət və inancları”, Kamal Özər 1946-ci ildə “Balıkəsirdə xalq adət
və inancları” və 1957-ci ildə “Tarixdə Balıkəsir”, Gündüz Artan 1968-ci
ildə “Sındırqıda müxtəlif inanclar”, Səlahəddin Özcan 1995-ci ildə
“Dursunbəy bölgəsi xalq ədəbiyyatı nümunələri” adlı tədqiqatlarda bitki
və heyvanlarla bağlı inanclara yer verilmişdir.
Balıkəsir Rotary klubunun 1997-ci ildə nəşr etdirdiyi “Balıkesir – Bir
Kentin Kimliği” adlı məqalədə “Xalq həkimliyi” və “Köy Seyirlik Oyunları” başlıqlı iki bölüm var. Bu bölümlərin birincisində insan və heyvan
xəstəliklərinin müalicə metodlarına dair məlumatlar, digərində isə dəvə
oyununa yer verilmişdir. Elə həmin il də Orxan A.Sekendiz, Aydın Ayxan
və Aydan Yüngül’ün birlikdə hazırladıqları “Balıkəsir Yöresi Yağcıbedir
Halıları Motif Envanteri” adlı əsər nəşr olunmuşdur. Bu əsərdə ənənəvi
Yağcıbədir xalılarında yer alan motivlərin mənalarına və onlarla baglı hekayələrə yer verilmişdir. Bunlar arasında heyvan və bitkilərə aid motivlər
də yer alır.
2003-cü ildə nəşr olunan “Bitek Kent: Balıkesir” adlı əsərində Əli
Duymaz tərəfindən qələmə alınan “Hayatın Geçiş Aşamaları: Doğum,
Düğün, Ölüm” adlı bölümündə yeni doğan uşaqlarda görülən “çiçək”
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xəstəliyi və müalicəsində bitkilər vasitəsilə müalicə metodundan bəhs
edir. Əminə Gürsoy Naskali və Dilək Herkmanın redaktorluğu ilə 2006cı ildə nəşr olunan “Meyve Kitabı”nda Əli Duymazın “Balıkesirde Yabani
Meyve Kültürü” adlı yazısı da yer alır. Zəkəriyyə Özdəmir “Bigadiç Halk
Bilimine Notlar” adlı əsərində də bitki və heyvanlarla bağlı inanclara
ayrıca bir fəsil həsr etmişdir.
Balıkəsirdə olduğu kimi, Azərbaycanın da hər hansı bir bölgəsində
bitkilərlə, meyvələrlə və heyvanlarla bağlı inanclar sistemi mövcuddur.
Məsələn, qoz ağacının altında yatmazlar, cin vurar (Quliyeva Gültəkin
Abbas qızı, Cəbrayıl r-nu, təqaüdçü, 54 yaş), incir ağacına ruhlar
yığışdığına görə ağacı kəsib ruhların yerini dağıtmazlar (Hətəmova Firuzə
Qubad qızı, Zəngilan r-nu, təqaüdçü, 74 yaş), incir ağacı ocaqdı, kəsməzlər, yandırmazlar, qol-budağını budamazlar (Quliyeva Gültəkin Abbas
qızı, Cəbrayıl r-nu, təqaüdçü, 54 yaş), çinar ağacını kəsməzlər, yandırmazlar (Quliyeva Gültəkin Abbas qızı, Cəbrayıl r-nu, təqaüdçü, 54 yaş) və
yaxud “qarğa sənin oğlunun da oğlu olub, qızının da. Mən səni sevindirdim, sən də məni sevindir” (Hətəmova Hafizə Qubad qızı, Zəngilan rnu, təqaüdçü, 72 yaş) və s. bu kimi inanclara onlarla misal gətirmək olar.
Bərna xanımın da topladığı folklor nümunələri bir daha onu sübut edir ki,
ağaclar, bit-kilər və heyvanlar haqqında inanclarımız digər mədəni dəyərlərimiz kimi ortaqdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, bu sayımızda çap etdiyimiz “Balıkəsir bölgəsində bitki və heyvanlarla bağlı xalq inancları” başlığı altında nəşr olunan folklor nümunələrini Berna Ayaz Olqunsoy toplayıb jurnalımız üçün
göndərmişdir. Bu yazımızda, eyni zamanda Berna xanımın “Balıkesir
Yöresinden Derlenmiş bitki ve Hayvanlarla ilgili inanış ve Uygulamalar
Üzerine bir Araştırma” adlı magistr dissertasiyasından da istifadə olunmuşdur.
fil.ü.e.d. Berna Ayaz Olqunsoy
Qumru Şəhriyar
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AĞACLAR
Ceviz
“Ceviz ağacının gölgesi koyu olduğu için altında yatılmaz (Hatice
Yıldız, Bigadiç-Karkın Köyü; Habil Ercan, Susurluk-Babaköy; Recep
Yılmaz, Susurluk-Aziziye Köyü; İrfan Şenyiğit, Edremit-Zeytinli Köyü;
Süleyman Deniz, Balıkesir-Karamanlar Köyü; Necati Aydın, İvrindiAyaklı Köyü).
“Ceviz ağacı incir ağacına “Eğer sen altında yatanı öldüremezsen bana
gönder ben öldürürüm” dermiş. (İsmail Yaşar, Balıkesir-Ayvatlar Köyü)
“Ceviz ağacını eken bir insan, ceviz ağacının gövdesi kendi beli kalınlığına geldiğinde ölür”. (Yurdanur Zeybek, Akarsu Köyü; Mehmet
Öztürk, Bigadiç-Balatlı Köyü; İsmail Baykan, Bigadiç-Orhanlı Köyü)
“Ceviz ağacı kesilmez. Uğursuzluktur”. (Emine Tan, Sındırgı-Çaykıran Köyü)
“Ceviz ağacının altında yatan hasta kalkar”. (Mehmet Öztürk, BigadiçBalatlı Köyü)
“Ceviz ağacının altında yatan başka deva aramasın denir”. (Kadir Örs,
Dursunbey-Küçükler Köyü)
“Ceviz ağacını genellikle yaşlılara ektirirlermiş”. (Sevim Yıldız,
Balıkesir-Merkez)
“Ceviz ağacı ekilmez. Ceviz ağacının altında oturulmaz”. (Mustafa
Şahin, Balıkesir-Merkez-Gökköy)
“Ceviz ağacının gölgesi çok koyudur. Altında yatılmaz derler”. (Leyla
Avcıoğlu, Kepsut-Merkez)
“Ceviz ağacının altında uyunmaz. Ceviz ağacı insanın fotoğrafını
çekebilir”. (Feridun Sanrı, Susurluk-Demirkapı Köyü)
“Ceviz ağacının altında yatan felçli kalkar”. (Kamile Parlak, BalyaMüstecab Köyü)
“Ceviz ağacının altında yatmak uyuşukluk getirir”. (Ali Balaban,
Balıkesir-Merkez-Konakpınar Köyü)
“Ceviz ağacı eken kişi ölürmüş”. (Kazım Demir- Balıkesir-MerkezKuşkaya Köyü)
“Ceviz ağacının gölgesi zehirli denir. Uykuya yatılmaz”. (Şaban Şahin,
Balıkesir-Merkez- Dedeburnu Köyü)
“Ceviz ağacı Âdem ile Havva zamanında çok büyükmüş. Cevizleri
bostan gibiymiş. Ceviz ağacının altında yatarken insanın kafasına düşse
parçalarmış. Sonradan küçüle küçüle bu hale gelmiş.
Ye balığı
Yat cevizin gölgesine
Sen ölmezsen
Ben ölürüm senin yerine”. (Hüsnü Abatekin, Bigadiç- Aşağıçam Köyü)
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“Ceviz ağacının kalınlığı eken kişinin boynu kalınlığına gelince o kişi
ölür. Ceviz ağacının altında yatarsan sarhoş gibi kalkarsın”. (Zekiye
Duymaz, İvrindi-Merkez)
İncir
“Geceleyin şeytanlar incir ağacının altında oynar. Bu nedenle gece
vakti incir ağacının altına sokulmamak gerekir”. (Yurdanur Zeybek, Balıkesir-Merkez-Akarsu Köyü)
“İncir ağacının altında uyunmaz”. (Hatice Uçar, Balıkesir-MerkezAkarsu Köyü; Hatice Yıldız, Bigadiç-Karkın Köyü; Leyla Avcıoğlu, Kepsut; Necati Aydın, İvrindi- Ayaklı Köyü; Hadiye Koyuncu, İvrindi-Yallılar
Köyü)
“İncir ağacı ekenin ocağı kurur”. (Emine Tan, Sındırgı-Çaykıran Köyü)
“İncir ağacının altına yatan hayırla kalkmaz”. (Halil İbrahim Aşık,
Bigadiç-Kayalıdere Köyü)
“İncir uğursuz bir ağaçtır derler. Kuşlar dışkı yoluyla incir ağacının her
yerde yetişmesini sağladıkları için öyle derler”. (İsmail Baykan,
Balıkesir-Merkez-Orhanlı Köyü)
“İncir ağacının altında abdest bozmak iyi sayılmaz”. (Sevim Yıldız,
Balıkesir-Merkez)
“İncir ağacının dikilmesi iyi değildir”. (Metin Çakar, Susurluk-Demirkapı Köyü)
“İncir ağacının dibine kırklı çocuğun suyunu dökersen çocuk hasta
olur denirdi”. (Naciye Kuzu, Balya-Doğanlar Köyü)
“İncir ağacı intizarlıdır. Âdem baba ile Havva ana cennette yasak
meyveyi yedikleri vakit vücutları açık kalmış. Hiçbir ağaç onlara
yaprağını vermemiş. Bir tek incir vermiş. Bu yüzden incir intizarlıdır”.
(Ali Balaban, Balıkesir-Merkez-Konakpınar Köyü)
“İncir uğursuz bir ağaç olduğu için yakılmaz”. (Şaban Şahin, Balıkesir-Merkez-Dedeburnu Köyü)
“Peygamberimizin biri çırılçıplak kalmış. Allah onun tohumunu da
almış. Çırılçıplak kalınca incir ağacından bir yaprak gelmiş. Onun avret
yerlerini örtmüş. Şimdi yemiş ağacının dibine yatan hasta kalkar”. (Mehmet Ali Aydemir, Burhaniye-Börezli Köyü)
“İncir ağacının altında yatılmaz, ufak su dökülmez”. (İrfan Şenyiğit,
Edremit-Zeytinli Köyü)
“İncir ağacının dalını kesersen ocağına incir ağacı dikilir. İncir ağacının yakılmasına iyi demezler”. (Habibe Olgunsoy, Savaştepe-Yeşilhisar
Köyü)
“Cennette yeme, içme yokmuş. Yılan buğday alıp Âdem’in yanına varmış. “Bu buğdayı yersen sen cennette duracaksın, yemezsen Allah seni
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defedecek” diyor. Buğdayı yediriyor. Allah gelmiş. “Bu hal ne? Sen bunu
nereden buldun?” demiş. Âdem de “Sen bunu yemezsen padişahın köşkünden atacak dedi” demiş. Allah bunu cennetten defetmiş. Bu bir o dala
varmış bir bu dala varmış. “Bana bir yaprak ver de örtüneyim” demiş.
Dallar sallanmış, sallanmış. “Sen Allah’ın lanetlemesisin, biz sana yaprak
veremeyiz” demişler. Sonra yemişin yanına varmış. Yemiş de bir yaprak
düşürmüş. Allah da “Yemişin yensin de hiç gülün açılmasın” demiş. Bir
de ceviz yaprak vermiş. Allah ona da “Gülün açılmasın” diye beddua etmiş”. (Hadiye Koyuncu, İvrindi-Yallılar Köyü)
İğde
“İğde ağacı daima eğridir. Havva anamızın üstüne kuma gelmiş. Havva anamız üzüntüyle iğde ağacına yaslanmış. İğde ağacı da eğilmiş”.
(Medine Dolanbay, Balıkesir-Merkez-Ayvatlar Köyü)
“İğde ağacında anne kokusu olduğundan iğde ağacı eğridir”. (Hatice
Sevim Dolanbay, Balıkesir-Merkez-Ayvatlar köyü)
“İğde ağacına peygamberimiz yaslandığı için eğik durur”. (Mehmet
Çakmak, Balıkesir-Merkez-Ayvatlar Köyü)
“Fatma anamız, Ali efendimizle evlenince “oh” diye iğde ağacına dayanmış. İğde ağacı da kıbleye doğru eğilmiş”. (Sevim Yıldız, BalıkesirMerkez)
“İğde ağacına peygamberimiz yaslanmış. O yüzden eğridir. İğde ağacının çiçekleri çok açtığında kızlar çok kaçacak denir”. (Mustafa Şahin,
Balıkesir-Merkez-Gökköy)
“Sahabelerden biri kendi ailesinin üstüne evlenmiş. İlk aile sonraki
aileyi görünce üzülmüş, iğde dalına dayanmış. İğde de eğik kalmış”. (Ali
Balaban, Balıkesir-Merkez- Konakpınar Köyü)
“İğde ağacına su kulpu takılırdı. Peygamberlerden biri karısının üzerine kuma getirmiş. İlk kadın iğde ağacına yaslanmış. “Ah bunu da gördük” demiş. İğde ağacı da kıbleye doğru eğilmiş”. (Şaban Şahin, Balıkesir-Merkez-Dedeburnu Köyü)
“Kayınvalidesi gelinine iftira etmiş. Gelin çok üzülmüş. Bir yere de
gidememiş. Evin önünde iğde ağacı varmış. Ona yaslanmış. Onun üzüntüsüne iğde ağacı da eğilmiş”. (Zekiye Duymaz, İvrindi)
“Fatma anamızın üstüne ortak gelecekmiş. Babası “Fatma katlanamazsın” demiş. Fatma “Katlanırım baba” demiş. Gelin gelirken Fatma eliyle
ateşi karıştırıyormuş. Babası “Fatma elin yanıyor” demiş. Fatma da “Elim
değil, ciğerimin bağı yanıyor” demiş. İğde dalına yaslanmış. İğde o yüzden yamuk olur”. (Hadiye Koyuncu, İvrindi-Yallılar Köyü)
Balıkəsir bölgəsindən derlenen bilgiler arasında, tıpkı ceviz ağacı
örneğinde olduğu gibi, iğde ağacı altında uyumanın uğursuzluk getirdiği
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inancıyla iğde kokusunun çeşitli hastalıklara, özellikle de vereme yol
açtığına dair inanclara da rastlanmaktadır:
“İğde ağacının altında uyunmaz” (Recep Yılmaz, Susurluk-Aziziye
Köyü).
“İğde ağacının kokusu verem yaparmış” (Hasan İbiş, Susurluk-Sultançayırı Köyü).
Çam
“Çam ağacı hiç intizar almamıştır. Bütün kuşları barındırırmış. O yüzden
her mevsim yeşildir”. (Ali Balaban, Balıkesir-Merkez-Konakpınar Köyü).
“Peygamberin birini yakacaklarmış. Hiçbir ağaç o peygamberin yerine
yanmak istememiş. Bir tek çam ile ardıç ağacı “Biz yanarız” demişler. O
yüzden her ikisi de her daim yeşildir. İkisini de kestiğinde bir daha fışkım
vermez”. (Kazım Demir, Balıkesir-Merkez- Kuşkaya Köyü).
“İbrahim peygamberi yakacakları zaman çam odununu vermiş. İbrahim peygamber de “Senin dölün yayılmasın” diye beddua etmiş. Çam
ağacını kesince dibinde fiskil vermez. Diğer tüm ağaçlar verir”. (Süleyman Deniz, Balıkesir-Merkez-Karamanlar Köyü).
“Serçe bir kış gününde meşeye gitmiş. “Beni yapraklarının arasında
sakla” demiş. Meşe “Yok” demiş. Yaprakları dökülen ağaçların hepsine gitmiş. Kimse kabul etmemiş. Çam ağacına da gitmiş. Çam kabul etmiş. O kuş
da dua etmiş. “Allah’ım senin yaprakların hiç dökülmesin” demiş. Allah da
dileğini kabul etmiş. O yüzden çamın yaprakları hiç dökülmezmiş”. (Zekiye Duymaz, İvrindi)
Ardıç
“İyi bir ağaçtır. Özellikle avcılar, av mevsimi esnasında av vuramadıklarında ya da av heyvanına rastlayamadıklarında ardıç ağacını yakarlar.
Dumanının üzerinden atlarlar. Uğurun açılacağına inanılır”. (Nejat Ertan,
Balya-Doğanlar Köyü)
“Avda bir şey vuramazsa ardıç ağacını yakar, üstünden atlarız. İllaki
ardıç ağacı olacak”. (Necati Aydın, İvrindi-Ayaklı Köyü)
HEYVANLAR
Keklik
“Keklik vurmak iyi değildir”. (Hatice Sevim Dolanbay, BalıkesirMerkez-Ayvatlar Köyü)
“Keklik vurmak iyi değildir. Nefis için bir tane vurursan günahı olmaz.
Birden fazla vurursan günahı çoktur. Allah hesabını sorar. Keklik önünden geçerse uğur getireceğine inanılır. Avda önünden geçerse uğurdur”.
(Mehmet Avcı, Bigadiç-Karkın Köyü)
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“Yakup peygamber kavak ağcına saklanmış. Hırkasının ucu dışarıda
kalmış. Keklik “gak gak kavak ağacı, kavakta, kavakta” diye ses çıkarmış. Kâfirler de o kavağı biçmiş. Yakup peygamberin kanı etrafa saçılmış.
Keklik de onun kanında eşinmiş. O yüzden kekliğin ayakları ve gagası
kırmızıdır. Keklik söylemese kâfirler Yakup peygamberi bulamayacaklarmış. Bu yüzden kekliği vurmak sevap derler”. (Şaban Şahin, BalıkesirMerkez-Dedeburnu Köyü)
“Peygamberimiz kavak ağacına saklanmış. Keklik de onu kâfirlere
söylemiş. O yüzden kekliği sevmezler”. (Mehmet Ali Aydemir, Burhaniye-Börezli Köyü)
“Hasan Hüseyin’i kesmek istemişler. Hasan Hüseyin kurtulmak için
kavak ağacına saklanmış. Münafıklar aramaya koyulmuşlar. Keklik de
başlamış ötmeye. “Hasan Hüseyin kavakta” diye ötmüş. Münafıklar da
bulmuş yerini. Keklik onun kanında eşinmiş. Ceza olarak da “Sen de bundan sonra saçma önünde uçma, sen de av heyvanı ol, seni avlasınlar” demiş”. (Mustafa Güzel, Sındırgı-Çelebiler Köyü)
“Hz. Ali münafıklardan kaçıyormuş. Büyük bir kavak ağacının
kovuğuna saklanmış. Keklik de “Ali burada Ali burada” diye ses etmiş.
Hz. Ali’nin yerini gösterdiği için keklik uğursuzdur”. (İbrahim Tan, Sındırgı-Kocakonak Köyü)
“Yolda giderken önünü keklik kesse işin rast gitmez. Hz. Ali münafıklardan kaçıyormuş. Kavak ağacına saklanmış. Keklik de “Ali burada Ali
burada” diye ötmüş. Münafıklar Hz. Ali’yi bulmuş, öldürmüş. Keklik de
onun kanında eşinmiş. Bu yüzden kekliğin gagası, ayakları kırmızıdır.
Keklik uğursuz sayılır. Keklik öterken hala “Ali kavakta” diye öter”.
(Süleyman Deniz, Balıkesir-Merkez-Karamanlar Köyü)
“Düşmanlar Hüseyin’i katledeceği zaman Hüseyin bir çukura saklanmış. Çukura girerken taktası kalmış. Keklikler iki şekilde öter. Biri
“Çukurda” diye öter. Diğeri de “Takta bırak, takta bırak” diye öter. Düşmanlar Hüseyin’i bulmuş. O yüzden kekliği öldürüp yemesi sevaptır”.
(Zekiye Duymaz, İvrindi)
“Hasan Hüseyin düşmanlardan kaçıyormuş. Bir mağaranın oraya gelmiş. Orada bir kavak ağacı varmış. Mağarayı örümcekler kaplamış. Hasan Hüseyin de kavak ağacına saklanmış. Mağara örümceklerle kaplı
olunca düşmanlar oraya bakmak istememişler. Keklik o sırada “Hasan
Hüseyin kavakta” diye ötmüş. Düşmanlar onu bulmuşlar, kesmişler. Keklik de onun kanında eşinmiş. Ondan dolayı ayakları kırmızıdır”. (Hadiye
Koyuncu, İvrindi- Yallılar Köyü)
“Vaktin birinde bir köylü adam camiye gidip geliyormuş. Ev ile cami
arası büyük çayırlık bir yermiş. Orada keklik yavrularını yayıyormuş. O
adam da devamlı oradan geçiyor ancak kafasından da yavruları yakala-
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manın yollarını düşünüyormuş. Aynı fes aynı cübbeyle adam devamlı oradan gelip geçiyor. Bir gün yine keklik yavrularıyla yayılırken adam geçmeye çalışıyor. Yavrular “Anne bak. Karşıdan bir Âdemoğlu geliyor” demişler. O da bakıyor “Aaaa o her zaman buradan geçen adam. Bize zarar
gelmez” demiş. Adam da cübbesinin altından sopasını çıkarmış. Keklik
de Sultan Süleyman’a gitmiş. Sultan Süleyman kuş dilinden anlıyormuş.
Şikâyet etmiş adamı. “ Ben hoca cübbesiyle onu gördüm, inandım. Yavrularımı hiç kaçırmadım. O da böyle yaptı” demiş. Adamı çağırmışlar.
Neden yaptığını sormuşlar. Adam kem küm etmiş. Sultan Süleyman da
“Bak, ya olduğun gibi görüneceksin ya da göründüğün gibi olacaksın” demiş. Adamın kellesini vurmuşlar”. (Hayrettin Özfiliz, Ayvalık)
Baykuş
“Baykuş “soğuk, soğuuuk” diye öterse kış olacağına işarettir”. (Ayşe
Yaşar, Balıkesir-Merkez-Ayvatlar Köyü)
“Baykuş için uğursuz derler ancak baykuş “Allah Allah” der. Uğursuz
değildir”. (Medine Dolanbay, Balıkesir-Merkez-Ayvatlar Köyü)
“Baykuş demeyeceksin “Murat Dede” diyeceksin. Baykuş deyince o
da sana “Bayıl da düş” dermiş”. (Hatice Sevim Dolanbay, Balıkesir-Merkez-Ayvatlar Köyü)
“Baykuş denilince baykuş da “Bayıl da düş” dermiş”. (Mehmet Çakmak, Balıkesir-Merkez-Ayvatlar Köyü)
“Baykuş “guk guk” derken “yok yok “dermiş. Baykuşlar sahipsiz yerlerde otururlar. “Yok yok” diye de öterler. Burada sahip yok derler. Kendi sayamda baykuş öttürmem. Çünkü sahipsiz değil. Zararı olmadıkça baykuşun
vurulması iyi değildir”. (Aydın Zeybek, Balıkesir-Merkez-Akarsu Köyü)
“Baykuş ötünce evden insan gider derler”. (Hatice Uçar, BalıkesirMerkez-Akarsu Köyü)
“Baykuşlar ötmeye başlayınca yaz geliyor denir”. (Habibe Yıldız, Bigadiç-Karkın Köyü)
“Baykuşun ötüş vakitleri zamanın tayin edilmesine yarar”. (Yaşar Hüseyin Maçın, Bigadiç-Karkın Köyü)
“Baykuş akşam ezanı vakti öter. Ardından hemen imamın sesi duyulur.
Bayırda ormanda gezerken baykuşun sesini duyunca “Tamam akşam oldu” derdik”. (Mehmet Duru, Bigadiç-Karkın Köyü)
“Baykuşun arkasında daima birkaç tane kuş gezer. Baykuşun yediği
kuş cennetlik olacaktır. Bu kuşlar onun nasibidir, kendiliğinden baykuşun
ayağına giderler. Baykuşun soğuk havalarda ötüşü değişir. Baykuş öldürmek iyi değildir”. (Halil İbrahim Aşık, Bigadiç- Kayalıdere Köyü)
“Baykuş öldürmek iyi değildir. Baykuşun her gün bir kuş hakkı vardır
denir”. (İsmail Baykan, Bigadiç-Orhanlı Köyü)
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“Baykuş bir evin üzerinde üç gün öterse cenaze çıkacak denir”. (Sevim
Yıldız, Balıkesir-Merkez)
“Baykuş öterse uğursuzluk getirir. Baykuşa “Murat Dede” dersen
“Muradına er” dermiş. Baykuş dersen “Bayıla bayıla git” dermiş”. (Bedia
Şahin, Balıkesir-Merkez-Gökköy; Habibe Olgunsoy, SavaştepeYeşilhisar Köyü)
“Baykuş öttüğü zaman uğursuzluktur”. (Leyla Avcıoğlu, Kepsut)
“Baykuş ve uzun gagalı su kuşu öterse mahalleden ölü çıkar”. (Feridun
Sanrı, Susurluk-Demirkapı Köyü)
“Baykuş evin üstünde çok öterse o evden cenaze çıkacak denir”.
(Kamile Parlak, Balya-Müstecab Köyü)
“Baykuşlar çok ötünce kötü bir şeye delalettir”. (Naciye Kuzu, BalyaDoğanlar Köyü)
“Baykuş evin bacasında öterse uğursuzdur, cenaze çıkar”. (Ali
Balaban, Balıkesir-Merkez-Konakpınar Köyü)
“Baykuş bir evde çok oturursa o eve uğursuzluk yağar”. (Kazım Demir, Balıkesir-Merkez-Kuşkaya Köyü)
“Baykuş öterse ölü çıkacak denir. Baykuş öldürülmez”. (Şaban Şahin,
Balıkesir-Merkez-Dedeburnu Köyü; İrfan Şenyiğit, Edremit-Zeytinli
Köyü)
“Bizim köyde uğursuz kaya derler. Bir kaya vardı. Oraya baykuş
gelince bir şey olacak denirdi. Onun oraya gelip ötüşünden yaz olacak kış
olacak diye tahmin ederlerdi”. (Nazife Ersoy, Savaştepe-Eyerci Köyü)
“Padişah emretmiş. Bütün kuşları toplamış ilk önce yarasa gelmiş.
Hemen yarasanın tüyünü yolmuşlar. O yüzden hep çatılarda saklanır,
tüysüzdür. İki defa baykuşun yanına adam göndermişler. Baykuş gelmemiş. En sonunda gelmiş. Padişah “Neden gelmedin?” demiş. Baykuş “Sen
bu kış kıyamet gününde bütün kuşları topladın. Ne yapacaksın?” demiş.
Padişah “Tüylerini yoldurup hanıma yastık, yorgan yaptıracağım” demiş.
O zaman baykuş düşünmüş. Padişaha bir soru sormuş. “Padişahım dünyada erkek nüfusu mu çok avrat mı çok” demiş. Padişah “Erkek çok” demiş.
Baykuş “Hayır” demiş. “Senin gibi avrat sözüne bakan avrattır, bana göre
böyle” demiş. Padişah da düşünmüş. “Sen bundan sonra hiç yiyecek arama. Her gün üç tane köy kuşu (Serçe) senin helalin olsun” demiş. Sabah,
öğle, akşam birer tane serçe gelirmiş baykuşun ayağına. Baykuş sabah ve
akşam geleni yermiş. Öğlen geleni azat edermiş”. (Mustafa Güzel, Sındırgı-Çelebiler Köyü)
Kuzu Kuşu
“Bir adam varmış. Hanımı ölmüş. İki çocuğuyla kalmış. Tekrar bir
hanımla evlenmiş. Geçim sağlayamamış. Adam dağa çıkmış. Ağaçlara da
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iki kabak asmış. Çocuklar orada oyun oynarken adam da ağaç kesiyormuş. Derken adam çocukları bırakıp gitmiş. Kabağın sesleriyle çocuklar
babalarını ağaç kesiyor sanıyorlarmış. Çocuklar gerçeği fark edince “Tak
tak eden kabacık. Bizi aldatan babacık” diye ağlamaya başlamışlar.
Allah’a yalvarmışlar. “Allah’ım bizim birimizi bir yere taş yap, birimizi
de uçan kuş yap” demişler. Allah da kabul etmiş. Birisi taş birisi de kuş
olmuş. Kuzu kuşu da “Kuzu kuzu guk” diye öter”. (Halil İbrahim Aşık,
Bigadiç-Kayalıdere Köyü)
“Bir adam varmış. İki tane de çocuğu varmış. Sonradan kuma getirmiş.
Kuma çocukları kabul etmemiş. “Ya çocuklar ya ben” demiş. Adam da
çocukları bayıra götürmüş. Gömleklerinden de birer parça almış. Heyvanların kanıyla boyamış. Karısına “Tamam, kestim onları” demiş. Bayırda
çocuklar susamış. O suyu içme geyik olursun bu suyu içme kuş olursu
derlermiş. Çocuklar bu sulardan içmiş. Biri geyik diğeri de kuş olmuş.
Kuzu kuşu “Kuzu kuzu” diye ötermiş”. (Şaban Şahin, Balıkesir-MerkezDedeburnu Köyü)
“Bir kuş varmış. Aslında insanmış. Bunun üvey annesi varmış. Bunu
dövermiş. Ekmek vermezmiş. Her gün kuzu gütmeye gönderirmiş. Bu da
Allah’a yalvarırmış. “Beni bir kuş yap da uçayım gideyim, kurtulayım
üvey annemin elinden” dermiş. Cenab-ı Allah onu bir kuş yapmış. Adına
Ali Kuzu kuşu derler. Çok güzeldir. Kaşı gözü insana benzer”. (Habibe
Olgunsoy, Savaştepe-Yeşilhisar Köyü).
Leylek
“Leylek baharı müjdeler. Takvimde yüz yirmi olduğunda yuvaya dönerler. O zaman bahar gelmiş demektir”. (İsmail Yaşar, Balıkesir-MerkezAyvatlar Köyü)
“Leyleği uçarken görürsen nasibin uçar. Yuvasında otururken görürsen
nasibin toplu denir”. (Hatice Sevim Dolanbay, Balıkesir-Merkez-Ayvatlar
Köyü)
“Leylek baharın habercisidir. Öldürmek iyi değildir”. (Aydın Zeybek,
Balıkesir-Merkez-Akarsu Köyü)
“Leylek sıcak topraklara gider. Bu yüzden ona Hacı baba denir”.
(Sevim Yıldız, Balıkesir-Merkez)
“Leyleği havada görürsen çok gezersin. Leyleği otururken görürsen
“Hacı baba sen otur ben gezeyim” diyecekmişsin”. (Necmiye Koptekin,
Susurluk-Balıklıdere Köyü)
“Leyleği otururken görürsen evde oturursun. Uçarken görürsen çok
gezersin”. (Kamile Parlak, Balya-Müstecab Köyü)
“Leylek üç yavru yapar. Birini illaki düşürür. Leyleğin eşi ölürse
çiftleşmezmiş”. (Mustafa Güzel, Sındırgı-Çelebiler köyü)
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“Leyleğin evini bozmak felaket getirir. Burada bir adamın evinin
üstüne leylek yuva yaptı. Adam yıkmadı yuvasını. Kendi evi göçtü yine
de leyleğin yuvasını bozmadı. Leyleğin üç ya da dört yavrusu olur. Birini
kurban eder”. (Necati Aydın, İvrindi-Ayaklı Köyü).
Kırlangıç
“Kırlangıç öldürmek iyi değildir”. (Aydın Zeybek, Balıkesir-MerkezAkarsu Köyü)
“Kırlangıç bir eve yuva yaparsa o ev bereketli olur. Kırlangıç yuvası
yıkılırsa yıkanın ya da yakınının da yuvası yıkılır. Kırlangıç yuvasını
çamurla ve kendi tükürüğüyle karıştırarak yaparmış. Çok sağlam olurmuş”. (Sevim Yıldız, Balıkesir-Merkez)
“Yılan bir gün peygamberimizi sokacakken peygamberimizin önüne
kırlangıç geçmiş. Yılan kırlangıcın kuyruğunu ısırmış. Bu yüzden kırlangıçların kuyruğu çatallıdır” (İbrahim Tan, Sındırgı-Kocakonak Köyü).
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Rəylər
PROFESSOR SƏDNİK PAŞA PİRSULTANLININ
DÜŞÜNCƏ SİSTEMİNDƏ «BAYATI» KONSEPTİ*
Qarşımda müasir Azərbaycan folklorşünaslığının klassiki prof. Sədnik
Paşa Pirsultanlının yeni bir hədiyyəsi – «Azərbaycan ağız ədəbiyyatında
bayatılar» kitabı var. 2012-ci ildə Gəncə şəhərində Gəncə Dövlət Universitetinin Nəşriyyat şöbəsinin qrifi ilə çap olunmuş bu 376 səhifəlik kitabda yorulmaz folklorşünas alimin uzun illər ərzində Azərbaycanı el-el,
oba-oba gəzərək topladığı 1756 bayatı verilmişdir. Müəllif kitaba «Bayatı
xəzinəsinin ləl daşlarına bir baxış» adlanan 47 səhifəlik ön söz yazmışdır.
Prof. S.P.Pirsultanlı yaradıcılığı haqqında 10-dan yuxarı məqalə (bax: 1)
və bir monoqrafiya (bax: 2) yazmış və bu mənada onun yaradıcılığının
tədqiqatçısına çevrilmiş bir insan kimi bilirəm ki, Sədnik müəllimin –
yaradıcılığı ilə yaşadığı epoxaların fövqünə qalxan bu alimin mənə göndərdiyi yeni kitab, sözün hər bir mənasında bayatı haqqında yeni tədqiqat,
deyilməmiş, əl dəyməmiş, toxunulmamış məsələləri əhatə edəcək kitab
olacaq.
_____________
*Bu yazı görkəmli Azərbaycan folklorşünası, milli folklorşünaslıqda XX əsrin əvvəllərindən
başlanan klassik ənənələri böyük uğurla davam və inkişaf etdirən prof. Sədnik Paşa Pirsultanlının
ölümündən bir qədər əvvəl qələmə alınmışdır. Biz onunla müntəzəm olaraq telefon əlaqəsi saxla yırdıq. O, mənə tez-tez zəng edir və hər dəfə də hansısa yeni tədqiqatından söhbət açırdı. Sədnik
müəllim nadir işgüzarlıq qabiliyyətinə malik alim idi. Onun zəngin folklor arxivi var idi. Bu xəzinəni uzun illər ərzində Azərbaycanı və türk dünyasını gəzərək yaratmışdı. Ömrünün son onilliklərini, demək olar ki, bu arxivdə keçirdi. Həmin xəzinəni sonadək çap edib qurtara bilmədi. Folklorla yaşayan, ruhu, mənəviyyatı, davranışları ilə folklorlaşan Sədnik müəllim kitablarsız, axtarışlarsız dura bilmirdi. Yaradıcılığına bir monoqrafiya, ondan yuxarı məqalə həsr etmiş, kitablarının
redaktoru olmuş, bəzilərinə ön söz yazmış insan kimi onun halını, əhvalını dərindən anlayır, telefon ünsiyyətlərimiz zamanı özümü qocaman alimin ovqatına kökləyirdim. Ölümündən bir neçə
gün qabaq telefonla danışmışdıq. Totemlər və toponimlər barəsində söhbət etmiş, totem mənşəli
toponimlərlə bağlı tədqiqat və əfsanə mətnlərindən ibarət olacaq kitabına ad da fikirləşmişdik.
Lakin Uca Yaradan öz məsləhəti ilə bu yorulmaz şəxsiyyəti dərgahına apardı. Bu, Allahın məsləhətidir və bizlər də Onun əmrinə yalnız şükr edənlərdənik. Sədnik müəllimin ölümü Azərbaycan
folklorşünaslığını bir çox yeni tədqiqatlardan məhrum elədi. O, folklora artıq kitablardan yox,
onun özündən baxırdı. Kitabları öyrənib, folkloru tədqiq etmək mərhələsi onun üçün artıq çoxdan
arxada qalmışdı. İndi o, Azərbaycan folklorunun mətnin özündən nəşət edən poetikasını yaradırdı.
Və təsəlli verən odur ki, özündən sonra 60-dan çox kitab, yüzlərlə məqalə qoyub gedən Sədnik
müəllim yeni düşüncələrini son kitablarında gerçəkləşdirə bildi. Onun alim ömrünün mənası, elm
qarşısında əsas xidməti də elə bundan ibarətdir. İnanırıq ki, prof. S.P.Pirsultanlı bu dünyanı cismən
tərk etsə də, onun Azərbaycan folklorşünaslığının fundamental problemlərinə həsr olunmuş
tədqiqatları milli folklorşünaslıq elmimiz durduqca yaşayacaq.

Zənnimdə yanılmamışam. S.P.Pirsultanlının kitabın əvvəlində verdiyi ön
söz, əslində, bir janr hadisəsi kimi tədqimata heç bir ehtiyacı olmayan bayatı haqqında təqdimat yox, türk etnokosmik dünyaduyumunun bayatı kodunu bir əsrə yaxın müddətdə cismində və düşüncəsində yoğuran klassik ali-
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min bu janr haqqında təkcə Azərbaycan folklorşünaslığı deyil, eləcə də
ümumtürk folklorşünaslıq elmi səviyyəsində yeni olan klassik tədqiqat nümunəsidir.
Prof. S.P.Pirsultanlı ön sözü yaradıcılığının indiki dövrü üçün xarakterik
olan poetizmlə «Bayatı xəzinəsinin ləl daşlarına bir baxış» adlandırıb.
Azərbaycan etnopoetik düşüncəsinin lirik kodunun zirvə məqamı sayılan
bayatıların «ləl» metaforasında təqdimi həm də şair təbli alim olan Sədnik
Paşanın müqəddiməsində sadəcə metafora olaraq qalmır. Yaradıcılığı üzərində illərlə apardığım tədqiqatların məndə formalaşdırdığı təcrübə qabaqcadan işarə verir ki, bu klassik alimin yaradıcılığında elmi sözün bədii-poetik metaforada təqdimi hər bir zaman dərin mətləblərdən, fikrin yeni, əl dəyilməmiş qatlarından, alim sözünün metaforik paradiqmada təqdim olunan
semantik yükündən soraq verir. Doğrudan da, ön sözdə biz bayatının totem
paradiqmasında konseptləşdirilməsinin şahidi oluruq.
Bu yerdə fikrimizə azacıq ara verib qeyd etmək istəyirik ki, prof.
S.P.Pirsultanlı artıq çoxdandır ki, öz düşüncəsinin yeni dövrünə qədəm
qoyub. O, indi Azərbaycan folklorşünaslığının yeni səviyyəsini nümayiş
etdirir: folklor da daxil olmaqla bütün gerçəkliyi öz cismindən və düşüncəsindən keçirərək onu fərdi intellekt paradiqmasında yenidən yaradır.
Yaşının və başının bu çağında öz alim kimliyini dərindən və qəti şəkildə
dərk etmiş bu Azərbaycan alimini indi elmdən başqa heç nə maraqlandırmır. Bu, əslində, həm də irfani məqamdır. Cismi, qanı və ruhi vərəsəliyi ilə
övliya Pirsultan kökünə və koduna bağlı olan Sədnik Paşa Pirsultanlı dünyanı artıq başqa rəngdə görür. Bu rənglər hər gözə görünməz və bizim əksəriyyətimizə heç ömrümüz boyu görünməyəcək də. Bu halda çıxış yolumuz, dünyanın o rəngləri ilə bəsirət paradiqmasında spektral təmasımızın
yeganə yolu Sədnik Paşa Pirsultanlı yaradıcılığını oxumaqdan, özü də
bilərəkdən, məqsədli şəkildə, bütün əvvəlki biliklərimizdən imtina edərək
oxumaqdan keçir. Onda dünyanın ən dərin mətləblərini təkcə intellektlə deyil, həm də könüllə necə bulmağın və bilməyin fərqinə vara bilərik. Professorun «Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar» kitabına yazdığı ön sözdə
bayatının totem paradiqmasında konseptləşdirilməsi də bu qəbildəndir.
Bayatı sözünün Bayat məbudu (tanrısı) ilə bağlı olması haqqında deyilib. Bu «deyim» tədqiqatdan tədqiqata təkrarlanıb, lakin elə deyim olaraq
qalıb: fikir işarəsi statusundan o yana getməyib. Bu işarəni açan, onun
məğzinə, mahiyyə-tinə varan, ən başlıcası və ən mühümü, bu işarəni düşüncəfövqü kodla duyan olmayıb. Baxmayaraq ki, totemizmlə bağlı ümumiləşmiş biliklərdən hamımız xəbərdarıq və totemin ümumən nə olduğunu başa düşürük. Lakin totemizmin bizim tədqiqatçı düşüncəmizdə qabaqcadan mövcud olan hazır nəzəri sxemi bir ayrı şey, folklor mətnlərinin
ruhu ilə təmas prosesində intuitiv şəkildə boy verən, izini, üzünü və özünü
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göstərərək, düşüncə konsepti kimi üzvlənən totemizm bir ayrı şeydir.
Sədnik müəllimin ön sözündəki bayatı totemi məhz folklor mətninin ruhundan doğulmaqla, əslində, kəşf olunan totemizmdir. O yazır: «C.Frezerin qeyd etdiyi kimi, totemlərin özlərini, izlərini arxaik mif, əfsanə,
nağıl, dastan və digər folklor qaynaqlarında axtarıb tapmaq mümkündür.
Bizə görə, bitib tükənməyən bayatı xəzinəmizdə totemlərə aid ağlabatan
nümunələr kəşf edə bilərik» (3, 4).
Biz Sədnik müəllimin bu fikrində «bizə görə» və «kəşf edə bilərik»
ifadələrini qara hərflərlə fərqləndirdik. Səbəbsiz etmədik. Alimin «bizə
görə» ifadəsi təkcə onun fikirlərinin üçüncü şəxsin cəmi etiketində təqdimatına xidmət etmir. Bu ifadədə şəxsiyyət və cəmiyyət, folklorşünas şəxsiyyəti ilə Azərbaycan folklorşünaslığı bir-birinə qovuşub: o, «bizə görə»
dedikdə təkcə özünü yox, ümumən Azərbaycan elmi düşüncəsini nəzərdə
tutur. Bu baxımdan «bizə görə… kəşf edə bilərik» hökmü müasir Azərbaycan folklorşünaslığının intellektual imkan və potensiyasına olan inamı
ifadə edir. Və bu baxımdan hazırda prof. S.P.Pirsultanlının yaradıcılığında
«ehtimal edirik», «güman edirik, «fərz edirik» kimi ifadələrin işlənmə
imkanları artıq tükənib: o, indi qəti əqli-məntiqi hökmlərlə və iqrari mühakimələrlə işləyir. Alimin «bayat(ı) totemi» haqqında qəti fikri də düşüncəsinin artıq bu yeni səviyyəsini əks etdirir. O yazır: «Qəti aydın olur ki,
Bayatı ifadəsi Bayat tayfasının totemi ilə bağlıdır. Gəlin bir bayatıya
diqqət yetirək:
Sayada bax, sayada,
Torun qurub qayada.
Toruna tərlan düşüb,
Kimsəsi yox oyada.
Bu, adi quş deyil. Bu tərlan nə tərlandır? Bu tərlan kimin tərlanıdır? Nə
özü oyanır, nə də bir kimsəsi var onu oyada» (3, 4-5).
Prof. S.P.Pirsultanlı bütün yaradıcılığı boyunca öz sözünü sadə leksiksintaktik düzgüdə təqdim etməyə çalışıb. İllər onun düşüncəsini cilalayaraq almaza çevirib. İndi onun qayada tor qurub xəbərsiz yatan və toruna
düşmüş tərlandan xəbəri olmayan ovçu haqqındakı yuxarıda qoyduğu
suallar da oxucuya ilk baxışda məsələnin çox sadə, hətta bədii-poetik
tərzdə qoyuluşu təsirini bağışlaya bilər. Ancaq təcrübəmiz bizə təlqin edir
ki, Sədnik müəllimin elmi təhkiyəsi harda sadələşirsə, incələşirsə, orada
hökmən incə mətləb – intellektual işarələrin düzümündən yaranan zərif
fikir konsepti var. Bu, Azərbaycan folklorşünaslığının klassikinin düşüncə üsuludur və yuxaradakı fikir-suallar da, əslində, çox dərin konseptual yükə malikdir.
Sədnik müəllim öz ruh yaddaşında Azərbaycan folklor yaddaşı adla-
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nan nəhəng yükü daşıyır. Bu yükün irili-xırdalı hər bir nəsnəsi, hər bir elementi onun düşüncəsində sxemləşib. Azərbaycan folklorunun elə bir obrazı, motivi, mifemi, motivemi, mifologemi, ümumən etnosemi yoxdur
ki, prof. S.P.Pirsultanlının düşüncə sistemində mənalanmamış, mənası
açılmamış olsun. Bu baxımdan «tərlan», «səyyad» və «yuxu» semantemləri istər özünün leksik obraz paradiqmasında, istərsə də onun morfoloji
səviyyəsi olan «ov», «ovçu» və «yuxu» paradiqmasında Sədnik Paşa
üçün bütöv etnopoetik düşüncə sistemi səviyyəsidir.
Prof. S.P.Pirslutanlıya görə, folklor mətnində harda «ov» obrazı varsa,
orada mətnin üst qatında, zahiri səviyyəsində görünüb-görünməməsindən
asılı olmayaraq, ov kompleksi, ona daxil olan obrazlar, ov magiyası, ov
ritualı var. Ov qədim türk mədəniyyətində bütün hallarda ritual hadisəsidir. Onu ritualdan kənarda təsəvvür etmək mümkün deyildir. Ov ritualpərəstiş kompleksi ov, ovçu və ov hamisi kimi üç əsas obrazdan təşkil
olunur. Ov hamisi ovla ovçu arasında duran, onlar arasında magik-mistik
münasibətləri yaradan totem əcdaddır. Sədnik müəllimin yuxarıdakı fikrində ritorika (ritorik suallar) üzərində qurulmuş məntiq bizə məhz bunu
deyir: «Doğrudanmı, tora düşmüş tərlan adi bayatı misrasıdır? Bayatı
şəkilli tilsimlər, ovsunlar, sehrli hər nə varsa, bayatılara qarışmışdır. Onlar
nəyə bağlıdır, nədən qaynaqlanmışdır, hələlik öyrənilməmişdir. Totemlərin yerüstü arxeologiyasını, inancları, etnoqrafiyanı, qədim mərasimləri
öyrənməkdə folklor ən etibarlı mənbədir» (3, 6).
Biz S.P.Pirsultanlıdan verdiyimiz bu çıxarışda «Bayatı şəkilli tilsimlər,
ovsunlar, sehrli hər nə varsa, bayatılara qarışmışdır» cümləsini qara hərflərlə fərqləndirdik. Yenə də səbəbsiz etmədik. Azərbaycan folklorşünaslığının XIX əsrdən başlayaraq bu günə kimi davam edən üç əsrlik nəhəng
təcrübəsində ba-yatılar haqqında «bayatı şəkilli tilsimlərin», «bayatı şəkilli ovsunların» olması və onların ümmanı andıran müasir bayatı fonduna qarışması haqqında fikir ilk dəfə prof. S.P.Pirsultanlı tərəfindən onun
məhz qara hərflərlə fərqləndirdiyimiz həmin cümləsinin nümunəsində deyilmişdir.
Yuxarıdakı fikirdə bir gözəl metafora da var: «folklorda yaşayan yerüstü ar-xeologiya». Prof. S.P.Pirsultanlı Azərbaycanda çox yayğın olan
heyvan pirlərini tamamilə məntiqi olaraq totem dünyagörüşü ilə əlaqələndirir. O yazır ki, bu gün də qədim ilan totemini təmsil edən ilan pirlərinə
sitayiş olunur. Yellənquş dağının üstündə insanlar sitayişə gedərkən ilanı
tapdalasalar da, ilan onlara dəymir. Çünki adamlar buraya gələrkən mis
qablarda badya-badya inək südü gətirirlər. Bu pirin ilanları ta qədimdən
bəri inək südü içməyə vərdiş etmişlər. İlan toteminin təkcə yaddaşlarda izi
qalmamışdır. O həm də çağdaş dövrdə öz varlığını yaşadır. Şamaxıdan
Bakıya doğru gedən şosse yolunun alt hissəsində məşhur İlan piri vardır.
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Ta qədimlərdən indiyə qədər bir nəsil dəyişə-dəyişə ilan totemini nəsildən-nəsilə ötürür. Həmin nəsil ilanla oynayır, gözümüzün qabağında ilanları qoynunda yatırır və onları rəqs etdirirlər. Biz bunu əyani şəkildə gözlərimizlə gördük» (3, 6-7).
Sədnik müəllimin bu sonuncu fikrində də «Biz bunu əyani şəkildə gözlərimizlə gördük» cümləsini qara hərflərlə fərqləndirdik. Yenə də səbəbsiz
etmədik. Əslində, elmin və alimliyin, folklorun və folklorşünaslığın Sədnik
Paşa Pirsultanlı səviyyəsini fərqləndirən əsas cəhət məhz həmin cümlədə
yaşayan həyat və elm həqiqətinə müncər olunur. Onu əksər folklorşünaslardan fərqləndirən əsas keyfiyyət ondan ibarətdir ki, Sədnik müəllim
folkloru heç vaxt yazı stolunun arxasında oturmaqla və yazılı mətnlərdən
öyrənməmişdir. O, bütün ömrü boyu canlı folklor mühitində olmuş, folkloru canlı ifa prosesində cismən və ruhən yaşamışdır. Ona görə də yalnız
gözləri ilə gördüyünü, qulaqları ilə eşitdiyini, cismi ilə yaşadığını, könlü ilə
duyduğunu yazır. Və məhz buna görə də prof. Sədnik Paşa Pirsultanlının
folklorşünaslıq tədqiqatları canlı, duyumlu və ruhludur. Onun ilan totemi
haqqında yazdıqları da bu qəbildəndir. Totemlər, o cümlədən ilan totemləri
haqqında yazılmış əsərləri o da oxuyub. Lakin ilan totemi onun üçün yazılı
yaddaş hadisəsi yox, canlı-ruhani yaşantı, mistik-mənəvi praktikadır.
S.P.Pirsultanlı məhz bu həqiqətə əsaslanıb gənc nəslə məsləhət verir ki, vəzifəmiz o totemləri qoruyub yaşadan pirləri səbrlə öyrənməkdir. Hətta biz bu
yolla təkcə totemləri deyil, az öyrənilmiş, lakin öyrənilməsi vacib olan
ovsunları da toplaya bilərik. Ovsunlar daha çox ilanlarla bağlıdır. Aşıq
Ələsgərin «Döndü, nə döndü» qoşmasında belə bir ifadə vardır: «Ovsun
almaz mara döndü, nə döndü». Ovsun almayan və ya alan marın, yəni ilanın
ovsunla daha çox bağlı olduğu yada salınır. Biz belə kiçik örnəklərin izi ilə
müəyyən folklor xəzinəsinin qapılarını aça bilərik (3, 7).
S.P.Pirsultanlının düşüncəsində folklor bütöv bir sistemdir. O, bayatılar, əfsanələr, rəvayətlər və s. folklor janrlarını vahid sistem daxilində
götürə bilir. Hər hansı motivlə əlaqəli bir bayatı Sədnik Paşa Pirsultanlı
üçün hökmən hansısa əfsanə və rəvayətlə bağlıdır. O, müxtəlif janrlı
mətnlərdən bir-birinə gedən bağları, əlaqələri çox aydın şəkildə görür və
təsəvvür edir. Məsələn:
«Bayquş mənəm, bayquş mən,
Hər bir quşdan sayquş mən.
Viranələr küncündə
Hey sızlaram yay-qış mən.»
– bayatısını prof. S.P.Pirsultanlı «Gilan qarısı» əfsanəsində xarabalıqda
tək qalıb bayquşa dönən qarı haqqında rəvayətlə əlaqələndirərək burada
məhz totem görüşlərini bərpa edir (3, 10-11). Totem üçün xarakterik olan
cəhət insanın totem əcdadla qohumluğu (mistik əlaqəsi) və totemə və
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əksinə çevrilmə imkanıdır. Alim yuxarıdakı bayatının Gilan qarısının
dilindən deyilməsini ortaya qoymaqla bir tərəfdən həmin bayatının totem
mənşəli dua – ritual formulu olduğunu aşkarlayır, digər tərəfdən bayquş
totemi ilə bağlı folklorda yaşayan ritual-mifoloji görüşlər kompleksini
bərpa edir.
Alim bu axarda:
«Mindim Nuhun gəmisinə,
Qorxum var ki, o sına.
Fələk biçinçi salıb
Ömrümün zəmisinə.
Qaranquşam, qaranquş,
Qanadım ayrıc-ayrıc.
Məni vuran bay oğlu,
Qan qussun ovuc-ovuc.»
– bayatılarını Nuh haqqında totemistik görüşləri inikas edən əfsanələrlə
bağlayır (3, 11-13).
Prof. S.P.Pirsultanlı «Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar» kitabına yazdığı ön sözdə daha sonra bayatıların morfoloji strukturunda
yaşayan poetik «sirlərdən» bəhs etmişdir.
Qeyd edək ki, bayatı bir heca şeiri möcüzəsi kimi Sədnik müəllimin
yaradıcılığında geniş yer tutur. Azərbaycan şeirinin bütün poetik sirlərinin
açarını heca vəzninin gizlin qatlarında axtaran alim özünün, sözün həqiqi
mənasında, fundamental məzmuna malik kitablarında sübut edir ki, heca
vəzninin dərin qatlarına enmədən nəinki heca şeirinin, ümumiyyətlə,
Azərbaycan şeiri və musiqisinin, bütövlükdə milli-poetik düşüncə tərzinin açarını tapmaq mümkün deyildir (bax: 4).
Bu baxımdan S.P.Pirsultanlı «Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar» kitabına yazdığı ön sözdə milli poetik düşüncə tərzinin çox maraqlı
bir məsələ-sinə toxunmuş, mühüm düşüncə layını aşkara çıxarmışdır. O
yazır ki, mən «Milli heca vəzninin inkişaf tarixi» kitabını yazmağa başlayarkən Əmin Abidin «Heca vəzninin inkişaf tarixi» məqaləsi mənim üçün
ilk mənbə oldu. Lakin Əmin Abid heca vəzninin inkişaf tarixini araşdırmağa başlayarkən XVI əsrdən telli sazla bağlı aşıq yaradıcılığını tədqiqata cəlb edir. Bu isə heca vəzninin kamala çatdığı ən yetkin inkişaf dövrü
ilə bağlıdır. Bu, məni təmin etmədi. Heca vəzninin ibtidai formalaşma və
inkişaf dövrünü öyrənmək üçün atalar sözlərinə istinad etdim. Heca vəznli şeirin formalaşmasında atalar sözlərinin çəkisi çox böyükdür. Mən
deyərdim ki, atalar sözləri və məsəllərin içərisində mənzum atalar sözləri
müstəsna rol oynayır (3, 13-14).
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Göründüyü kimi, bu gün Azərbaycan folklorunun klassiki sayılan prof.
S.P.Pirsultanlı heca vəzninin tarixini öyrənmək üçün poetik düşüncənin
daha dərinliklərinə enir. Burada «daha dərinliklər» ifadəsini qara hərflə
verməyimiz təsadüfi deyildir. Burada söhbət təkcə zaman dərinliyindən,
yəni folklor düşüncəsinin tarixi-diaxron böyüməsindən getmir. Halbuki
bu aspekt – folklor düşüncəsinin bir sistem kimi tarixi inkişaf dinamikası,
zamanla qol-budaq atması Sədnik Paşa yaradıcılığında həmişə müstəqil
xətti təşkil edir. Lakin söhbət indiki halda professorun folklor düşüncə
sisteminin strukturuna yanaşmada gerçəkləşdirdiyi sinxron baxışdan, yəni
folklorun mövcud strukturunda atalar sözünün genetik layı – genetik
sxemi təşkil etməsindən gedir. Bu baxımdan, atomun strukturunda nuvə
hansı statusda götürülürsə, Sədnik müəllimin yaradıcılığında da atalar
sözləri folklorun strukturunda həmin statusda götürülür.
Qeyd edək ki, biz bu məqamı prof. S.P.Pirsultanlının yaradıcılığında
bir konseptual yanaşma kimi vaxtilə aşkarlamış və ona qiymət vermişik.
Göstərmişik ki, alim heca vəzninin inkişafı haqqındakı nəzəri düşüncələrini öncə atalar sözləri, daha sonra tapmaca, bayatı və qoşma janrları
əsasında reallaşdırmışdır. Onun konsepsiyası ilə yaxından tanışlıq göstərir
ki, burada janrların düzümü (atalar sözləri - tapmaca - bayatı - qoşma) və
bu düzümdə atalar sözlərinin ilkin poetik başlanğıc kimi götürülməsi
təsadüfi deyildir. Prof. S.P.Pirsultanlının təqdim etdiyi bu düzüm ixtiyari
janr sıralanmasını yox, müəllifin konseptual düşüncələrində modelləşmiş
hecanın janr təkamülü sxemini özündə əks etdirir. Başqa sözlə, burada
heca vəzninin janr reallaşması həm sinxron, həm də diaxron səviyyələrdən inikas etdirilmişdir. Bildiyimiz kimi, hecanın janr reallaşmasının
sinxron sırası çox genişdir: Azərbaycan heca şeirinin fasiləsiz inkişafının
zəngin müasir durumunu təqdim edir. Lakin S.P.Pirsultanlı bu zəngin
düzümdən o janrları seçir ki, onlar heca vəzninin inkişafında həm də diaxron (tarixi) inkişaf pillələrini özündə əks etdirir. Bu baxımdan, əsas məsələ türk lirik düşüncə kodunun minilliklərin fövqünə qalxan inkişaf dinamikasının başlanğıc nöqtəsinin tapılmasıdır. Xüsusi olaraq vurğulamaq
istəyirik ki, alim belə bir başlanğıc nöqtəsi kimi ata(lar) sözünü götürməklə türk etnokosmik düşüncəsinin lirik kodunun «törəmə mərkəzini»
tamamilə düzgün və sərrast şəkildə müəyyənləşdirməyə nail olmuşdur.
Bu baxımdan, prof. S.P.Pirsultanlının «heca vəznli şeir» probleminin
tədqiqini öncə ata sözləri üzərində qurması, başqa sözlə, heca kodunun
inkşafında bu janrı derivativ mərkəz (törəmə başlanğıcı) kimi götürməsi
alimin düşüncələrinin konseptuallığının göstəricisi olmaqla Azərbaycan
folklorşünaslığında bu gün yeni metodoloji texnologiyalarla aparılan tədqiqatlarla təsdiq olunur. Belə ki, S.P.Pirsultanlının yanaşmasında atalar
sözləri yalnız folklorun etnosun fiziki və mənəvi təcrübəsini özündə əks
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etdirən kiçik həcmli janrı yox, həm də bütöv söz mədəniyyətinin əsasını,
Azərbaycan folklorunun poetik bazasını təşkil edən nəhəng semantik «nüvədir» (2, 40-42).
Prof. S.P.Pirsultanlı «Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar» kitabına yazdığı ön sözdə bayatıların nümunəsində folklorun daxili həyat, yaşam, inkişaf, böyümə, yayılma dinamikasından danışarkən göstərir ki, bu
zaman üç əlaqə həmişə diqqət mərkəzində dayanmalıdır:
Birinci, genetik əlaqə, yəni qan yadaşı.
İkinci, tipoloji əlaqə, yəni bənzərlik.
Üçüncü, mədəni əlaqə.
Bunların içərisində genetik əlaqə daha qədimlərə gedir, folklorun kökünə, özəyinə dayanır. Bayatılarda genetik əlaqəni araşdırdıqda Kərkük,
Kipriz, uyğur, qaqauz, qazax, qırğız, kumık və noqay (Dağıstanda) bayatı
çeşidli şeirlər xalq şeirinin mayasıdır. Arxaki şeir ölçuləri, hətta bəzi deyimlər uzun əsrlərdən bəri özünü mühafizə edib yaşadır (3, 16).
Burada bizim diqqətimizi fikrin nəzəri məzmunu ilə bərabər onda işlənmiş «xalq şeirinin mayası» ifadəsi xüsusi cəlb edir. Sədnik müəllim
bütün hallarda başlanğıc məqamları, inkişafı, təkamülü şərtləndirən ilkin
sxemi – düşüncənin mayasını axtarır. Və axtarıb da mədəniyyətimizdə elə
nöqtələrə diqqət yetirir ki, onlar indiyə qədər sanki əhəmiyyətsiz faktlar
kimi qırağa atılmışdır. Lakin prof. S.P.Pirsultanlı sübut edir ki, canlıların
orqanizmlərində atrofiyaya uğramış (fəaliyyətini dayandıraraq qısırlaşmış) üzvlər həmin orqanizmin təkamül sxemini bərpa etməyə imkan verdiyi kimi, milli mədəniyyətimizdə bizə əhəmiyyətsiz görünən, çox vaxt
diqqətimizi cəlb etməyən bir çox detallar da, əslində, inkişafın tarixi-mədəni gerçəkliyinin canından, ruhundan soraq verir. Alimin diqqət mərkəzinə gətirdiyi «manıs» sözü də bax beləcə mənalanaraq heyrət obyektini
təşkil edir. O yazır ki, Dağıstanda kumıklar yaşayan ərazidə böyük bir çay
axır. Çayın adı Ozan-Manas çayıdır. Bu çayın adı məni özünə cəlb etdi.
Tədqiqatımın dairəsini genişldəndirməyə məcbur oldum. Kumıkda ilk dəfə olaraq qopuz çalğı alətinə rast gəldim. Onlar qopuzu ağac qopuz adlandırırdılar. Qopuzun ipək-darama telindən ibarət iki tel vardır. Bayatıları
qopuzun müşayiəti ilə oxuyurlar:
Gövde uçur göverçin,
Yere düşür den için.
Men sevirem sen için,
Sen sevirsen kim için.
Çox maraqlıdır ki, kumıklar və noqaylar bayatıya sarım deyirlər.
Azərbaycanın Şəmkir və Tovuz bölgələri arasından axan bir çayın adı
Sarındır. Həzin-həzin bayatı kimi axan bu çay Kür çayına tökülür. Hər
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səhər Gəncənin xanəndələri və çalğıçıları Xan bağına gəlir və bir-birinə
salam verib deyirlər:
– Necəsən, ay Manıs?
Onlar musiqiçiyə Manıs deyirlər.
Dağıstandakı kumıkların Ozan-Manas çayı, ağac qopuzları (qomuzları) məni Qırğızıstana apardı. Burada dombraçıların «Manas» eposunu
ifa etmələrinə nəzər yetirdim. Kazak akını ilə qırğız manasçısı Şımcanın
deyişmələrinə saatlarla qulaq asdım» 3, 16-17).
Bax burada Sədnik müəllim yaradıcılığından vermək istədiyim parçanı
yarımçıq saxlayıb qeyd etməyə bilmirəm ki, kumıkların Ozan-Manas çayını, sarım-bayatısını, qırğızların «Manas»ı və manasçısını, Azərbaycanın
Sarın çayı və «Manıs»larını bir məna boyunca düzə bilmək üçün gərək
Sədnik Paşa Pirsultanlı olub, türk folklor düşüncəsinin genetik dərinliklərinə, qan yaddaşını oxuya, oradakı bütün tipoloji və mədəni əlaqə bağlarını vahid genetik kökə bağlaya biləsən.
Prof. S.P.Pirsultanlı «Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar» kitabına yazdığı ön sözdə bir çox maraqlı və əhəmiyyətli məsələlərdən bəhs
etdiyi kimi, folklorda çoxvariantlılıq məsələsinə də toxunmuşdur.
Qeyd edək ki, çoxvariantlılıq folklorun mahiyyətindən soraq verir və
folkloru öyrənməyin, dərk etməyin bir açarı da çoxvariantlılıqla bağlıdır.
Azərbaycan folklorşünaslığında çoxvariantlılıq problemi ciddi şəkildə
öyrənilməyib. Düzdür, folklorşünaslığımızda xüsusilə dastanların nümunəsində fundamental tədqiqatlar var və onlarda hər hansı bir dastanın
müxtəlif variantlarından da bəhs olunub. Lakin bütün bunlarla bərabər,
bizdə hər hansı mətnin variantları əsasında onun invarintının müəyyənləşdirilməsindən (bərpa olunmasından) bəhs edən tədqiqat, yaxud bu işin
dünya mətnşünaslığındakı nəzəri-metodoloji təcrübələrini ümumiləşdirən
tədqiqat hələlik yoxdur. Bu mənada, prof. S.P.Pirsultanlı «Azərbaycan
ağız ədəbiyyatında bayatılar» kitabına yazdığı ön sözdə çoxvariantlılıqla
bağlı dəyərli və gələcəyi olan bir fikir söyləmişdir. O yazır ki, Azərbaycan
folklorunda çoxvariantlılıq mövcuddur. Bu çoxvariantlılıq daha çox bayatılarımıza aiddir. Bəzi folklorşünaslar qeyd edirlər ki, bu variantların hamısını çap etmək düzgün deyildir. Onlardan birini seçib çap etmək lazımdır. Bizə görə, bu, tamamilə yanlışdır. Bəzən birinci variantda deyilən
mətləbi ikinci variant tamamlayır (3, 42).
Alim «Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar» kitabına yazdığı ön
sözdə bayatı ilə bağlı bir mühüm məqama da toxunmuşdur. O yazır ki,
mən Salman Mümtazın «bayatı çağırmaq «Boyat» elinə məxsusdur»
cümləsi üzərində dayanmaq istəyirəm. Azərbaycan oxucularına, folklorşünaslarına yaxşı bəllidir ki, 1955-ci ildən bu günə qədər folklorumuzu
toplamaqla, nəşr etdirməklə və ardıcıl tədqiq etməklə məşğulam. Nəinki
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şəxsi həyatımda, fəaliyyətimdə, hətta mətbuatımızda da fasilə verməmişəm. Ardıcıl olaraq kəndlərdə, obalarda sinədəftər nənələrimizlə, babalarımızla görüşmüşəm. Onlardan topladıqlarımı geniş xalq kütləsinə çatdırmışam. Dərbənddə, Qarabağda, Gəncəbasarda, vətənimizin hər yerində, hər guşəsində bayatı incilərini toplamışam. Lakin İrəvanın HallavarPəmbəyində bayatı toplayarkən qəribə mənzərəyə rast gəlmişəm. Hansı
nurani qoca babaya, sinəsi dolu nənəyə «bir bayatı söylə» dedikdə onlar
əllərini qulağının dibinə qoyub avazla, ucadan bayatı çağırardılar. Mən 80
yaşlı Güləndam nənədən, ondan daha yaşlı olan Əli Əşrəfoğlundan soruşduqda ki, bayatıları niyə sakit söyləmirsiniz, onlar cavab verdilər:
– Bayatını söyləməzlər, bayatını çağırarlar (3, 33-34).
Qeyd edək ki, Sədnik müəllim bu müşahidəsi ilə «bayatı çağırmaq»
ifadəsi ilə bağlı çox maraqlı bir məsələnin üzərinə işıq saçmışdır. Çünki
sözü gedən ifadə ilə bağlı folklorşünaslıqda müxtəlif fikirlər – ehtimallar
söylənmişdir. Hətta onlardan birində deyilir ki, «bayatı çağırmaq» ifadəsi
Bayat tanrısını çağırmaq – səsləməklə bağlı yaranmışdır. Bu da maraqlı
bir izahdır, lakin Sədnik müəllimin izahı hər hansı ehtimal olmayıb, «bayatı çağırmaq» ifadəsinin mətnin ifa məqamı ilə bağlı olduğunu, başqa
sözlə, bu ifadənin ifa prosesini təsvir etdiyini ortaya qoyur.
Prof. S.P.Pirsultanlı ön sözdə kitabın adı ilə bağlı yazır ki, nə üçün
kitab «Azrbaycan bayatıları» yox, «Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar» adlanır? Məlumdur ki, bayatı geniş xalq kütləsi tərəfindən yaradılan, kütləvi şəkildə yaranan lirik şeir növüdür. Bayatı əzəl başlanğıcda
anonim bir şeir növü olsa da, müxtəlif dövrlərdə müəllifli bayatılar da
yaradılmışdır:
Xətai can, gül azar,
Bülbül eylər gülə zar.
Taclı yar seyrə çıxıb,
Gül içində gül azar.
Ondan sonra gələn Qurbanidir… Tufarqanlı Abbasın cinaslı bayatısı
poetik cəhətdən daha mükəmməldir… Hətta İraqda Kərkük şairləri bayatı
şəklində öz yazılı ədəbiyyatlarını davam etdirirlər. Yaşadığımız XX, XXI
əsrlərdə şairlər və el şairləri qələmlərini bayatı yaradıcılığında sınayırlar.
Lakin ümumi bayatı xə-zinəmizə daxil ola bilmirlər. Bayatılarda xalqın
istək və arzuları, həsrəti, incə duyğuları özünə yer almalıdır. Uzun prosesdən, cilalandıqdan və xalq yaradıcılığı qazanında qaynadıqdan, bitkinləşdikdən sonra xalq yaradıcılığı xə-zinəsinə daxil ola bilər (3, 44-45).
Alimin bu fikrində «Bayatılarda xalqın istək və arzuları, həsrəti, incə
duyğuları özünə yer almalıdır» cümləsini qara hərflərlə fərqləndirdik.
Səbəbsiz etmədik. Dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, S.P.Pirsultanlı yaradı-
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cılığında ən mürəkkəb fikir-konseptlər çox sadə dillə ifadə olunur. Burada
da Sədnik müəllim, əslində, çox ciddi bir məsələyə toxunmuşdur: nəyə
görə bir çox sənətkarların yazdıqları bayatılar xalq bayatıları xəzinəsinə
daxil ola bilmirlər? Azərbaycan folklorşünaslığının klassikinə görə, o
səbəbdən ki, həmin sənətkarlar bayatılarda xalqın istək və arzuları, həsrəti, incə duyğularına yer verə bilmirlər.
Vurğulamaq istəyirik ki, Sədnik müəllim bu fikri ilə mürəkkəb bir
məsələdən sadə şəkildə bəhs etmişdir. Bu mənada, alimin fərqləndirdiyimiz cümləsini təhlil etdikdə maraqlı semantik mənzərə ilə üzləşirik.
Həmin cümlədə:
«xalqın istək və arzuları» – etnosun emosional-poetik kodla ifadə olunan sosial-mədəni yaradıcılıq potensiyası və etnopassionar enerjisi;
«həsrəti» – etnosun mənəvi-cismani hədəflərlə müəyyənləşən passionar kükrəyişi;
«incə duyğuları» – etnosun poetik kodla ifadə olunan milli davranış
formuludur.
Bu baxımdan, prof. S.P.Pirsultanlıya görə, bir çox sənətkarların yazdıqları bayatıların ümumxalq bayatı xəzinəsinə daxil ola bilməməsinin
səbəbi onların bayatılarında etnosun emosional-poetik kodla ifadə olunan
sosial-mədəni yaradıcılıq potensiyası və etnpassionar enerjisinin («xalqın
istək və arzularının»), mənəvi-cismani hədəflərlə müəyyənləşən passionar kükrəyişinin (xalqın «həsrətinin»), poetik kodla ifadə olunan milli
davranış formullarının («incə duyğularının») əks olunmamasıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan folklorşünaslığının klassiki prof. S.P.Pirsultanlının yaradıcılığı tükənməz xəzinədir. Bunun sirri alimin öz düşüncəsi ilə etnosun milli düşüncə potensiyasına, passionar yaradıcılıq enerjisinə bağlılığından doğur. O, bir əsrlik həyat və yaradıcılıq təcrübəsində
bütün aydınlığı ilə dərk etmişdir ki, folkloru cismindən və ruhundan keçirmədən, özün cisminlə və ruhunla folklordan keçmədən sözün klassik
anlamında folklorşünas olmaq mümkün deyil. Sədnik müəllim bu həqiqətlə yaşadığı üçün onun bütün yaradıcılığı folklor həqiqətləri ilə süslənib. Alimin «Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar» kitabı da oxucuların «Sədnik Paşa Pirsultanlı həqiqəti» ilə daha bir görüşüdür. Bu görüşün həmişə olduğu kimi, gözəlliyinin əsasında əsrə bərabər ömür və yaradıcılıq gerçəkliyi durur.
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