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“DƏDƏ QORQUD KİTABI” – QƏDIM OĞUZ EPOSUNUN 
AZƏRBAYCAN VARİANTI 

Xülasə 
Oğuz zamanının düşüncə və həyat tərzini əks etdirən “Dədə Qorqud” eposu mü-

kəmməl variantda Drezden nüsxəsi şəkilində zəmanəmizə gəlib çıxmışdır. Lakin müx-
təlif yazılı mənbələrdə rast gəlinən mətn parçaları göstərir ki, dastan qəhrəmanlarının 
fərqli şəkildə təsvir olunduğu hekayələr də mövcud olmuşdur. Bu faktların müqayisəli 
təhlili Drezden əlyazmasının məhz Azərbaycan xalqının formalaşdırdığı dastan variantı 
olduğu qənaətinə gəlməyə əsas verir. 

 Açar sözlər: epos, mətn, variant, əlyazma, mühit, etnos 
 
“КНИГА ДЕДA КОРКУТА” - АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ВАРИАНТ 

ДРЕВНЕГО ОГУЗСКОГО ЭПОСА 
Резюме 

Дошедший до нашего времени эпос “Дедa Коркут” в виде Дрезденской 
рукописи отображает традиции и мысли огузской действительности. Несмотря на 
это, отрывки текста из различных письменных источников доказывают, что 
существовало множество вариантов сказаний об одних и тех же героях. Сравни-
тельный анализ этих фактов позволяет нам считать, что Дрезденская рукопись 
составлена на основе азербайджанского варианта эпоса.  

Ключевые слова: эпос, текст, вариант, рукопись, среда, сравнение 
 

“THE BOOK OF THE DEDE KORKUT ” – AS THE AZERBAIJANI VARIANT 
OF THE ANCIDENT OGHUZ EPOS 

Summary 
Dede Korkut epos reflecting the way of thinking and lifestyle of Oghuz time has 

come down to us in a perfect variant as a copy of Dresden. However,the text fragments 
found in various written sources indicate that there were also stories describing the life 
of heroes of the epos in a different way. Comparative analysis of the facts gives grounds 
to believe that Dresden manuscript is the variant of the epos which Azerbaijani people 
had formed. 

Key words: epos, text, variant, manuscript, environment, compare 
 
Məsələnin qoyuluşu. “Dədə Qorqud” eposu qədim oğuz-türk bədii 

təfəkkürünün əvəzsiz sənət əsəri kimi meydana gəlsə də, abidənin yazıya 
köçürülərək dövrümüzə kitab şəklində gəlib çıxmış Drezden nüsxəsi Azər-
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baycan mühitində formalaşıb özünəməxsus xüsusiyyətlər qazanmış dastan 
variantı kimi araşdırılmalıdır. 

 İşin məqsədi “Dədə Qorqud kitabı” ilə müxtəlif yazılı mənbələr-
də fraqmental şəkildə verilmiş mətn parçalarını müqayisəli təhlilə cəlb 
etməklə bu qəhrəmanlıq eposunun tarixən müxtəlif variantlarda yayıl-
dığını, lakin yalnız Azərbycan xalqına məxsus dastan variantının kitab-
laşdırılaraq günümüzə qədər yaşadığını bir daha təsdiq etməkdir. 

Müasir türk xalqlarının əksərinin etnogenezisində əriməklə öz var-
lığına son qoyan qədim oğuz etnosu yaşadığı tarixi epoxanı bədii sözün 
gücü ilə əbədiləşdirməyə nail olmuşdur. Atalar sözü, məsəl, rəvayət, əf-
sanə və dastan şəklində yazıya köçürülərək daha çox oğuznamə adı altın-
da təqdim olunan folklor nümunələrində ulu Tanrıya, torpağa, təbiətə, 
ataya, anaya, qadına, oğula, qıza, ümumilikdə, ərliyi, ərdəmliyi ilə seçi-
lən insana bənzərsiz bir sevginin şahidi oluruq ki, bu da oğuz ruhunun 
əzəməti, möhtəşəmliyi haqqında ətraflı bilgilər almağa imkan yaradır. 
Cüzi bir hissəsi dövrümüzə gəlib çatmış bu mədəni irsin ən yenilməz abi-
dəsi titul səhifəsində ərəbcə “Kitabi-Dədəm Qorqud əla lisani-taifeyi-
oğuzan” yazılmış oğuznamələr toplusudur. Nəsildən nəslə sözlə ötürülən 
bu boyların ilk yaradıcısı – düzüb-qoşanı Dədə Qorqud olsa da, artıq 
dövrünü başa vurmuş Oğuz zamanının qəhrəmanlıq salnaməsi, görünür, 
ulu əcdadlarının ruhunu yaşatmaqda olan hansısa bir xanın qurduğu məc-
lisdə sinəsi hikmət dolu ozanın dili ilə üçtelli qolça qopuzun sədaları al-
tında söylənilir. Epos kimi yaranma, formalaşma, ilk dəfə yazıya alınma 
və sonradan üzü köçürülmə dövrlərinin müəyyən elementlərini özündə 
əks etdirən bu abidənin elm aləminə bəlli olan son ikiyüzüllük tədqiq ta-
rixi göstərir ki, boylarda oğuz etnosunun Orta Asiya dövrü əfsanələşmiş, 
Qafqaz-Azərbaycan dövrü isə gerçək bir qat şəklində təsvir olunmuşdur. 
Elə buna görə də boyların məzmununda daha qədim tarixi izləri görən 
əksər araşdırıcılar V.V.Bartoldun “... Qorqudun adı ilə bağlı bu epik sil-
silə, çətin ki, Qafqaz mühitindən kənarda yaradıla bilərdi” (2, 126) fikrini 
birmənalı şəkildə qəbul etmiş və konkretləşdirmişlər. A.Y.Yakubovskiyə 
görə, eposun mətnində oğuzların Sır-dərya və Amu-dərya cayları hövzə-
sində yaşadıqları daha qədim, hətta XI əsrdən əvvəlki çağların həyat tər-
zinin heyrətedici qalıqlarını görmək mümkün olsa da, coğrafi ad sistemi-
nə, siyası mühitinə və mədəni əhatəsinə görə onun son formalaşması Za-
qafqaziya hüdudları ilə bağlıdır (2, 128). M.Ergin yalnız dil və üslub 
baxımından deyil, ərazi baxımından da onu Azərbaycan sahəsinin əsəri 
sayır (4, II c, 352). X.Koroğlu “Qorqud kitabı”nın daha qədim oğuz epo-
su əsasında bir neçə əsr sonra yeni torpaqlara köçərək Azərbaycan türkü 
etnik adını alan oğuzlar tərəfindən formalaşdığını irəli sürür (11, 20). Dil, 
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tarixi, coğrafi, dini və antripoloji göstəricilər baxımından əsəri “Azərbay-
can oğuznaməsi” adlandıran T.Hacıyev belə bir ümumiləşdirmə aparma-
ğı lazım bilir: “Şübhəsiz, dastan konkret bir zaman kəsiyində yaranmadı-
ğı kimi, onu mütləq coğrafi kordinata yerləşdirmək zorakılıq sayılardı. 
Bu oğuznamədir; oğuzlar tarixən müxtəlif ərazilərdə dövlətlər yaratdığın-
dan burada oğuzların tarixi coğrafiyasının izləri görünməkdədir. Oğuzla-
rın tarixi coğrafiyası, Sibiri çıxmaqla, təxminən bugünkü türk dövlətlərini 
əhatə edir. Həmin coğrafiyada çoxlu oğuznamələr yaranmışdır. Əlimizdə 
olan əsər, deyildiyi kimi, məhz Azərbaycan oğuznaməsidir” (8, 7).  

Beləliklə, qorqudşünaslığın gəldiyi başlıca fikir bundan ibarətdir ki, 
ulu Qorqudun adı ilə bağlı olan bu oğuz boyları məhz Azərbaycan torpa-
ğı və xalqının tarixi keçmişinin ədəbi-bədii formaya salınmış hekayətləri-
dir. Lakin bu da bir danılmaz gerçəklikdir ki, xüsusilə Türkiyə və Türk-
mənistan respublikalarında bu abidənin məhz onlara məxsus olduğu fikri 
də geniş yayılmışdır. Fikrimizcə, tarixi baxımdan oğuz etnosu ilə bağlı 
olan həmin xalqların buna mənəvi haqları çatır. Hətta bu monumental söz 
abidəsində öz tarixi keçmişinin izlərinin axtaran qazax, qırğız və digər 
oğuz qarışığı olan xalqların da ona şərik gözü ilə baxmalarına təbii yana-
şılmalıdır. Qorqud obrazının bir övliya, bir müdrik ozan kimi həmin xalq-
ların rəvayət, atalar sözü və məsəllərində hələ də yaşaması bir də onu gös-
tərir ki, ilkin mərhələdə “Dədə Qorqud” oğuznamələri daha geniş arealda 
yayılmış, zaman və həyat tərzinin dəyişməsi ilə variasiyalara uğrayaraq ya 
tamamilə yeni dastanlar şəklini almış, ya da yaddaşlardan silinməklə epi-
zodik məqamlarda qalmışdır. Bu fakt eposun “Bamsı Beyrək boyu” ilə qır-
ğızların “Manas”, başqırd, qaraqalpaq və özbəklərin “Alpamış” dastanları-
nın müqayisəsi fonunda daha aydın duyulur. Xalqımızın bəxti onda gətir-
mişdir ki, yaranışca bütün oğuz etnosunu əhatə edən bu epos Azərbaycan 
ərazisində yeni variantda formalaşmaqla bərabər, yazıya alınaraq kitablaş-
dırılmışdır. Elm aləmində “Dədə Qorqud kitabı” kimi məşhurlaşan Drez-
den nüsxəsi məhz qədim oğuz eposunun Azərbaycan variantıdır. Bu fikir 
ayrı-ayrı boyların, Vatikan və Drezden nüsxələrinin, xüsusilə də Qorqud 
adı ilə bağlı yazıya alınmış əski mətn nümunələrinin müqayisəli təhlili pro-
sesində öz təsdiqini tapır ki, qorqudşünasların dönə-dönə müraciət etdikləri 
həmin faktları yeni baxış bucağında açıqlamağa çalışacağıq.  

Mətnin məzmunu göstərir ki, sıralanma baxımından ikinci verilmiş 
“Qazan xanın evinin yağmalanması boyu”nun sonunda 24 sancaqdan iba-
rət Qalın Oğuz dövlətinin adlı-sanlı igidləri göstərdikləri hünərə uyğun 
səciyyələndirilərək dinləyiciyə təqdim olunur və bu təqdimat forması 
“Qazan bəg oğlu Uruz bəgiñ tutsaq olduğu boy”da müəyyən ixtisarlarla 
yenidən təkraralanır. Bədii təyinlər şəklində yerinə yetirilən bu cür təq-
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dimatların real faktlara söykəndiyi onların adı ilə “Kitab”a düşmüş ayrıca 
boyların məzmunu ilə tam səsləşir. Məsələn, eposun ən romantik və faciə-
vi qəhrəmanı Bamsı Beyrək belə təqdim olunur: 

“Parasarıñ Bayburd hisarından parlayıb uçan, apalaca gərdəginə 
qarşu gələn, yedi qızın umudı, Qalın Oğuz imrəncisi, Qazan bəgiñ inağı 
Boz ayğırlı Beyrək çapar yetdi, “Çal qılıcıñ, ağam Qazan, yetdim!” – 
dedi.” (D – 61, 3-7). 

Onun adı ilə düzülüb-qoşulmuş boyda bu təqdimatda getmiş infor-
masiya bütünlüklə öz bəddi həllini tapır. Yaxud, qeyri-adi görünüşü və 
hünəri ilə seçilən Yegnək belə təqdim olunur: 

“Çaya <baqsa,> çalımlu, çal qaraquş ərdəmlü, qurqurma quşaqlu, 
qulağı altun küpəli, Qalın Oğuz bəglərini bir-bir atından yıqıcı Qazılıq 
qoca oğlı bəg Yegnək çapar yetdi, “Çal qılıcıñ, ağam Qazan, yetdim!” – 
dedi.” (D – 61, 7-11).  

Yegnəgin adı ilə bağlı boyda onun bu qeyri-adi gücü atası Qazılıq 
qocanı on altı il əsirlikdə saxlayan Arşın oğlı Dirək üzərində əzəmətli qələ-
bəsi ilə sübuta yetirilmiş olur. Maraqlıdır ki, görkəmli qorqudşünas T.Ha-
cıyev bu təqdimatlardan çıxış edərək “Kitaba” düşməyən neçə-neçə oğuz-
namənin tarixi mövcudluğundan bəhs etməklə “Dədə Qorqud” eposunun 
həcmcə daha çoxsaylı olması fikrini irəli sürür (9). Olduqca inandırıcı ya-
naşmadır. Hər bir obrazın oğuz cəmiyyətində tutduğu mövqeyi və həyat ta-
rixçəsini əks etdirən bu yığcamlaşdırılmış informasiya onların adı ilə bağlı 
müvafiq boyların olmasına işarədir ki, bununla dövrümüzə gəlib çatmayan 
digər boyların süjet xətti haqqında müəyyən məlumat əldə etmək müm-
kündür. Oğuz igidlərinin qəliblənmiş ifadələr şəklində bu cür təqdim olun-
masına təkcə “Dədə Qorqud” eposunun mətnində deyil, həm də XV əsr 
tarixçisi Yazıçıoğlu Əlinin “Tarixi-ali Səlcuq” əsərindəki oğuznamə parça-
sında da rast gəlinir (10, 1317-1320). Lakin hər iki mənbədə işlənmiş in-
formativ təyinlərin təhlili göstərir ki, burada oxşar məqamlarla yanaşı, qa-
barıq şəkildə nəzərə çarpan fərqli məqamlar da getmişdir. Bu isə həmin 
obrazlarla bağlı variativ oğuznamə formasının movcudluğu haqqında mü-
lahizə yürütməyə əsas verir. Həmin variantlara diqqət yetirək. “Dədə Qor-
qud kitabı”nda abidənin baş qəhrəmanı Qazan xan belə təqdim olunur: 

“Bir gün Ulaş oğlı, Tulu quşuñ yavrısı, bezə-miskin umudı, Amit 
soyunıñ aslanı, Qaraçuğıñ qaplanı, Qoñur atıñ iyəsi, xan Uruzuñ ağası, 
Bayındır xanıñ güyəgüsi, Qalın Oğuzuñ dövləti, qalmış yigit arxası Salur 
Qazan yerindən turmışdı” (D – 35,11-13 – 36, 1-2).  

Başqa bir boyda: 
“Qalmış yigit arxası!  
Bezə-miskin umudı! 
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Bayındır xanıñ güyəgüsi! 
Tulu quşuñ yavrısı! 
Türkistanıñ dirəgi! 
Amit soyunıñ aslanı, Qaraçuğıñ qaplanı! 
Qoñur atıñ iyəsi, xan Uruzuñ babası, xanım Qazan ...” (D – 110, 2-6). 
“Topqapı oğuznaməsi” kimi tanınan Yazıçıoğlu mətnində isə bu 

təqdimat belə verilmişdir: 
“Sarp hisar duma donlu salkum-salkum don giyen – Konur atın oy-

nadan – yağı görsə yardımlu, düşmən görsə durumlu – Türkistanın diregi 
– Tülü quşun yavrusu – Kanlı kafir ellerindən adlu Horasana ad çağırdan 
– Akçahisarın eglik salup alan – Görklü yüzlü güzel kızların oğlanların 
belün süren – Kanlu kafir ellerine kan kaşandıran – Kara başların bunlu 
eden – Oğlancıkların ağlaşdıran – İtlerin uluşduran – Tavukların kığıl-
daşdıran – Ulaş oğlu Kazan Bey” (10, 1318). Göründüyü kimi, sonuncu 
təqdimatda “Kanlı kafir ellerindən adlu Horasana ad çağırdan – Akçahi-
sarın eglik salup alan” təyinedici söz birləşmələri “Dədə Qorqud kita-
bı”nda Qazan xanın adı ilə bağlı heç bir boyda xatırlanmır. Bundan əlavə, 
“Kitab”ın XI boyunda Qazan xanın özü haqında söylədiyi soylama mətni 
ilə Topqapı mətni arasında da müəyyən fərqlər açıq-aydın duyulur. Top-
qapı mətnində həmin hissə bu məzmunda qurulmuşdur: 

“Kuba kuba tuğlaladım er bunaldırdum buşkunumda ben Kazan  
Kayın (Kanın) akar kara denizdim, er bunaldurdum cüngümde ben 

Kazan 
Kaytabanın buğrasıydum, er bunaldurıdum 
Kükredükde kapkayada anrar aslanıdım ben Kazan, er bunaldırıdum  
Anradıkda Sarusazda arslan er bunaldırıdum 
Sokradukda kara bulut ürkünüyidüm 
Kara denizden su alup yere baran satarıdum ben Kazan 
Karacuğun Cılban dağından kafir taş uçursa kaba uyluğunu dutan 

ben Kazanıdım 
Karanu dünle harın yağı erse kanlu suya kılağuzluk eden ben Kaza-

nıdım 
Kalıbı senri karadağun salında kapılınun Karaderbende gür duşman 

gelse yine kayup ol duşmana önden depüp giren ben Kazanıdım 
Katı yaylar sındırıp elde kabza koyan ben Kazanıdım 
Kayın oklar atup yelek koyan elde ben Kazanıdım 
Bin er gördügümde ben Kazan bıyık burdum 
Beş bin eren gördügümde boşanmadım 
On bin eren gördügümde öyünüm demedim 
Yirmi bin eren gördügümde yerinmedim 
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Otuz bin eren gördügümde utanmadım 
Kırk bin eren gördügümde kıpınmadım 
Elli bin eren gördügümde alpım demedim 
Yetmiş bin eren gördügümde yılamadum 
Seksen bin eren gördügümde seksenmedim 
Doksan bin eren gördügümde dolanmadım 
Yüz bin eren gördügümde ben Kazan yüz döndürmedüm 
Karakoç konur atun kolanın katı çekdim 
Sağdan girdim soldan çıkdım 
Soldan girdim sağdan çıkdım 
Arı dinli Muhammedi yada getürdüm 
Allahın inayetinden, Muhammed mucizatından ol yağıyı anda basdım 
Alpım begim demedim 
Bu dünde ögünmen ögünmen a beylerüm 
Ögünürse yer ögünsün” (10, 1310-1320). 
Orxan Şaiq oxunuşunda verdiyimiz bu mətn “Kitab”da daha geniş 

informasiya daşıyan soylamalar vasitəsilə əksini tapmışdır ki, onlardan 
Topqapı variantının birinci hissəsi ilə səsləşən aşağıdakı hissələrə xüsusi 
diqqət yetirməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Soylama 1. 
Yüksək-yüksək qara tağdan taş yuvalansa, 
Qaba öñcəm – oyluğum qarşu tutan Qazan ər idim. 
Firon şışlər yükəlib yerdən çıqsa, 
Qaba öñcəmlə pərşin qılan Qazan ər idim. 
Qaba-qaba bəglər oğlı ğovğa qılsa, 
Qamçı salub tökdürən Qazan ər idim. 
Yuca tağları tuman tursa, qara pusarıq dolı qopsa, 
Qaraqoçımın qulağı görünməz olsa,  
Qayrı ərən qılağuzsız yol yañılsa, 
Qılağuzsız yol başaran Qazan ər idim. 
Yedi başlu əjdərhaya yetüb vardım. 
Heybətindən sol gözüm yaşardı. 
Hey gözüm, namərd gözüm, müxənnət gözüm. 
Bir yılandan nə var ki, qorxduñ! – dedim. 
Anada dəxi “ərəm, bəgəm” deyü ögünmədim.  
Ögünən ərənləri xoş görmədim (D – 277, 12 – 278, 10). 

 
Soylama 2. 

Arqıç qırda yayqanar Əmman dənizində 
Sarp yerlərdə yapılmış kafir şəhri. 
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Sağa-sola çırbındı urar yüzgiçiləri,  
Su dibində dönər bəhriləri,  
“Tañrı mənəm” deyü su dibində çığruşur asiləri. 
Önün qoyub tərsin oqur qızı, gəlini. 
Altun ağıq oynar sancıd anıñ bəgləri. 
Altı qatla Oğuz vardı, alımadı ol qalayı. 
Altı baş ərlə mən Qazan vardım,  
Altı günə qomadım, anı aldım. 
Kəlisasın yıqub, yerinə məscid yapdım, bañ bañlatdım. 
Qızını, gəlinini ağ köksümdə oynatdım. 
Bəglərin qul etdim. 
Anda dəxi “ərəm, bəgəm” deyü ögünmədim. 
Ögünən ərənləri xoş görmədim  (D – 278, 13 – 279, 9). 

 
Soyalama 3. 

Arqıc qırda döndərdigim, mərə kafir, səniñ babañ, 
Şəqaqına emrendügüm səniñ qızıñ, gəliniñ. 
Ağca qala Sürməlidə at oynatdım,  
Atla Qarun elinə çapqun yetdim, 
Aq hisar qalasınıñ bürcin yıqdım. 
Ağ aqça gətürdilər, “puldur” dedim. 
Qızıl-altun gətürdilər, “baqırdır” dedim. 
Ala gözül qızın, gəlinin gətürdilər, aldanmadım. 
Kəlisasın yıqdım, məscid yapdım. 
Altunı, gümüşi yağmalatdım. 
Anda dəxi “ərəm, bəgəm” deyü ögünmədim. 
Ögünənləri xoş görmədim (D – 279, 12 – 280,6). 

  
Yersiz mənəm-mənəmliyi, öyünməyi igidə yaraşmayan bir keyfiy-

yət kimi səciyyələndirən Topqapı və “Kitab” soylamalarının müxtəlif 
ozanlar tərəfindən fərqli variantlarda söyənildiyi mübahisəzdir. Bundan 
əlavə, Topqapı mətnin alliterasiya əsasında qurulmuş ikinci hissəsi ilə 
abidənin eyni biçimdə getmiş aşağıdakı soylama parçası arasında da mü-
əyyən variativlik vardır: 

 
“Biñ-biñ ərdən yağı gördümsə, oyunum dedim. 
Yigirmi biñ ər yağı gördümsə, yiləmədim. 
Otuz biñ ər yağı gördümsə, ota saydım. 
Qırq biñ ər gördümsə, qıya baqdım. 
Əlli biñ ər gördümsə, əl vermədüm. 
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Altmış biñ ər gördümsə, aytışmadım. 
Səksən biñ ər gördümsə, səksənmədim. 
Doqsan biñ yağı gördümsə, donanmadım.  
Yüz biñ ər gördümsə, yüzüm dönmədüm” (D – 277, 1-6). 

 
Müqayisə etdikdə “Kitab”da ilk iki və “yetmiş bin” sayı ilə bağlı 

misraların buraxıldığı, digər misralarda isə fərqli yanaşmanın ifadə olun-
duğu müşahidə olunur. Belə ki, on mindən başlayaraq müvafiq ardıcıllıq-
la işlənmiş sayların “öyünüm demedim” – “oyunum dedim”, “yerinme-
dim” – “yiləmədim”, “utanmadım” – “ota saydım”, “kıpınmadım” – “qı-
ya baqdım”, “alpım demədim” – “aytışmadım”, “dolanmadım” – “donan-
madım” kimi bir-birindən seçilən hökmlər üzərində qurulduğunu görü-
rük. Yalnız səksən min və yüz min sayları ilə başalayan misralar eyni fi-
kir üzərində qurlmuşdur. 

Bu variativlik XVII əsr tarixçisi Əbülqazi Bahadır xan tərəfindən 
yazıya alınaraq Qazan xanı yenilməz əvsanəvi qəhrəmanı kimi mədh edh 
edən bir Qorqud nəğməsində daha qabarıq ºəkildə nəzərə çarpır. Artıq öz 
dövrünə uyğun formada nəzmə çəkilmiş bu 7 bəndlik bədii mətndən iki-
sini gözdən keçirməklə onların eyni qaynaqdan bəhrələndiyinə tam əmin 
olmaq mümkündür:  

 
Kazğurt tağdın ünkür taşnı yuğarlatdı 
Salur Kazan utru barıb karbap tutdı 
İt Beçene körüb anı isi kitdi 
Alplar Bigler kören bar mı Kazan kibi. 
 
Kök asmandın inip keldi tinnin yılan 
Her ademni yutar irdi köyen zaman 
Salur Kazan başın kesdi bermey aman 
Alplar Bigler kören bar mı Kazan kibi (5, 209-210). 

 
Formalaşma baxımından zaman, mühit və janr fərqləri olsa da, hər 

üç mənbədə Qazan xanla bağlı eyni məlumatlar verilir. Qazan xan: 
– qıpçaqlarla (beçeneklərlə), eləcə də kafirlərlə amansız döyüşlər 

keçirmiş yenilməz qəhrəmandır; 
– elə bir igiddir ki, yüksək dağdan yuvarlanan daşın qarşısını dizi 

ilə kəsə bilmişdir; 
– göydən enən əşdaha ilə vuruşaraq ona qalib gəlməyi bacarmışdır. 
Bundan əlavə, “Kitab”la müqayisədə Qazan xanla bağlı digər mə-

lumatlarda da variativliyə yol verilmişdir. Əgər Topqapı mətnində və 



Dədə Qorqud ● 2014/I I                                                                      11 

“Kitab”da Qazan xan “Ulaş oğlu” kimi təqdim edilirsə, Əbulqazidə “En-
keş oğlı” kimi bəhs olunur (5, 215). Həmçinin eposda onun xanımının adı 
“Boyu uzun Burla xatun” kimi, Əbülqazidə uca boyu ilə seçilən “Altun 
Közəki” (5, 228) kimi verilir. Eləcə də Bamsı Beyrəyin xanımı Banı 
Çiçək “Türkmənlərin soy kitabı”nda “Barçın Salur” (5, 228) adı ilə təq-
dim olunur ki, bu da məhz həmin igidlərin adı ilə bağlı boyların variativ-
liyindən irəli gəlir.  

Burada başqa bir məqama diqqət yetirməyi lazım bilirik. Əbülqazi 
Bahadır xan Qazan xanın anası ilə bağlı belə bir hadisə nəql edir: “O za-
manlar Beçenə elində Toymadık adlı hökmdar vardı. O gəldi. Enkeşin 
evinə hücum etdi. Cacaklını əsir edib, [özü ilə] apardı. Üç ildən sonra En-
keş [qadına görə çoxlu] mal verib, onu geri qaytarmağa nail oldu. Cacaklı 
evə qayıdandan altı ay sonra oğlan uşağı doğdu. Qazan alp “Bu uşağı ha-
radan aldın?” – deyə soruşdu, [onu] dəyənəklə vurdu və onun başını ya-
raladı” (6, 100-101). Fikrimizcə, Qazan xanın anası ilə bağlı bu rəvayət 
halına salınmış hadisə eposu düzüb-qoşan Dədə Qorquda və yaxud boy-
lara zamanını ruhunu aşılayaraq söyləyən ifaçı ozana da bəlli imiş. Lakin 
bu qeyri-adi hadisə abidənin ümumi ruhuna, aşıladığı mənəvi dəyərlərə 
uyğun gəlmədiyi üçün ağlasığmayan fakt kimi qiymətləndirilmişdir. “Qa-
zan xanın evinin yağmalanması boyu”nda Qaraca çobanla əsir götürül-
müş anasını, xanımını, oğlunu və bütövlükdə, elini-obasını xilas etməyə 
gedən Qazan xan düşməndən döyüş zamanı at ayağı altında qalmasın de-
yə anasını istəyir. Lakin kafir ona: 

“Qarıcıq anañı gətirmişiz, bizimdir. 
Saña verməziz, Yayxan keşiş oğlına verəriz. 
Yayxan keşiş oğlından oğlı toğar, 
Biz anı saña qırım qoruz” (D – 58, 10-12)  

– cavabını verməklə təklifini rədd edir. Qaraca çoban kafirin bu fikrini 
ağılsızlıq adlandıraraq: “Mərə, dini yoq, ağılsız kafir! Ussu yoq, dərnək-
siz kafir! ... Mərə kafir, Qazanınñ anası qarıyubdur, oğul verməz. Dölün 
almaqdan səfañ varsa, Şökli Məlik, qara gözlü qızıñ varsa, gətür Qazana 
ver. Mərə kafir, səniñ qızıñdan oğlı toğsun, siz anı Qazan bəgə qırım qo-
yasız” (D – 59, 1, 5-8) deməklə sanki həm də Əbülqazidə getmiş hekayə-
yə etirazını bildirmiş olur. Deməli, dastanın formalaşdığı dövrdə ozanlar 
arasında müxtəlif variantlılıq mövcud imiş. “Dədə Qorqud” eposunu da-
ha geniş aspektdə təhlilə cəlb edən görkəmli folklorşünas V.M. Jirmunski 
də Əbülqazi tərəfindən verilmiş bu tipli faktları variant kimi dəyərləndir-
mişdir (13, 178). 
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Maraqlıdır ki, bu variativlik “Kitab” və Yazıçıoğlu mətnində digər 
oğuz qəhrəmanlarının təqdimatında da üzə çıxır. Aydınlıq üçün aşağıdakı 
faktları müqayisəli şəkildə veririk: 

“Kitab”da: 
“Qaradərə ağzında qadır verən, qara buğa dərisindən beşiginiñ ya-

puğı olan, acığı tutanda qara taşı kül eyləyən, qara bığın yedi yerdə əñsə-
sində dügən Qazan qartaşı Qar Günə ...” (D – 149, 12 – 150, 2). 

Yazıçıoğlu mətnində: 
“Kara taşı karmadıkta kül eyleyen – Dağa taşa buşusundan duman 

çöken – Karadere ağzında Kadir veren kara yeri kertüp beşik kılan – 
Kara buğra derisinden bağırtlak düzen – Altı ay Hançerkid (?) hisarında 
dutsak olan – Kazan Beyin kartaşı Kara Güne bey” (10, 1348). 

Göründüyü kimi, “Kitab”da “Altı ay Hançerkid (?) hisarında dut-
sak olan” məlumatı əksini tapmamışdır, bu da Kara Günə ilə bağlı ayrıca 
boyun olduğunu düşünməyə əsas verir. Bundan əlavə, “qara buğa dərisin-
dən beşiginiñ yapuğı olan” birləşməsindəki “nəsil, qohum-əqrəba” məna-
sında işlənmiş “beşik” (<bisük) sözü dövrü üçün arxaikləşdiyindən (7, 
159-160) Yazıçıoğlunun istinad etdiyi mənbədə onu müasir mənada anla-
yan ozan “kara yeri kertüp beşik kılan” yozumunu verməli olmuşdur. 

“Kitab”da: 
“Altmış ərgəc dərisindən kürk eyləsə, topuqlarını örtməyən, altı ögəc 

dərisindən külah etsə, qulaqlarını örtməyən qolı-budı xıranca, uzun baldır-
ları incə, Qazan bəgüñ tayısı At ağızlu Aruz qoca...” (D – 61, 12 – 62,2). 

Yazıçıoğlu mətnində: 
“Doqsan deriden kürk olsa topuğun örtmeyen – Dokuz deriden şeb-

külah olsa tülügün örtmeyen – Dokuz koyun dovğalık on koyun öyünlük 
yetmeyen – Dokuz yaşar cüngin silküp atan – Kıynağında gökte dutan – 
Atbaşın yalmayup bir kez yudan Afrasiyab oğlu Alp Arız bey” (10 , 
1318-1319). 

Hər iki təqdimatda oxşar elementlərlə yanaşı, fərqli cəhətlər də get-
mişdir. Ən önəmlisi Alp Aruzun Şərq ədəbiyyatında “Əfrasiyab” adı ilə 
məşhurlaşan Alp Ər Tonqanın oğlu kimi verilməsidir. Firdovsinin “Şah-
naməsi”ndə Alp Aruz Əfrasiyabın düşmənə satqınlıq edən qardaşı kimi 
(3, 19) təsvir olunur ki, bu da, sözsüz, müəyyən fraqmentləri Kaşğarı söz-
lüyündə verilmiş qədim türk dastanı “Alp Ər Tonqa”dan götürülmüşdür. 
“Kitab”ın XII boyunda Aruzun Qazan xana xəyanət etməsi, görünür, 
məhz daha qədim formalaşma mərhələsi keçmiş həmin dastandan qay-
naqlanmışdır. 

“Kitab”da: 
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“Varıban Peyğəmbəriñ yüzüni görən, gəlübəni Oğuzda səhabəsi 
olan, acığı tutanda bıyıqqlarından qan çıqan, bıyığı qanlu Bükdüz Əmən...” 
(D – 62, 4-5). 

Yazıçıoğlu mətnində: 
“Bıyığın ensesinde üç kez dügen – Kaçındıkta karımına kan kaşan-

dıran – gözü kanın dönen – Yer evreni yılan – Ademiler evreni Ucen oğ-
lu Emen bey” (10, 1319). 

“Kitab”da Qalın Oğuz elinin başının bəlası kimi meydana çıxan 
Dəpəgözü öldürən Basatla bağlı ayrıca boy verilmişdir. Yazıçıoğlu mət-
nində isə bu fakt tamamilə fərqli şəkildə təqdim olunur: 

“Yedi yıl Elbürze sefer kılan – Kayup dönen Kıyan Busat kanını alan 
– İt Depegözü öldürüp kalın Oğuzda ad koyan Urılmış Han” (10, 1319). 

“Kitab”dakı boyda Aruz oğlu Basatın hərbi yürüşdən qayıdarkən 
qardaşı Qıyan Selcikin Dəpəgöz tərəfindən öldürüldüyü və təkbətək dö-
yüşdə ona qalib gəldiyi bildirilirsə, artıq bu təqdimatda Basatın (mətndə 
“Busat” yazılmışdır) özünün Dəpəgöz əlində həlak olduğu və qardaşı 
Urılmış xan tərəfindən intiqamı alındığı göstərilir. Deməli, bu məlumat 
boyun başqa variantda nəql edilməsinə işarədir. 

Topqapı mətni ilə “Dədə Qorqud kitabı”nı bütün incəlikləri nəzərə 
alınmaqla təhlilə cəlb edən folklorşünas alim M.Təhmasib “Kitab”dakı 
boydan əsaslı şəkildə fərqlənən mətni “Basat-Təpəgöz”ün Topqapı variantı 
hesab edir (12, 129) və həmin parçaları “Dədə Qorqud boylarının başqa bir 
variantından qopub qalmış hissələr” adlandıraraq belə bir nəticəyə gəlir: 
“Bunlar eyni mənbədən su alıb, yeni qaynaqdan qaynayıb, lakin başqa 
fauna və floralı yerlərdən axıb keçən çaylara bənzəyirlər” (12, 128).  

Qorqudşünaslıqda daha əski çağlarla bağlanan bu boyun tarixçi 
Əbubəkr ibn Abdullah ibn Aybək əd-Dəvadarinin “Dürərüt-tican” əsərində 
oğuzlar arasında məşhur olan “Uluxan Ata Bitikçi” dastanına istinadən 
qısa məzmunu verilmiş “Təpəgöz” rəvayətdən də müəyyən dərəcədə fərq-
lənir. Məşhur türk alimi F.Köprülüzadəyə əsaslanmaqla ilk dəfə Azərbay-
can qorqudşünaslığına Ə.Abid tərəfindən gətirilən həmin rəvayətdə Ba-
satın Təpəgözü öldürməsinə səbəb atası Aruzun onu acılaması olmuşdur. 
Belə ki Basat Oğuz içində heç kəsə yenilməyən bir atıcı qızı məğlub 
edərək alması xəbərini atasına çatdırmaqla ondan müjdə istəmiş, atası 
Aruz isə “Mən də elə sandım ki, Təpəgözü öldürmüşsən” deyə oğluna 
qızmışdır. Yalnız bundan sonra Basat Təpəgözü öldürmək istəyinə düş-
müş və qeyri-adi sərgüzəştlərlə müşayiət olunan sınaqlardan keçməklə 
ona qalib gəlmişdir (1, 49-50). M.Ergin daha ətraflı şərh etdiyi bu fakt-
dan belə bir nəticə çıxarır: “Görünür ki, İbn Aybək Dədə Qorqud hekayə-
lərini içinə alan Oğuznaməni görmüşdür. Buradakı Təpəgöz “Dədə Qor-
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qud kitabı”ndakı Təpəgözün eynidir. Yalnız “Dədə Qorqud kitab”nda qız 
məsələsi yoxdur. Bəlkə də müəllif bunu Beyrək və Kan Turalı heka-
yələrindəki qızlarla qarışdırmışdır” (4, I c, 37). Buradan aydın olur ki, 
“Kitab”dakı süjet xəttindən fərqlənən bu variantı görkəmli alim müəlli-
fin, yəni Dəvadarinin yol verdiyi nöqsan kimi qəbul edir. Lakin hər iki 
mənbədəki faktları müqayisəli araşdıran M.Təhmasib çoxsaylı oxşar, 
müştərək cəhətlərlərinə baxmayaraq, onları müxtəlif variantlar kimi (12, 
125-126) dəyərləndirir ki, bu fikrin daha obyektiv olduğunu düşünürük. 
Bununla belə, mövcud mətnlərin təhlilinə istinadən M.Ergin də yekunda 
doğru nəticəyə gələrək yazır: “Bu Oğuznamədə diqqəti çəkən şey “Dədə 
Qorqud kitabı” qəhrəmanlarından başqa adların da keçməsi və Dədə Qor-
qud qəhrəmanlarının sifətləri sayılarkən daha geniş olayları bildirməsidir. 
Bundan anlaşılır ki, “Oğuznamə”ni təsbit edən şəxs Dədə Qorqud heka-
yələrinin daha geniş şəkillərini daşıyan “Oğuznamə”dən və ya oğuz rəva-
yətlərindən xəbərli idi” (4, Ic. 37-38). 

“Kitab”dakı “Kan Turalı” boyu ilə Yazıçıoğlu mətnində getmiş 
mətn parçası arasında da müəyyən fərq oduğu gözdən qaçmır. Topqapı 
mətnində bu oğuz igidinin hekayəsi aşağıdakı təyinlər vasitəsilə sanki qı-
saca şərh olunur: 

“Kalın Oğuz ellerinden kalkup derilen – Kırk iğidin yanına salan – 
Kanlu kafir ellerine aşan – Kaynar akar mal ırmakların geçen – Garıplık 
ellere gafil düşen – Arslanıla boğasın buğrasın güreşçisin öldüren – Otuz 
dokuz yigidin kanın alan – Adlu Oğuzda ad koyan – Saru donlu Selcan 
kadını alan Kanlı Koca oğlu Kan Turalu” (10, 1319). 

Boyun məzmunundan aydın olur ki, Selcan xatuna qovuşmağın baş-
lıca şərti tamaşa şəklində təşkil olunmuş döyüş meydanında arslan, buğa 
və buğraya qalib gəlməkdir. Kan Turalıya qədər bu istəkdə olan otuz iki 
igid arslan və buğranın üzünü görmədən yalnız buğanın buynuzunda həlak 
olmuş və onların başları qala bürclərindən asılmışdı. Mətn parçasında isə 
iki fərqli məlumat əksini tapır: 

birincisi, Kan Turalı arslan, buğa və buğradan əlavə, bir kafir dö-
yüşçüsü ilə də güləşməli olmuşdur; 

ikincisi, Kan Turalıya qədər, “Kitab”da göstərilidiyi kimi, otuz iki 
yox, otuz doqquz igid başından keçməli olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, bizim üzərində dayandığımız və dayanmadığımız di-
gər Topqapı mətn parçalarına münasibət bildirən böyük folklorşünas 
M.Təhmasib belə bir fikrə gəlir: “Aydın bir şəkildə görünür ki, bunlar ey-
ni tarixi və yaxud əfsanəvi şəxsiyyət haqqında başqa-başqa dastançıların 
yaratmış olduqları surətlərdir” (12, 127).  
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Deməli, daha qədim çağlarda yaradılmış “Dədə Qorqud” eposu 
oğuz etnosunun yaşadığı bütün məkanlarda şifahi şəkildə yayılaraq müx-
təlif variantlara düşmüş və yazıya alınmaqla Azərbaycan mühitində for-
malaşma variantı Drezden nüsxəsi, Anadolu məkanında formalaşma vari-
antı isə Vatikan nüsxəsi şəklini almışdır. Drezden nüsxəsinin dil və üslu-
bunun Azərbaycan, Vatikan nüsxəsinin isə Anadolu türkcəsinə uyğunlu-
ğu da məhz bu faktla bağlıdır. Oğuz zamanının düşüncə və həyat tərzini 
əks etdirən bu epos mükəmməl variantda Drezden nüsxəsi şəkilində zə-
manəmizə gəlib çatsa da, müxtəlif yazılı mənbələrdə rast gəlinən mətn 
parçaları göstərir ki, dastan qəhrəmanlarının fərqli şəkildə təsvir olundu-
ğu hekayələr də mövcud olmuşdur. Bu faktların müqayisəli təhlili Drez-
den əlyazmasının məhz Azərbaycan xalqının formalaşdırdığı dastan vari-
antı olduğu qənaətinə gəlməyə əsas verir. 

İşin elmi nəticələri. İlkin mərhələdə oğuz eposu kimi düzülüb-
qoşulmuş “Dədə Qorqud” boyları etnogenezisində oğuz etnosu ilə bağlı-
lığı olan müasir türk xalqlarının əksərinin şifahi xalq yaradıcılığında mü-
əyyən izlər qoymuşsa da, yazıya alınmış Drezden nüsxəsi məhz Azərbay-
can xalqının formalaşdırdığı boylar toplusudur. 

Tətbiqi əhəmiyyəti. Alınan nəticələr “Dədə Qorqud kitabı”nın ya-
ranma, formalaşma, yazıya alınma və üzü köçürülmə dövrlərinə məxsus 
layları müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Elmi yeniliyi. Oğuz zamanında, yəni birinci minilliyin sonlarına 
qədərki çağlarda “Dədə Qorqud” adı ilə tanınan bu epos sonralar oğuz 
mənşəli müasir türk xalqları arasında müxtəlif variantlarda yayılmış, la-
kin yazıya alınmadığından dövrün ictimai hadisələrinin təsiri ilə ya məz-
mun dəyişikliyinə uğramış, ya da tamamilə unudularaq epizodik şəkildə 
yaddaşlarda qalmışdır. 
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OĞUZ MİFİ: YENİ ARAŞDIRMALAR, YENİ MÜDDƏALAR 
Xülasə 

Bu yazıda Oğuz mifinin və Oğuz eposunun hansı şəkildə epikləşməsi izlənilir, 
epik təzahürlərin necə meydana gəlməsi aydınlaşdırılır. Eyni zamanda oğuz epik ənənə-
sinin bünövrəsini təşkil edən mifoloji struktur invariant və paradiqmalar səviyyəsində 
sistemli şəkildə diqqət mərkəzinə çəkilir. Bundan əlavə oğuz epik ənənəsinin əsasını 
təşkil edən inanclar sistemi kimi Vahid Allah konsepsiyası əsaslı formada elmi auditori-
yaya təqdim olunur, Oğuz cəmiyyətinin teoloji istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Elmi ic-
timaiyyət tərəfindən bu günə kimi etolon səviyyədə qəbul olunan mifik şüur və tarixi 
şüur anlayışlarına qarşı olaraq tarixi mif və epik mif adı altında təklif olunan mif struk-
turu mifin müxtəlif şəkillərini göstərməklə bərabər mif, tarix və epikliyin bir-birinə qa-
rışıb necə yanlış müddəalara yol açdığına dair hissə-hissə izləmələrlə aydınlaşdırılmağa 
çalışılır. 

Açar sözlər: mif, Oğuz mifi, Oğuz epik ənənəsi, Oğuz, Qorqud, Qazan xan 
 

OGHUZ MYTH: NEW INVESTIGATIONS, NEW THESES 
Summary 

In the article the epic form of Oghuz myth and Oghuz epos is studied, appearing 
of the epic manifestations is cleared up. At the same time the mythological structure of 
Oghuz epic tradition which organizes the foundation is in the focus of attention in the 
level of invariant and paradigms systematicaly. Besides it the system of beliefs the One 
Allah conception which forms the foundation of Oghuz epic tradition is presented to the 
scientific audience, the theological directions of Oghuz society is definited. Being con-
trary to the ideas of mythological consciousness and historical consciousness accepted 
in the measure level by the scientific public till noways the myth structure which was 
offered as the historical myth and epic myth shows the different forms of the myth and 
at the same time the clearness of wrong theses which have mixed myth, history and epic 
is investigated. 

Key words: myth, Oghuz myth, Oghuz epic tradition, Oghuz, Gorgud, Gazan 
khan 

 
ОГУЗСКИЙ МИФ: НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Peзюме 
В этом резюме исследуется вопрос о том, в какой форме повествуется о 

огузском мифе и о огузском эпосе, проясняется образование эпических проявле-
ний. В то же время в систематической форме обращается внимание на мифологи-
ческую структуру, составляющую фундамент огузской эпической традиции на 
уровне инвариантов и парадигм. Кроме этого, Единобожие, как оснавная консеп-
ция, составляющая систему вер огузских эпических традиций обоснованно пре-
доставляется научной аудитории, определяется теологические направления огуз-
ского общества. Мифологическая структура, которая соединяет в себе историчес-
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кий и эпический мифы старается частично разъяснить наряду с разными ми-
фическими картинами и то, что историзм и эпичность смешиваясь, открывает 
путь к ложным положениям и тем самым противопоставляется к принятому до 
сих пор научным обществом мифическое и историческое сознание в уровне 
эталона. 

Ключевые слова: миф, Огузский миф, Огузская эпическая традиция, Огуз, 
Коркут, Газан хан 

Məsələnin qoyuluşu. Oğuz mifinin epik səviyyədə necə iştirak et-
məsi, mif və tarixin arxa qatlarından gələn anlayışlar uzun illər bir-birinə 
qarışdırılmışdır. Belə ki, tarixi anlayışlar epik anlayışlar kimi, eləcə də 
epik anlayışlar tarixi anlayışlar olaraq izah olunmuşdur. Bu anlayışları 
bir-bir araşdırıb yerinə qoymaq çox çətindir. Lakin hər çətinliyin də bir 
çıxış yolu yox deyildir. Elə bu səbəbdən ilkin olaraq məqalədə bu izləmə-
lər aparılmışdır. Araşdırmada məlum olmuşdur ki, Oğuz cəmiyyəti Vahid 
Allah konsepsiyası əsasında inkişaf etmişdir. Elə buna görə də sistemli 
olaraq bundan sonra Oğuz cəmiyyətinin inanclar sistemi və bu sistemi 
kompleks olaraq əhatə edən teoloji istiqamətlər müəyyən edilmişdir. Bu 
sistemə daxil olan ideoloji dünyagörüşü formaları bu konsepsiya və mis-
siya içərisində əriyərək simvola çevrilməklə ideoloji əsasını itirmiş, yal-
nız məcazi anlamlar səviyyəsində mövcudluğunu saxlaya bilmişdir. Oğuz 
epik ənənəsinin əsas strukturunu təşkil edən üç obraz – Oğuz xaqan, Də-
də Qorqud, Qazan xan obrazlarının oğuz epik ənənəsini hansı istiqamət-
lərlə müəyyənləşdirməsi baxımından izah olunaraq Oğuz mifi haqqında 
yeni müddəaların irəli sürülməsinə çalışılmışdır. 

İşin məqsədi. Mif haqqında “Mif: araşırmalar, müddəalar” adlanan 
məqaləmizdə (bax: Mif: araşdırmalar, müddəalar. “Ortaq türk keçmişin-
dən ortaq türk gələcəyinə”. IV Uluslararası Folklor Konfransının materi-
alları. Bakı, Səda, 2006, s. 500-504) mifoloji sahədə irəli sürülən yeni te-
zis və nəticələrdən sonra Oğuz mifinin araşdırılması ehtiyacı meydana 
gəlmişdir.  

Mif strukturunu (sintaqm və paradiqma) ümumi şəkildə izlədikdən 
sonra Oğuz mifinin eyni istiqamətdə tədqiqata cəlb olunması konkret qə-
naətlər doğurur. Oğuz xan (xaqan) dünyagörüşü forması olan (tarixi) mif-
də peyğəmbərdir. Ritual icraçısı və qazidir. Epik mətn prosesində isə 
(epik mifdə) əcdaddır, demiurqdur, ilk insandır. Elə buna görə də epik 
mətndə Oğuz ritualının epik təzahürü “Oğuz xanın Ay qağanın gözündən 
doğulması, işıq və ağacdan gələn xatunlardan altı oğlu olması, bu oğulla-
rın kosmoqoniyanı simvolizə edən, antromorfist düşüncədən qopan an-
troponimləri (Gün xan, Ay xan, Ulduz xan, Gök xan, Dağ xan, Dəniz 
xan) ad semantemi ilə kainatı əhatə etməsi, simvollaşdırması” və s. özü-
nü göstərir (1, 10, 13, 14, 15). Yəni ritual özü düşüncədən mətnə doğru 
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iki istiqamətdə yol gəlir. Dünyagörüşü forması kimi tarixi-real ritual, 
epik mətn tipi kimi epik ritual. Sadəcə olaraq istifadə mənbəyi epik mətn 
(tekst və kontekst) olduğu üçün bütün məlumat bazası müxtəlif bağlan-
malarla epik mətndə statik dayanıqlıq yaradır. Özü də bu elə formada 
özünü nümayiş etdirir ki, epikliyin və tarixiliyin hansının mətnin üst his-
səsində, hansının isə daha alt qatlarda kodlaşdırılması haqqında konkret 
hökm vermək olmur. Elə buna görə də mətnə yanaşma tərzindən asılı 
olaraq tədqiqatçılar fərqli fikir nümayiş etdirirlər. Mövqeyinə bağlı ola-
raq hər bir tədqiqatçı mətnə əlavə baxış (yozum) prizması gətirir. Bəzən 
epik olan tarixilik, mifiklik və s. səviyyələri ifadə edən struktur tələblər 
səviyyəsində yozumlar meydana çıxırsa, bəzən də bunun əksi olur. Yəni 
bəzən mətn məlumata əsasən hansısa söz, cümlə, leksik, sintaktik mətn 
nümunəsi və s. epik səviyyədən yozulur, bəzən isə mif, tarix və s. kon-
tekstin yanaşma tərzi özünü aşkarlayır. 

Beləliklə, epik ənənədə mövcud olan Oğuz xan tarixi mif reallığın-
dan çox fərqli görünür. Oğuz mədəniyyətinin yazılı nümunəsi kimi oğuz-
namələr arasında çox əhəmiyyətli yer tutan F.Rəşidəddinin yazdığı “Cə-
mi ət-təvarix” (tarixlər toplusu) əsərindən çıxarılmış “Oğuznamə” və 
Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərləri arasında müqayisə aparar-
kən bu analogiya epik qanunların mətndə necə ciddi rol oynadığını göstə-
rir. Rəşidəddində Oğuz xanın əcdadı Dib Yavqu xan (Əbülqazidə Bakuy 
Dib) dan Oğuz xana qədər gələn şəcərə arasında (Olcay (Yafəs) – Dib 
Yavqu – Qara xan – Oğuz xan) (2; 10) çox az bir zaman məsafəsi var-
dırsa (Oğuz xan Dib Yavqu xanın nəvəsidir), Əbülqazidə bu məsafə xeyli 
fərqlidir (Yafəs – Türk – Tütək – Amulca – Bakuy Dib – Gök xan – 
Alınca –Moqol (Tatar) – Qara xan – Oğuz xan) (3, 50-51). 

Göründüyü kimi, iki yazılı örnəkdə Oğuz xanın nəsil ağacı haqqın-
da bir-birinə uyğun gəlməyən məlumatlar vardır. Özü də diqqət etdikdə 
aydın görünür ki, Əbülqazi “Oğuznamə”sində Oğuz xanın oğlu kimi tanı-
dığımız Gök xan (ucoqlardan) Oğuz xanın ulu babası kimi verilir. Əgər 
bu şəcərə anlamında dədə-baba (əcdad) adı təkrarlanması kimi genetik 
dövriyyəni göstərirsə, o zaman ən böyük oğul olan Gün xanın və digər 
oğulların da adları bu soy ağacında iştirak etməli idi. Lakin biz bunun 
əksini görürük. Bu da onu göstərir ki, Oğuz xanın altı oğlunun simvolizə 
etdiyi kosmoloji struktur epik dilin məhsulu kimi üzə çıxır. Rəşidəddin 
“Oğuznamə”sində nəsil şəcərəsinin izlənməsi ziddiyyətli şəkildə görünür. 
Belə ki, dördlük və yaxud iki ikilik genetik say simvolikası, eyni zaman-
da arxetip nümunəsi olan, övladlarının arasında ən böyük oğul olan Gün 
xanın övladları kimi verilən oğulların (2, 39) heç biri törə ənənəsinə 
uyğun olaraq padşahlığı (xanlığı) əldə etmir. Bunların əvəzinə birdən-



Dədə Qorqud ● 2014/I I                                                                      20 

birə peyda olan Dib Yavqu xan (əcdadı ilə qarışdırmamalı) Gün xanın 
oğlu olaraq padşahlıq taxtına çıxır (2, 41). Halbuki bu mövqeyi Qayı xan 
tutmalı idi. Əbülqazidə isə Gün xanın oğlu Qayı xan taxta çıxır, ondan 
sonra onun yerini Qayı xanın oğlu Dib Bakuy (Dib Yavqu) tutur (3, 73). 

Beləliklə, ya Rəşidəddin tarixi gerçəkliyi verərək simvolik dördlük 
modelini birdən-birə pozur, yaxud Əbülqazi xan bu modeli bərpa etmək 
üçün tarixi gerçəkliyə əhəmiyyət verməyərək məntiqi xronologiya yara-
dır, yaxud da bu müəllif diqqətsizliyindən irəli gəlir. 

Mənqəbə nə dəqiq tarixi, nə də dəqiq epik əsər olmadığından bu 
nöqsanlara təbii yanaşmaq da olardı. Lakin yuxarıdakı mülahizəmizi 
əsaslandırmaq üçün bu məsələyə diqqət yönəldirik ki, epik səviyyənin, 
simvolik modellərin mətndə mövcud olmasının dünyagörüşünü təhrif edə 
biləcəyi fikrini də irəli sürək. Belə ki, Oğuz xanın peyğəmbərliyi ilə bağlı 
gerçək görüntülərə mətnin hansısa arxaikliyi iddiasıyla kölgə salmağın 
əhəmiyyətsiz olduğu görünür. Sadəcə olaraq epik qanunlar səviyyəsindən 
yanlış yanaşma tərzi elə tarixi faktora epik əsərdə maksimal yanaşmağa 
bərabərdir. Hətta bu Oğuznamələrə diqqət etdikdə aydın nəzərə çarpır ki, 
Rəşidəddin və Əbülqazi “Oğuznamə”lərindən daha qədim hesab olunan 
“Oğuz Kağan” dastanında (uyğur versiyasında) Oğuz xanın peyğəmbər-
liyi daha qabarıqdır. Tanrıdan əhd alan Oğuz xanın nəsil törətmə aktının 
həyata keçirilməsi üçün Tanrıya tapındığı yerdə Tanrı vasitəsilə möcüzəli 
bir şəkildə (göydən düşən şüa arasında və ağac koğuşunda) xatunlara qo-
vuşması, qəzavatda yenə dan yeri ağaranda Oğuz xaqanın çadırına girən 
şüadan boz tüklü, boz yallı erkək qurdun çıxması, dil açıb onunla danış-
ması, gedəcəyi döyüşdə öndə gedəcəyini deməsi və Oğuzu arxasınca 
aparması, Oğuz xaqanın sakral missiyanı başa vurduqdan sonra “Göy 
Tanrı qarşısında borcumu yerinə yetirdim” deməsi fikrimizi isbat edir (1, 
13, 14, 15, 18, 19, 34). 

Epik tələbatın aydınlaşdırılması bir çox çaşqınlıqları da aradan qal-
dırır. İlk insan olan Oğuz bu baxımdan epik səviyyənin məhsuludur. Bü-
tün gözəl keyfiyyətləri Oğuz qəlibinə salmaq, Oğuz üzündə görmək, 
Oğuz adına bağlamaq Oğuz-türk düşüncəsində assosiativ formada möv-
cud olduğuna görə bu situasiya epik təzahürü meydana çıxarır. Oğuz öz 
dövründən əvvəlin də, sonranın da, öz qövmündən (xalqından) başqa di-
gər qövmlərin də atasına, əcdadına, ilk insanına çevrilir. Epik mətndə 
epoxal zamanın geriyə qayıdışı Oğuz xaqandan da keçir. O, əvvələ 
qayıdıb ilk insan olur. Epik mətndə ilk insan kimi obrazlaşır. Epik tələbat 
Oğuz xanın atasını da epik anlamlar çərçivəsinə daxil edir. Qara xan və 
Oğuz işıq və qaranlığı təmsil edir, simvollaşdırır. Oğuz və atası (Qara 
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xan) arasındakı döyüş də, kosmos və xaosu binar oppozisiyada rəmzlən-
dirir (4, 33). 

Beləliklə, Oğuzun ilk insana çevrilməsi tarixi-real zəmində yox, 
epik yaradıcılıqda simvolik şəkildə baş verir. Əslində isə epik səviyyədə 
ilk insan olan Oğuz, tarixi gerçəklikdə ilk insan olan Adəm atadır. Daha 
doğrusu, Adəm Ata funksiyası epik formada Oğuz xana transformasiya, 
bəzi hallarda adaptasiya olunur. Oğuz Adəm Atanın funksiyasını daşıyır, 
atributlarını özününküləşdirir. Əşyalara və xalqlara ad qoyması və s. 
(“Əl-Bərəqə” surəsi, ayə 31-33) (5, 6, 7). Adəm Əleyhissəlama Allahu-
Təalanın əşyaların adını öyrətməsi kəlamını (Təlimi-Əsma) xatırladır (5, 
6). Qeyd edək ki, DQK-də Ata Qorqud bu funksiyanı eyni qaydada Oğuz 
xandan mənimsəyir. Halbuki epik səviyyədə deyil, tarixi-real aspektdə 
götürüldükdə Adəm (əs) ilk gerçək insan, həqiqi rəsul (sühuf sahibidir) 
və nəbidir. O cümlədən eyni silsilənin bir həlqəsi də Oğuz xan, daha son-
ra Dədə Qorquddur ki, bu vahid missiya da sonuncu nəbinin (Xatəmül-
Ənbiyanın) gəlişi ilə tamamlanır. Elə DQK-nin başlanğıcında Ata Qorqu-
dun “Rəsul Əleyhissəlam zəmanına yaqın” yaşaması da onun müjdəçi 
peyğəmbərliyinə işarədir. Çünki Adəm Əleyhissəlamdan tutmuş Muham-
məd Əleyhissəlama qədər arada olan bütün rəsul, nəbi və vəlilər sonuncu 
peyğəmbərin gəlişini xoş xəbər (müjdə) olaraq elan etmiş və hansının za-
manına düşərsə, ona tabe olmaq əmri almışdır (6, 349). Elə bu baxımdan 
da Ata Qorqud Muhamməd Əleyhissəlam gəldikdən sonra atadan (nəbi-
dən) dədəyə (övliyaya) dönmüşdür. Beləliklə, tarixi reallıqdan (tarixi 
mifdən) epik obraza daşındıqca, (epik mifə keçid etdikcə) ilk insana dö-
nən Oğuz xan da digər semantik anlamları eyni sinxron düzümdə epik 
obraz olaraq özündə cəmləşdirir – Oğuzun qurdluğu, tüklülüyü, öküzlü-
yü, buynuzlu olması və s. F.Bayat elə bu baxımdan Oğuzun fərqli görü-
nən eyni anlamların və yaxud bir-birinə yaxın mənaların sinxron sırasını 
təşkil etdiyini diqqətə çatdırır (7, 75-76). Hətta Oğuz xanla bağlı olaraq 
(“Oğuz Kağan dastanı” və s.) mətndə mövcud olan bu xtonik xüsusiy-
yətlər (tüklülük, öküzlük, qurdluq və s.) səmavi dinlərdən kənarda olan 
təhrif olunmuş dünyagörüşü forması kimi kiçik toplum inancı olsa belə, 
yəni simvolik fikir tərzi deyil, həyat baxışı olsa da, yenə də epik hadisə-
dir. Çünki kiçik inanc sistemi (dünyəvi-ideoloji inanclar) böyük inanc 
sistemləri (səmavi dinlər) içərisində dünyagörüşü formasını itirib simvo-
lik fikir tərzinə çevrilir və epik mətnə dünyagörüşü kimi deyil, məcazi 
anlamlar şəklində düşür. Bu prosesi müəyyən anlamda assimilyativ sub-
stratlıq adlandırmaq olar. Yəni böyük inanc sistemləri mövcud olduğu 
ərazilərdə kiçik inanc daşıyıcısı olanlara ciddi təsir göstərərək onu öz 
içində əridib özünün qanunauyğun inkişafına tabe edir. Bu yerdə kiçik 
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inanc sistemlərinin böyük inanc sistemlərində mövcud olan epik mətnlə-
rinə niyə simvol olaraq daxil olduğu aydın olur. Monoteist düşüncədə ən 
üst pillədə Vahid Allah mövcuddur və bu yer şəriksizdir. Aləmi-cəbərut, 
aləmi-mələkut və aləmi-nasut təbəqə-təbəqə şaquli düzümlə daha aşağı 
qatları əhatə edən ruhani və maddi məkandır. Ona görə də bu sistemə da-
xil olan bütpərəst inanclar söyləyici və yaxud cilalayıcı əsasla epik mətnə 
gəlsə də, ən üst təbəqəni tuta bilmir. Yəni Tanrı ola bilmir. İkinci və ya-
xud üçüncü yerə keçir. O inancla gələn anlayış dünyagörüşü formasını 
itirib epik mətndə simvola çevrilir. Misal üçün, totemistik anlayışda hey-
vandan və bitkidən törəmə aktı olaraq müəyyən heyvanlara və s. pərəstiş 
epik mətndə əvvəlki funksiyasını itirib məcazi anlamlar daşımağa başla-
yır. Qurd totemi də eyni zamanda Oğuz mədəniyyətində bu funksiyada 
iştirak edir. Yəni totem deyil, simvol olur. Rəmzi anlamı ifadə edir. Cəsa-
rət, şücaət, çeviklik və s. bu kimi keyfiyyətlərin mənalarını işarələyir. 
Türk xalqlarında epik mətndə daşınan qurd inancı ilə analoji olan qədim 
romalıların Kapitoli canavarı da mifik strukturda yaxın funksiyaları ilə 
diqqət çəkir (8, 119 ). Tək Tanrılı Vahid Allah konsepsiyasına malik olan 
Oğuz mədəni çevrəsi bu baxımdan bütpərəst inancların təbliğinə də yer 
qoymur. Elə bu səbəbdən də mətnlərdə nəzərə çarpan politeist, totemist, 
fetişist və s. inanclar inkar olunmaz səviyyədədirsə, bu heç də mətn yara-
dılışının böyük səmavi dinlərə qarşı olduğunu göstərmir. O, bu ifadələri 
dünyagörüşü forması kimi deyil, məcazi anlamlar kimi işlədir. Sadəcə 
olaraq mətn informatoru əks düşüncəyə malik olarsa (ateist və s.), bu, bö-
yük mədəniyyət hadisəsi kimi qala bilməz. Bu səbəbdən bu görüntülü 
anormal mətnləri də inkar etmək məcburiyyəti ortaya çıxır. Hər mətni 
qəbul etmək özünü inkar etməkdir. Təsəvvür edin ki, antimilli, şovinist 
və rasist təfəkkürə malik söyləyicinin ortaya çıxmış mətn nümunəsini 
araşdırıb epik hadisə hesab edərək qəbul etmək və bunu milli mədəniyyət 
faktoru kimi təbliğ etmək nə qədər yanlış nəticələrə gətirib çıxara bilər. 
Əgər bir söz xalqın (insanın) mədəniyyətinə uyğun deyilsə, o söz əhə-
miyyətsiz sayılır, unudulur və mexaniki olaraq yatar yaddaşa keçir. Yal-
nız psixi və ideoloji təzahürlər bu düşüncə təfərrüatını ortaya çıxarır. Bu-
na görə də epik tələbat adıyla milli-mənəvi mövcudluğa qarşı yönəli dü-
şüncə sistemlərini aşkara çıxarmaq yolverilməzdir. Bundan əlavə vulqar 
ədəbiyyat anlayışı vardır ki, bu ədəbiyyatın həyatın gerçək üzünü, eybə-
cər görüntülərini göstərdiyi inkar olunmazdır. Lakin eyni zamanda bu 
qeyri-əxlaqi mətn nümunələrinin aşkara çıxarılıb təbliğ olunması da qə-
bul olunmazdır. Məlumdur ki, istər yazılı (cüzi bir qismi istisna olmaqla), 
istərsə də şifahi əsərlərdə əks olunan obrazlar xalq təfəkkürünün cila-
ladığı epik örnəklər olmaq etibarilə xalqın keçmişinin, əcdadlara söykə-
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nən mənşəyinin, yazıldığı (deyildiyi) dövrün və gələcəyin xronotopu ol-
maqla bərabər bu obrazların xalqın məqsəd və qayələrinə, istək-arzuları-
na uyğun şəkildə əks olunması poetik və epik tələbatdır. Xüsusilə, şifahi 
nümunələri, ağız ədəbiyyatı inciləri “ümumxalq ruhu” anlayışı deyilən 
“yazılmamış qanun” rolunu oynayan bir əxlaqi-mənəvi dəyər üzərində 
qurulmuşdur. Xalq yaradıcılığının (fərddən kollektivə, kollektivdən fər-
də) bütün nümunələrinin strukturu bu qanunu ehkam kimi qəbul etmiş, 
onu dəyişdirməyə və pozmağa cəhd göstərmək “yazılmamış yasaq” he-
sab edilmişdir. Elə bu səbəbdən də epik obrazlar öz tarixi xarakterinə de-
yil, xalqın istək və arzularına uyğun tipik nümunəyə çevrilmişdir. Əks 
düşüncə ilə meydana gələn antidini, antimilli, antihumanist ədəbi-bədii 
örnəklər isə çox qısa vaxt müddətində unudulub sıradan çıxmışdır. Bö-
yük türkoloq, ensiklopedist alim M.Kaşqari hələ XI əsrdə özünə qədər 
olan və özündən sonrakı klassik ədəbiyyat xadimlərinin ədəb və inanc sə-
viyyəsini inikas etdirərək yazır: “Müsəlman olmayan türklərin bəzi şə-
hərlərinin adlarını yazdım, bəzilərini isə yazmadım. Çünki tanınmayan 
şeylərdən bəhs etməyin heç bir faydası yoxdur” (9, 76). Bu örnək bizə 
əldə olan mətnlərin faydalılıq və zərərlilik təsnifatına bölünməsi, biri qə-
bul edilib, digərinin isə atılması gərəkliliyini də göstərir. 

Biz qeyd etdik ki, dünyagörüşü forması epik mətndə necə simvola 
dönür. Eyni mühakiməni mətndə bir obrazın səciyyələndirilməsi, laylan-
dırılması formasında da müşahidə edirik: “Ata-öncə bu ad əcdad kultu-
nun işarəsidir. İcma başçısıdır. Sonra şaman-kahindir: “qam ata” Daha 
sonra əski türk monoteist dini olan Tanrıçılığın peyğəmbəridir-savçıdır” 
(10, 16) deməklə H.İsmayılov “ata” sözünün müxtəlif səviyyələrdə (lay-
larda) hansı funksiyada işlənməsinə diqqət çəkir. Oğuz xanın da, Dədə 
Qorqudun da atributları (sifətləri) və funksiyaları (vəzifələri) epik mətn 
strukturunda laylar təşkil edir. Oğuz xanın ilk insan olması, əcdadlığı, 
peyğəmbərliyi və s. Ata Qorqudun əcdadlığı, peyğəmbərliyi, övliyalığı, 
şamanlığı, ozanlığı və s. və alleqorik təzahürü (qurd, öküz və s.) yeganə 
qənaət doğurur. Bu lay səviyyəsində daşınan obrazın biri, bəzi hallarda 
isə bir-birinə bağlı olan tərəfləri gerçək tarixi-real tərəfdir, digərləri isə 
epik olandır. Yəni Oğuz xaqan və Qorqud Ata gerçəkdə peyğəmbərdir, 
digər atribut və funksiyalar baxımından epikləşib ilk insan, övliya, şa-
man, ozan və s. olmuşdur. Bu şəxsiyyətlərin keyfiyyətlərini müxtəlif 
dövrlərdə göstərmək üçün (bu epos ənənəsindən də irəli gəlir) informativ 
(ozan, katib), transformativ qaydada ayrı-ayrı obrazları, şəxsiyyətləri, 
hətta çox mürəkkəb mədəniyyətə malik davranış kodekslərini bir şəxsiy-
yətdə cəmləyir. Oğuz xan tarixi aspektdə tanrıçılıqda peyğəmbərdir, epik 
səviyyədə ilk insan, əcdad, öküz, buynuzlu və s.dir. Qorqud Ata tanrıçı-
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lıqda peyğəmbərdir, epik səviyyədə ata, şaman, ozan, qurd və s.dir. Lakin 
onu da deyək ki, epik səviyyə özü müxtəlif istiqamətlərdə diferensialla-
şır. Ata Qorqud əvvəl peyğəmbər (ata), sonra övliya (dədə) olur. Bu onun 
tanrıçılıqda peyğəmbər, İslamda övliya olmasını işarələyir. Tarixi aspekti 
səciyyələndirir. Epik kontekstdə isə transformativ-simvolik şəkildə müx-
təlif görüntüləri nümayiş etdirir: ata, şaman, ozan, qurd və s. Oğuz xan 
isə başqa bir şəkildə böyük dini kompleksdə simvola çevrilmiş alleqorik 
anlamları ifadə edir, öküz, tüklülük və s. Adəm Ata funksiyasının daşıyı-
cısı olaraq da ilk insanı və əcdadı epik səviyyədə işarələyir. Yəni Oğuz 
xan peyğəmbərlər cərgəsindən olduğuna görə peyğəmbər funksiyası və 
missiyası (müqəddəs vəzifə), vəsfləri epik mətnə daşınmaqla bərabər di-
gər peyğəmbərlərin də atributları epik ənənədə ona transfer olunur. Bu 
anlamların təhkiyə üsulunun qaydalarına uyğun şəkildə epik çevrilmə ol-
duğunu göstərərkən və bunu real situativlikdən fərqləndirərkən daha bir 
cizgini müşahidə etməmək olmur. Adəm Əleyhissəlamın funksiyalarını 
epik səviyyədə özündə cəmləyən Oğuz xan eyni zamanda İsa Əleyhissə-
lamın da funksiyasını özündə səciyyələndirərək funksionallığını şərtlən-
dirir. Oğuz Xaqanın beşikdə dil açması (1, 10), Ay Qağanın gözündən er-
kək oğul doğulması (11, 136) bioloji funksiyaların mənəvi-sakral əvəz-
ləyicisi kimi İsa Əleyhissəlamın doğuluş möcüzəsi ilə eyni semantik cər-
gədə dayanır. Onu da qeyd edək ki, hadisə və mahiyyətin təkrarlanması 
heç də o demək deyil ki, bu motiv köçürülməsidir. Təkrar hadisə və si-
tuasiya oxşar süjet, mövzu və motiv törətsə də, eyniyyət yaxınlığı təkrar 
hadisələri və bir-birinə yaxın anlamları mexaniki olaraq üzə çıxara bilər. 
Lakin bu sistemli şəkildə olduqda bir-birinə bağlılığı təsdiq olunur. Bu 
baxımdan Oğuz xan obrazının epik səviyyəsi də Oğuz mifinin epik para-
diqmaları kimi üzə çıxır. Oğuz epik ənənəsində ana obraz kimi üzə çıxıb 
obrazlar sisteminin əsasını təşkil edən Dədə Qorqud və Qazan xan obraz-
ları da eyni strukturdan qopub Oğuz mifinin paradiqmaları olmaqla bəra-
bər, eyni zamanda Oğuz xanın epik paradiqmalarından da bəhrələnir. Yə-
ni bu transformativ proses aşağıdakı şəkildə müşahidə olunur: 

Oğuz mifi – törəyidici invariant – Oğuz eposu – törənən paradiqma; 
Oğuz mifi – törəyidici invariant – Dədə (Ata) Qorqud obrazı – törə-

nən paradiqma; 
Oğuz mifi – törəyidici invariant – Qazan xan obrazı – törənən para-

diqma; 
Oğuz eposu – törəyidici invariant – Qorqud – Qazan törənən para-

diqma. 
Beləliklə, invariant sxemdən paradiqmatik görüntülər meydana çıx-

maqla bərabər Oğuzun epik səviyyələri növbəti paradiqmalar üçün inva-
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riant olur. Elə buna görə də “Oğuz Kağan dastanı” və s. Oğuz epik ənə-
nəsindən gələn arxetip, motiv, obraz və simvollar Qorqud - Qazan obraz-
larında təkrar funksiyalar yaradır. S.Rzasoyun fikrincə “Oğuz mifi bütöv-
lükdə Oğuz eposuna transformasiya olunmuşdur” (12, 5). Əgər bu qəna-
ətlər özünü əsaslı formada doğruldarsa, o zaman nəinki Qorqud və Qazan 
obrazları, eyni zamanda Oğuz epik ənənəsində iştirak edən bütün surətlər 
Oğuz mifinin törəməsi (paradiqmaları) hesab oluna bilər. 

İşin elmi nəticəsi. Bu məqalədə DQК-dən və digər Oğuznamələr-
dən struktur-semiotik və tarixi-müqayisəli yanaşma əsasında mətnüstü və 
mətnaltı araşdırma nəticəsində Oğuz mifinin mifoloji, tarixi, epik sə-
viyyələri bərpa olunub elmi ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmışdır. İşdə 
ilk dəfə olaraq Oğuz xanın və Ata (Dədə) Qorqudun peyğəmbərlik missi-
yaları araşdırılmış, bunun heç də digər arxaik düşüncə tərzinə kölgə sal-
madığı aydınlaşdırılmışdır. 

Аraşdırmada Oğuz epik ənənəsində mövcud olan obrazların yalnız 
bir obraz kimi bədii təcəssüm olması inkar olunmuş, müxtəlif laylar sə-
viyyəsində struktur təşkil etməsi bərpa оlunmuşdur. 

İşin elmi yeniliyi. Bu tədqiqat işi bir-birinə qarışmış müxtəlif dün-
yagörüşü və epik formulların aydınlaşdırılmasına xidmət etmiş, bir çox 
qaranlıq mətləblərin açıqlanmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Mifo-
logiyaya yeni baxış tərzi kimi bu araşıdırma yeni və aktualdır. Ənənəvi-
təsviri, tarixi-müqayisəli və struktur-semiotik metodların çarpaz formada 
tətbiq olunması ilə işlənən bu araşdırma oğuz mifini, Oğuz eposunu və 
oğuz epik ənənəsini əhəmiyyətli dərəcədə əhatə edə bilmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu tədqiqat işi praktik əhəmiyyətə malik-
dir. Oğuz epik ənənəsinin mifoloji strukturunu öyrənən bu tədqiqatın nə-
zəri əhəmiyyəti onun Oğuz epik - mifoloji dünya modeli, Оğuznamə epo-
sunun obrazlar sisteminin tədqiqi zamanı verdiyi nəzəri-metodoloji təc-
rübə ilə, praktiki əhəmiyyəti isə ali məktəblərin filologiya fakültələrində, 
folklor və mifologiya ixtisasları üzrə magistratura və doktorantura təhsili 
zamanı xüsusi kurslarda praktik vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəy-
yənləşir. 
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SİYASİ LƏTİFƏLƏRDƏ GİZLƏNƏN TARİXİ HƏQİQƏTLƏR 

Xülasə 
Yumorla əks olunan xalq müdrikliyi özünün folklordakı bədii ifadəsini əsasən 

lətifələrdə tapmışdır.“Siyasi lətifələrdə gizlənən tarixi həqiqətlər” məqaləsində Azərbay-
can mühacirət folklorşünaslığının bu janrla bağlı tədqiqatları təhlilə cəlb olunmuşdur. 
Mühacirət elmi-nəzəri fikrinin tanınmış nümayəndələri Əhməd Cəfəroğlu, Ceyhun 
Hacıbəyli, Xavər Aslan, Behruz Həqqi və başqalarının bu sahədəki tədqiqatlarına xüsusi 
diqqət yetirilmişdir. 

Açar sözlər: folklor, lətifə, mühacirət, siyasət, sovet hökuməti 
 

THE HISTORICAL TRUTH HIDDEN IN THE POLITICAL JOKES 
Summary 

National wisdom told in humor have found its folklore reflection mainly in 
anecdotes. The article “The historical truth hidden in the political jokes” analyzes the 
works of emigration folklore studies dedicated to the Azerbaijani national creative 
works. The works of the prominent representatives of emigration scientific – theoretical 
contemplation such as Ahmad Djafaroglu, Jeyhun Hajibeyli, Xaver Aslan, Bahruz 
Xakky and etc.have been emphasized and for the first time systematically analyzed. 

Key words: folklore, anecdot, emigration, politic, Soviet government 
  

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛЬНОСТИ СКРЫВШИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ 
АНЕКДОТАХ 

Резюме 
Народная мудрость согретая юмором, в основном нашла свое фольклорное 

воплощении в анекдотах. В статье “Исторические реальности скрывшие в полити-
ческих анекдотах” рассмотрены труды эмигрантской фольклористики, посвящен-
ные азербайджанскому народному творчеству. Особенно выделены и впервые 
привлечены к системному исследованию труды таких видных представителей 
эмигрантской научно-теоретической мысли, как Ахмед Джафароглы, Джейхун 
Гаджибейли, Хавер Аслан, Бахруз Хакки и др. 

Ключевые слова: фольклор, анекдот, эмиграция, политика, советская 
власть 

Məsələnin qoyuluşu. Vətənin istilasına dözməyərək dünyanın 
müxtəlif ölkələrinə səpələnən Azərbaycan ziyalılarının topladığı siyasi 
lətifələr məqalədə təhlilə cəlb olunmuşdur. 
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İşin məqsədi. Azərbaycanın mühacir ziyalılarının yazıya alaraq ay-
rı-ayrı ölkələrdə nəşr etdirdikləri folklor materialları içərisindən lətifələr 
haqqında məlumat vermək və onları təhlilə cəlb etməkdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra vətənin istiq-
lal davasının uğurla başa çatdırmaq məqsədilə mühacirətə getmək məc-
buriyyətində qalan ziyalılar isə xalq yaradıcılığına xüsusi önəm vermiş, 
folklor örnəklərinin əslinə müvafiq olaraq yazıya köçürülməsinə, obyek-
tiv tədqiqinə və təbliğinə diqqət yetirmişlər. Ömrü mühacirətdə keçən bu 
fədakar insanlar xalq yaradıcılığını, milli mədəniyyətlərin qorunmasını 
öz müqəddəs istiqlal savaşlarının əsas vasitələrindən biri kimi dəyərlən-
dirmişlər. Bu fakt M.B.Məmmədzadənin (1898-1959) müstəmləkə xalq-
larının mədəniyyətləri ilə bağlı mülahizələrində açıq şəkildə görünmək-
dədir: “Milli xüsusiyyətlərini və milli kültürlərini itirmiş olan millətlər, 
milli mənliklərini və ilham alacaq milli qaynaqlarını da itirmişlər demək-
dir. Bu kimi millətlərin gələcəyi yoxdur. Onlara ölmüş nəzərilə baxmaq 
lazımdır” (15, 572). 

Eyni münasibəti mühacirətdəki digər ziyalıların da tədqiqatlarında 
görmək mümkündür. Onlardan görkəmli türkoloq, professor Ə.Cəfəroğlu 
(1899-1975) məhz folkloru hər bir millətin varlığı kimi dəyərləndirirdi: 
“Folkloru, qısaca tərif etmək lazım gəlirsə, bir millətin tam özü olduğunu 
qətiyyətlə söyləyə bilərik. Çünki folklorsuz bir millət təsəvvür etmək im-
kanı yoxdur” (6, 21).  

Beləliklə, mühacirətdə bütün folklor janrları bu və ya digər dərəcədə 
təhlilə cəlb edilmiş, xalq ədəbiyyatı örnəkləri yazıya köçürülmüş, müxtəlif 
dillərə tərcümə olunmuş, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində nəşr edilmişdir.  

Mühacirət folklorşünaslığında təhlilə cəlb edilən janrlardan biri də 
lətifələrdir. Tədqiqatçılar şifahi xalq ədəbiyyatının insana xoş ovqat bəxş 
edən, hazırcavablıq və müdriklik aşılayan bu kiçik həcmli janrından daha 
çox müxtəlif araşdırmalarında mülahizələrinin təsdiqi məqsədi ilə istifadə 
etmişlər. Lakin Azərbaycan mühacirət folklorşünaslarının lətifə və onun 
qəhrəmanlarına ayrıca həsr olunan tədqiqatları da vardır.  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan folklorşünaslığında lətifələrin təs-
nifatı ilə bağlı fərqli mülahizələr mövcuddur. V.Vəliyev onları müəllifi mə-
lum olmayan, Molla Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə lətifələri kimi (23,290), 
A.Nəbiyev isə Bəhlul Danəndə, Molla Nəsrəddin və regional lətifələr 
şəklində qruplaşdırmışdır (21, 302). 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan folklorşünaslığında xalq ədəbiyyatının 
bu janrı haqqında danışılarkən, ilk növbədə Bəhlul Danəndə və Molla 
Nəsrəddin xatırlanmaqdadır. Belə ki, bir tərəfdən, tarixi şəxsiyyət, digər 
tərəfdən, bütün Şərq xalqlarının müştərək (və sevimli) obrazı kimi tanın-
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maları lətifələrin daha çox onların adı ilə bağlanmasına səbəb olmuşdur. 
Molla Nəsrəddin lətifələri və onun özü bir şəxsiyyət kimi Azər-

baycan mühacirət folklorşünaslığında ayrıca tədqiqat obyektinə çevril-
mişdir. Belə ki, professor Əhməd Cəfəroğlu onunla bağlı araşdırmalar 
aparmış, İstanbul Universitetinin “Türk dili və ədəbiyyatı” dərgisinin 
1959-cu il 9-cu sayında “Xoca Nəsrəddin” (7) adlı məqalə nəşr etdirmiş-
dir. Qədir İsmayıl bu tədqiqatı Azərbaycan türkcəsinə çevirərək 1999-cu 
ildə 2 aprel tarixli “Ədəbiyyat qəzeti”ndə də nəşr etdirmişdir. 

Məlumdur ki, Molla Nəsrəddinin şəxsiyyəti ilə bağlı Azərbaycan 
folklorşünaslığında müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Bu gülüş ustasını 
Xacə Nəsirəddin Tusinin prototipi kimi təqdim edilməsi ən cox yayılmış 
fərziyyələrdəndir. Belə ki, M.Təhmasib Molla Nəsrəddinlə bağlı araşdır-
maları xülasə edərkən, Nəsirəddin Tusinin XIII əsrdə yaşamasını, “Xoca” 
titulunu daşımasını, “Əxlaqi-Nasiri” əsərində bir sıra lətifələrin mövcud-
luğunu və s. nəzərə alaraq, onların eyni şəxsiyyət olma ehtimalını irəli 
sürmüşdür (19, 3-4). Lakin A.Nəbiyev tutarlı dəlillərlə bu mülahizənin 
həqiqətə uyğun olmadığını qeyd etmişdir (21, 308).  

Təhmasib Fərzəliyev isə lətifə qəhrəmanlarını, o cümlədən Molla 
Nəsrəddini hər hansı bir dövrlə və ya tarixi şəxsiyyətlə bağlanmasının 
düzgün olmadığını bildirmiş və yazmışdır: “... lətifələrin də qəhrəmanları 
hər hansı bir tarixi şəxsiyyətin bədii əksi, prototipi deyil, xalqın əsrlərdən 
bəri yaratdığı ümumiləşdirilmiş surətdir” (5, 244).  

Qeyd etmək lazımdır ki, professor İsrafil Abbaslı “Azərbaycan ləti-
fələrinin tədqiqi” məqaləsində T.Fərzəliyevin Molla Nəsrəddinin şəxsiy-
yətilə bağlı mülahizələrində haqlı olduğunu bildirməkdədir: “Tədqiqatçı 
(T.Fərzəliyev nəzərdə tutulur – A.H.) doğru olaraq lətifələri xalq yaradıcılı-
ğının məhsulu, Molla (Xoca) Nəsrəddini isə xalq fikri, dühası ilə səsləşən 
monumental bədii folklor obrazı kimi xarakterizə etmişdir” (1, 401).  

Muxtar Kazımoğlu isə həmin mülahizələri daha da dəqiqləşdirmiş 
və “Folklorda gülüşün bəzi ümumi məsələləri” məqaləsində yazmışdır: 
“Kosa, keçəl, Molla Nəsrəddin və Bəhlul Danəndə ilə bağlı folklor nü-
munələri bir fərdin yox, məhz kollektiv yaradıcılığın məhsulu olduğun-
dan həmin nümunələrdə tənqid edən şəxsiyyət və tənqid olunan dünya 
modeli axtarmaq özünü doğrultmur. Çünki xalq yaradıcılığında tənqid 
edən fərd tənqid olunan dünyanın tərkib hissəsidir. Kosa, keçəl, Molla 
Nəsrəddin və Bəhlul Danəndə ətrafdakılara gülməkdən daha çox, ətrafda-
kılarla birlikdə gülürlər” (14, 48).  

Fikrimizcə, T.Fərzəliyevin, o cümlədən İ.Abbaslının, M.Kazımoğ-
lunun mülahizələri daha çox həqiqəti əks etdirməkdədir.  

Mühacirət folklorşünaslığında yuxarıda bəhs olunan fərziyyələr, 
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ümumiyyətlə, xatırlanmamış, Xoca Nəsrəddin tarixi şəxsiyyət kimi sayğı 
ilə təqdim olunmuşdur. Belə ki, Əhməd Cəfəroğlu Xoca Nəsrəddinin 
“təxminən 700 il bundan öncə”, yəni XIII əsrdə Ağşəhərdə ömür sürmüş 
bir oğuz türk mütəfəkkiri kimi milli kültürümüzdə dərin izlər qoyduğunu 
bildirməkdədir. 

Ə.Cəfəroğlu Xoca Nəsrəddin lətifələrinin əhatə dairəsindən, mövzu 
rəngarəngliyindən bəhs edərkən, bu hərtərəfli yaradıcılığı “türk ictimai 
həyatının dünyaya baxış və görüş tərzini, məişət, adət və ənənələrini 
özündə toplayan bir növ ensiklopediya”, özünü isə böyük bir iftixarla bü-
tün türkdilli, həmçinin digər dünya xalqları tərəfindən birmənalı şəkildə 
yalnız sevgi ilə anılan “hər iki: doğma və yabançı dünyalarda əzəmətli bir 
mütəfəkkir, bir xalq adamı” adlandırmışdır (8). 

Mühacirət folklorşünaslığının digər nümayəndəsi Xavər Aslan 
“Sözlü ədəbiyyatımızda həcv” məqaləsində: “Həcvin ən dolğun və gözəl 
örnəklərini dədələrimiz mənalı fıkralara (lətifə – A.H,) sığdırmış, bu 
sahədə misilsiz sənət əsərləri yarada bilmişlər... Qorxu, zülm, dəhşətli sa-
vaş və basqıların sürdüyü dönəmlərdə ata-babalarımız duyğu və düşüncə-
lərini fıkralara yerləşdirməyi, sığdırmağı daha uyğun və münasib bilmiş-
lər” (4, 6-7) – yazaraq, lətifələr və onların mövzu dairəsi haqqında qısa 
məlumat vermişdir. Xavər xanım Molla Nəsrəddin lətifələrinin digər 
xalqların (gürcü, erməni) ədəbiyyatına təsirindən bəhs etmiş, məqaləsinə 
bir neçə örnək daxil etmişdir. 

Regional lətifələrə isə mühacirət nəşrləri içərisində C.Hacıbəylinin 
“Qarabağın dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” (9) əsərində təsa-
düf edilməkdədir. Tədqiqatın fəsillərindən biri “Yerli şəxsiyyətlər haq-
qında məzəli və ya baməzə lətifələr” (10, 20-23) adlanır ki, burada Qara-
bağ regionuna (müəllifin qeydlərinə görə Şuşaya) aid lətifələr toplanmış-
dır. Həmin lətifələrin qəhrəmanları arasında mayor Səfi bəy, Əbdürrəhim 
bəy, Hüseyn bəy, Mustafa bəy və başqalarının adına təsadüf etmək olar.  

Almaniyada mühacir ömrü sürən Behruz Həqqinin Köln şəhərində 
1997-ci və 1998-ci illərdə nəşr etdirdiyi “Ata sözlərinin kökləri və şifahi 
xalq ədəbiyyatından örnəklər” (11) adlı kitabının mühüm bir qismi zərbi-
məsəllərin (deyimlərin) və atalar sözlərinin tanıtdırılımasına, təbliğinə və 
tədqiqinə həsr edilmiş “Ata sözlərinin kökləri” fəslində tarixən müxtəlif 
əfsanə, nağıl, rəvayət və s. ilə yanaşı, lətifələrlə bağlı (“Yetimə ağlayan 
çox olur, çörək verən az olur”, “Hər rəngdən görmüşdüm, bu rəngdən 
görməmişdim”,”Eşşəyin quyruğu əvvəldən yoxmuş” və s.) yaranan de-
yimlər də toplanmışdır.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycan folklorşünaslığında lətifələr təsnif edi-
lərkən, siyasi məzmunda olanlar, demək olar ki, nəzərə alınmamışdır. 
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Sovet hakimiyyəti illərində bu barədə danışmaq, təbii ki, mümkün de-
yildi. Artıq son illərdə bəzi tədqiqatlarda siyasi lətifələr müxtəsər şəkildə 
xatırladılmaqdadır. Belə ki, A.Nəbiyev “Azərbaycan xalq ədəbiyyatı” 
dərsliyində “xalq arasında sovet işçiləri, orta və yüksək çinli məmurlar, 
hökumət adamları” və s. ilə bağlı lətifələr olduğunu (21, 302) qeyd etmiş-
dir, lakin onlara aid örnək göstərməmişdir.  

Gənc tədqiqatçı Sönməz Abbaslı “Azərbaycan lətifələrinin regional 
xüsusiyyətləri” adlı tədqiqatında bu problemlə bağlı qısa şəkildə müla-
hizələr irəli sürmüşdür: “Mövzu və ideyalarına görə regional lətifələrin 
böyük bir qismini siyasi lətifələr təşkil edir. Bu qəbil lətifələrdə Sovet 
dönəmində partiya sıralarına keçməyin mahiyyəti, idarəçilik orqanlarının 
“fəaliyyəti”, özbaşınalığı ifşa hədəfinə çevrilmişdir. Siyasi lətifələr təsdiq 
edir ki, hər bir ictimai-siyasi quruluşun və onun hakim ideologiyasının 
fəaliyyətdə olduğu tarixi kəsimin gülməcə örnəkləri yaranmış və onların 
böyük əksəriyyəti xalq yaddaşında qorunmuş, dildə-ağızda dolaşmış və 
təbii səbəblər üzündən işıq üzü görməmişlər” (2, 15).  

Mühacirətdə siyasi lətifələrə daha çox diqqət yetirilmiş, mətbuatda, 
xüsusən “Mücahid”(Ankara), “Qafqazya”(Berlin), “Birləşik Qafqazya” 
(Berlin), “Qurtuluş”(Berlin) dərgilərinin səhifələrində sosialist cəmiyyəti, 
Lenin, Stalin, Beriya, Kommunist Partiyasının siyasi büro üzvləri və di-
gər rəhbər işçilərlə bağlı, onların yalanlarını üzə çıxararaq ifşa edən ör-
nəklərə təsadüf olunmaqdadır. “Mücahid” dərgisinin 1955-ci il beşinci 
sayında verilən siyasi lətifələrdən birinə diqqət yetirək: “Bir kəndli banka 
gedərək çəkinə-çəkinə istiqraz almaq istədiyini deyir.  

– Əgər min rubl alsam, mənə sonra pulumu qaytarmağa söz verirsi-
nizmi? – deyə soruşur. Müdir gülümsəyir:  

– Aman, yoldaş! Dünyanın ən böyük qarantisi. Zər istiqraz Bulqa-
nin tərəfindən ödənilir. 

– Lap yaxşı, – kəndli əndişə ilə sordu, – əgər o ölərsə? 
– O zaman, yoldaş, pulu Kommunist Partiyası ödəyəcək.  
Cütçü inadcıl adam imiş. Təkrar israrla sordu:  
– Əgər partiya dağılacaq olursa, nə edərəm? 
 Müdir ətrafına tələsik bir göz atıb pıçıltı ilə: 
– Aman, yoldaş, – dedi, – o iş 1000 rubləyə dəyməzmi?!” (18, 4) 
İncə bir gülüşlə olsa da, əslində, bu lətifənin gözlərimiz önündə aç-

dığı mənzərə çox düşündürücüdür. İlk növbədə, əhalinin əsas hissəsini 
təşkil edən insanların – əkinçilərin sözdə özünü “fəhlə-kəndli” hökuməti 
elan edib, bayrağında oraq-çəkic daşıyan bir dövlətin dürüstlüyünə olan 
şübhələri burada ifadə edilmişdir. Digər tərəfdən, hətta məmurların bu 
ideoloji cəhətdən yalanlar üzərində dayanan hökumətin dağılmasını arzu-
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ladığını, lakin bu diləklərini yalnız xəlvətcə və pıçıltı ilə dilə gətirməyi-
nin mümkün olduğunu göstərməkdədir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, lətifədə adı keçən Nikolay Aleksandroviç 
Bulqanin (1895-1975) müxtəlif vəzifələrdə çalışsa da, 1940-1945-ci illər-
də SSRİ Dövlət Bankının rəhbəri olmuşdur. Bu faktı nəzərə almaqla ləti-
fənin təxminən iyiminci əsrin qırxıncı illərində yarandığını müəyyənləş-
dirmək mümkündür. “Mən Karl Radekəm” adlı lətifədə isə sovet istintaq 
orqanları və ümumiyyətlə, hüquq sistemi gülüş hədəfinə çevrilmişdir.  

“Bir gün üç məhbus sürgün edilmək üçün gətirildikləri mərkəzi 
həbsxanada qarşılaşırlar. Birincisi: 

– Mən 1929-cu ildən bəri “Karl Radek müxalif inqilabçıdır”, – de-
diyim üçün həbsdəyəm, – deyir. İkincisi:  

– Mən də: “Karl Radek müxalif inqilabçı deyil”, – dediyim üçün 
1937-ci ildən həbsdəyəm, – deyir. Üçüncü söhbətə qarışmağa ehtiyac du-
yaraq: 

– Üzr istəyirəm, amma Karl Radek mənəm, – deyir” (17, 31). 
Bu lətifə iyirminci əsrin otuzuncu illərinin əzablı repressiya ab-ha-

vasını çox incəliklə, acı gülüşlə oxucusuna çatdırmaqdadır. Lətifədə məh-
buslardan birinin 1929-cu ildən, ikincinin isə 1937-ci ildən məhkum olun-
duğunu qeyd etmələrinə əsasən günahsız insanların ən az on ildən çox 
həbslərdə əzab çəkməsini təsəvvür etmək mümkündür. Bu da Sovet İttifa-
qında ən adi insani hüquqların tapdalanmasının, dövlətin öz təbəələrinə 
olan kəskin ağalıq münasibətinin göstəricilərindən biridir. 

Ayrıca, qeyd etməliyik ki, Karl Radek– Karol Bernqardoviç Sobel-
son (1885-1939) bolşeviklərin Oktyabr inqilabını hazırlayan əsas sima-
lardan və Vladimir İliç Leninin (1870-1924) ən yaxın silahdaşlarından 
olmuş tarixi şəxsiyyətdir. O, 1937-ci ildə L.D.Trotski (1879-1940) tərəf-
darı kimi həbs edilərək sürgün olunmuş və orada Stalin (1878-1953) rep-
ressiyasını həyata keçirən əsas fiqurlardan biri, Lavrenti Pavloviç Beriya-
nın (1899-1953) birbaşa göstərişi ilə həbsxana yoldaşı tərəfindən öldürül-
müşdür. Karl Radek çox ağıllı və hazırcavab bir adam kimi məşhur ol-
muşdur və o, Stalinlə bağlı bir sıra lətifələrin müəllifi kimi tanınmaqda-
dır. Həmin lətifələrin bir qismi internet səhifələrində verilmişdir (24). 
Onların işərisində yuxarıdakı lətifə də vardır. Bu lətifənin mühacirətdə 
nəşr edilməsi həm də sovetlər ölkəsindəki açıq və gizli – bütün məqamla-
rın qürbətdəki həmvətənlərimiz tərəfindən diqqətlə izlənildiyini sübut et-
məkdədir.  

Sovet “haqq-ədalət”ini dünyada rüsvay edən lətifələrdən biri də 
yenə “Mücahid” dərgisində verilmişdir: “Stalin bir gün Politbüro (Bu söz 
lətifədə tərcümə edilmədən rusca səsləndiyi kimi verilmişdir. Biz də ko-
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loriti qorumaq üçün olduğu kimi saxlayırıq – A.H.) üzvləri ilə keçirdiyi 
bir toplantıdan dönərkən, qərarlarını ehtiva edən gizli vəsiqələri tapa bil-
mir. Dərhal həmin dövrün gizli polis təşkilatının rəhbəri Beriyaya telefon 
edərək, bütün Politbüro üzvlərinin həbs edilməsini əmr edir. 

Ertəsi gün aradığı vəsiqələri otağında tapan Stalin Beriyanı çağı-
raraq, həbs edilənlərin dərhal sərbəst buraxılmasını istəyir. Beriya: 

– İş işdən keçdi, – deyə cavab verir, – dünən hamısına günahlarını 
etiraf etdirdim” (17, 31). 

Lətifədə Beriyanın “etiraf etdirmə” üsulları haqqında üstürörtülü 
işarə ilə yanaşı, Kommunist Partiyasının Siyasi Büro üzvləri kimi nüfuz-
lu dövlət adamlarına olan münasibət açıq şəkildə görünməkdədir. Xatır-
ladaq ki, 1953-cü ildə Stalinin ölümündən sonra Beriya törətdiyi cinayət-
lərə görə məhkum olunmuş və güllələnmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sovet ordusu ilə bağlı siyasi lətifələr də 
vardır. Bu mətnlərdə əsgər və zabitlərin xidmət etdiyi dövlətə, xüsusən 
onun rəhbərinə – Ali Baş Komandana münasibəti gülüşlə ifadə olunmaq-
dadır. “Qafqazya” dərgisinin onuncu sayında verilən bir lətifəyə nəzər 
salaq: “Almaniyanın işğal edilmiş məntəqələrinin hüdudlarının birində 
bir amerikalı və bir Qızıl Ordu əsgəri növbə çəkirlərmiş. Amerikalı 
saatına baxır və :  

– On beş dəqiqə sonra növbətim bitir, – deyir, – Allaha şükür! 
Qızıl Ordu əsgəri də saatına baxır və o da əlavə edir: 
– Mənim də on beş dəqiqəlik bir növbətim qaldı. Stalinə şükür! 
Qızıl Ordu əsgərinin Allaha deyil, Stalinə şükür etdiyinə heyrət-

lənən amerikalı soruşur: 
– Çox qəribədir! Əgər Stalin ölərsə, nə deyəcəksən? 
Qızıl Ordu əsgəri bu cavabı verir: 
– O zaman mən: “Allah şükür!”– deyəcəyəm” (12, 18). 
Lətifənin son cümləsi ikibaşılıdır və çox düşündürücüdür. Burada 

yalnız bir nəfərin göstərişlərilə idarə olunan hakimiyyətin nüfuzu, demək 
olar ki, yerlə yeksan olunmuşdur. 

“Qafqazya” dərgisinin on altıncı sayında Stalinə olan “xalq məhəb-
bəti” bir daha açıq şəkildə ifadə olunmaqdadır: “Stalin Politbüro iclasları-
nın birində öldüyü zaman Sovet İttifaqında və digər xalq cümhuriyyətlə-
rində üç ay müddətində matəm tutulmasını arzu etdiyini söyləyir. Çox se-
vimli liderlərinin arzusundan xəbərdar olan ağır sənaye işçiləri məmləkə-
tin və onun təsirində olan dövlətlərin hər tərəfində toplantılar keçirərək, 
Stalinin hikmət dolu bu əmrinin müzakirə edirlər. Müzakirələrin sonunda 
fabriklərin birində bu qərar verilir: “Çox sevimli liderimiz və ustadımız 
Stalinin ölümü haqqında irəli sürdüyü təklifi kədər və həyəcan içində öy-
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rənmiş olduq. Qarşısı alına bilməyən ayrılıq səbəbilə üç ay matəm tutul-
ması haqqındakı hikmət dolu istəyini qəlbdən gələn bütün arzularımızla 
qarşılayırıq. Fabrikimiz üç aylıq matəm müddətini vədəsindən əvvəl bi-
tirməyi öhdəsinə götürür” (13, 22). 

Bu lətifədə, bir tərəfdən, dövlət başçısına olan “ümumxalq məhəb-
bəti” gülüş obyektinə çevrilmişsə, digər tərəfdən, sovet dövrünün saxta –
vaxtından əvvəl plan doldurma siyasəti ifşa olunmuşdur. 

Stalin öləndən sonra da Kommunust Partiyasına rəhbərlik edən di-
gər başçılarla bağlı lətifələrin ağızdan-ağıza dolaşaraq yaşadığını ayrıca 
qeyd etməyə ehtiyac var. Onların da bəziləri mühacirət dərgilərində nəşr 
edilmişlər. Nikita Sergeyeviç Xruşşovla (1894-1971) bağlı “Mücahid” 
dərgisindəki bir lətifəyə diqqət yetirək: “Kommunist Partiyasının başçısı 
Nikita Xruşşov Yuqoslaviya ziyarəti üçün yeni bir əlbisə hazırlatdırmaq 
istəyir və əlində olan bir qumaşı dərziyə verir. Dərzi əvvəl Xruşşovun öl-
çülərini götürür, sonra qumaşı ölçür. Sonra parçanın az olduğunu, ondan 
bir əlbisə çıxarmanın imkansız olduğunu söyləyir.  

Xruşşov da qumaşı özüylə birlikdə Yuqoslaviyaya aparır və Marşal 
Titodan ona yaxşı bir dərzi tövsiyə etməsini istəyir. Belqradlı dərzi qu-
maşı ölçdükdən sonra əlbisə çıxara biləcəyini söyləyir. Xruşşov bundan 
təəccüblənərək: 

– Necə olur? – deyir, – Moskvadakı dərzim bundan bir əlbisə çıxar-
manın mümkün olmadığını söyləmişdi... 

Yuqoslaviyadan olan dərzi cavabında: 
– Yaxşı, amma yoldaş, Moskvada sən burada olduğundan daha çox 

böyük bir insansan ona görə...– deyə cavab verir” (16, 31). 
Lətifədə adı çəkilən İosip Broz Tito (1892-1980) Yuqoaslaviyanın 

ilk prezidenti olmuşdur. Bu lətifədə Xruşşova, əslində böyük bir dövlətin 
rəhbərinə olan ironiya, istehza göz qabağındadır.  

Başqa bir lətifədə isə rus şovinizm təbliğatı gülüş obyektinə çevril-
mişdir: “Bulqanin bir gün Jukova deyir ki: 

– Yoldaş, madam ki, bütün kəşflər ruslarındı, bütün artistlər rusdu, 
bütün dühalar rusdu, onda Adəm ilə Havva da rusdu deyə bilməzsiniz? 

– Bəli, amma bir az irəli getmiş olarıq.  
– Heç də elə deyil. Məsələ çox sadədi. Onların nə geyəcəkləri əlbi-

sə, nə də başlarını soxacaq bir evləri vardı. Üstəlik onlar haqqında bir də 
cənnətdə yaşadıqları söylənilir. O halda, şübhəsiz ki, Adəm ilə Havva 
rusdu” (16, 31). 

Bu lətifədə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, rus şovinizminin ifşası 
ilə yanaşı, “cənnət” adlandırılan bir ölkənin əhalisinin yaşadığı ağır həyat 
şəraiti diqqətə çatdırılmışdır. 
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Bir məqamı qeyd etməyi vacib hesab edirik. 
Sovet idarəçilik sistemilə bağlı Azərbaycanda elə həmin hakimiy-

yət dövründə saysız-hesabsız lətifələr dillərdə gəzməkdə idi. Onların bir 
neçəsini artıq iyirmi ildir dünyasını dəyişmiş olan anam pıçıltı ilə danışar, 
sonra heç kimin yanında söyləməməyimizi tapşırardı. Çox sonralar bu-
nun səbəbini anladım,o, bu örnəklərin unudulmasını istəmirdi, eyni za-
manda, övladı üçün də təhlükəli olacağını düşünürdü. Sovet İttifaqı Kom-
munist Partiyasının Baş katibi Leonid İliç Brejnevlə (1906-1982) bağlı 
elə onun hakimiyyəti illərində eşitdiyim bir lətifəni burada xatırlatmaq 
istəyirəm: “Bir gün Amerikanın prezidenti Riçard Nikson və Leonid İliç 
Brejnev Vaşınqtonda küçə ilə gedirmişlər. Birdən görürlər ki, bir nəfər 
yerdə oturaraq küçənin ətrafında əkilən yaşıllıqdan ot qoparıb yeyir. Nik-
son yaxınlaşıb soruşur: 

– Ay vətəndaş, niyə burda ot yeyirsən? 
Kişi cavab verir: 
– Yeməyə heç nəyim yoxdu, qalmağa da yerim. 
Nikson prezident administrasiyasından adamlara tapşırır ki, bu ada-

ma ev verin, yeməklə, işlə təmin edin. 
Bir gün Niksonla Brejnev Moskvada Qızıl Meydanı gəzməyə çıxır-

lar. Görürlər ki, küçənin ortasında Lenin Movzeleyinin qarşısında bir nə-
fər tam cır-cındır içərisində oturub ot yeyir. Brejnev yaxınlaşıb soruşur: 

– Ay yoldaş, sən burda neynirsən? 
Kişi deyir: 
– Acam, evim də yoxdu, ona görə burda oturmuşam. 
Brejnev ona çıxarıb üç qəpik verir və deyir: 
– Al bu pulu, min tramvaya, get şəhərin kənarlarına, gözlər görmə-

yən yerlərdə otla, daha gəlib burda oturma. Gələn-gedən olur, görür, ayıb-
dır” (20). 

Göründüyü kimi, lətifədə iki dövlət başçısının öz xalqına olan mü-
nasibətinin müqayisəsi əsasında sovet siyasi sisteminin iç üzü ortaya qo-
yulmuşdur. 

Beləliklə, sovet hakimiyyəti illərində yaranan siyasi lətifələri məz-
mununa və tənqid obyektinə görə şərti olaraq belə qruplaşdırmaq müm-
kündür: 

– Sovet dövlət başçıları ilə bağlı olanlar; 
– Sovet hərbi sistemi ilə bağlı olanlar; 
– Sovet hüquq sistemilə bağlı olanlar,  
– Sovet dövlətinin xarici siyasətilə bağlı olanlar. 
Xatırladaq ki, Bilal Alarlının sovet hakimiyyətinin süqutundan iyir-

mi iki il sonra nəşr etdirdiyi “Komik janrın özəllikləri” adlı tədqiqatında 
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siyasi lətifələrlə bağlı müxtəsər bir məlumat verilmiş, təəssüf ki, örnək 
göstərilməmişdir: “Sovet dönəmində raykom katibləri, milis işçiləri belə 
“sağlam” tənqid atəşinə tutulurdular. Ölkəmizin siyasi mühiti dəyişdikcə 
keçmiş rəhbərlər haqqında lətifələr kəskinliyi ilə üzə çıxdı. Xalq xoşla-
madığı rəhbərlər haqqında qoşub-düzdüyü lətifələri bu gün də açıq-aşkar 
söyləyir. Belə lətifələr acı həqiqətləri əks etdirir. Lətifələrdə ümumiləşdi-
rilmiş məmur obrazları gülüşlə islah olunur” (3,183). 

Fikrimizcə, siyasi lətifələr heç də məmur obrazlarını islah etmək 
məqsədilə yaranmır, xalq haqsızlığı, ədalətsizliyi, zorakılığı və s. incə bir 
yumorla ifşa edir. Amma bir şey danılmazdır ki, siyasi lətifələr dövrünün 
acı həqiqətlərini əks etdirən mükəmməl folklor örnəkləridir. Onların ye-
nidən nəşrinin tariximizin bir sıra qaranlıq səhifələrinə işıq tutacağına 
şübhə yoxdur. 

İşin elmi nəticəsi. Azərbaycan folklorunun ayrı-ayrı janrlarına aid 
örnəklərin toplanması, tanıtdırılması və dünyada təbliğinə mühacirətdə 
xüsusi diqqət yetirilmişdir. Nəşr edilən lətifələrin içərisində siyasi məz-
munda olanlar sovet dövrünün gerçəkliklərini göstərdikləri üçün böyük 
əhəmiyyətə malikdir. 

İşin elmi yeniliyi. Azərbaycanın mühacir ziyalılarının lətifələrlə 
bağlı tədqiqatları və toplama fəaliyyətləri ayrıca təhlil obyektinə çevril-
mişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən ali və orta məktəblərdə həm 
mühacirət folklorşünaslarının fəaliyyətinin, həm də xalq ədəbiyyatının 
janrlarından lətifələrin tədrisi zamanı mənbə kimi istifadə oluna bilər. 
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TÜRK VƏ SLAVYAN SEHRLİ NAĞILLARINDA BAŞLANĞIC-

GİRİŞ FORMULLARI 
Xülasə 

Məqalə türk və slavyan sehrli nağıllarında başlanğıc-giriş formullarına həsr olun-
muşdur. Nağıllarda başlanğıc-giriş formulları xüsusən iki formada özunu göstərir: za-
manla bağlı başlanğıc formulları, məkanla bağlı başlanğıc formulları. Müqayisəli araş-
dırma nəticəsində aydın oldu ki, türk nağıllarında daha çox zaman formullarından, slav-
yan nağıllarında isə məkan formullarından daha çox istifadə olunur. 

Açar sözlər: türk, slavyan, nağıl, başlanğıc, formul, məkan, zaman  
 

ИНИЦИАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ В ТЮРКСКИХ И СЛАВЯНСКИХ 
ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ 

Резюме 
Статья посвящена инициальным формулам тюркских и славянских волшеб-

ных сказках. В сказках инициальные формулы выявляются особенно в двух фор-
мах: формулы времени и формулы пространство. В сравнительном анализе выяс-
няется что, в тюркских сказках больше использовано формулы времени, а в слав-
янских сказках часто встречается формулы пространство.  

Ключевые слова: тюрк, славянин, сказка, начало, время, пространство 
 

THE INITIAL FORMULS IN TURKISH AND SLAVS MAGICAL TALES 
Summary 

The article about beginning formul the turks and the slavs fairy tale. In the fairy-
tale have two form-time and space. In comparative the turks and the slavs fairy-tale 
known that the turks fairy-tale have very form-time. The slavs fairy-tale have very form 
space form. 

Key worlds: turkish, slavs, tale, beginning, time, space.  
 
Məsələnin qoyuluşu: Folklorun əsas janrlarından olan nağıllarda 

formulların araşdırılması əsas məsələlərdəndir. Bununla bağlı folklorşü-
naslıqda kifayət qədər tədqiqatlar da aparılmışdır. Məqalədə türk və slav-
yan sehrli nağıllarında başlanğıc-giriş formullarının öyrənilməsi məsələsi 
qoyulmuşdur. 

İşin məqsədi: Məqalədə qarşıya qoyulan başlıca məqsəd türk və 
slavyan sehrli nağıllarında başlanğıc-giriş formullarının işlənmə xüsusiy-
yətlərinə aydınlıq gətirməkdir. 

Nağıl yaradıcılığının önəmli cəhətlərindən biri də formullarla bağlı-
dır. Nağıl formulları ilə bağlı bu günə qədər folklorşünaslıq elmində apa-
rılan tədqiqatlardan bəllı olur ki, nağıllarda bir neçə ənənəvi formullar 
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mövcuddur. Başlanğıc-giriş formulları da ənənəvi nağıl formullarının 
mühüm hissəsini təşkil edir. 

Başlanğıc-giriş formulları nağıllarda bir neçə formada ortaya çıxır: 
zamanla bağlı başlanğıc formulları, məkanla bağlı başlanğıc formulları, 
həm zaman, həm məkanla bağlı başlanğıc-giriş formulları və təkərləməli 
giriş formulları nağıl yaradıcılığı üçün ənənəvi haldır. Bir çox dünya 
xalqlarının sehrli nağıllarında olduğu kimi türk və slavyan sehrli nağıl-
larında da bu formullar öz əksini tapmışdır. 

a) Zamanla bağlı başlanğıc formulları  
Zamanla bağlı başlanğıc formullara aşağıdakı nümunələri aid et-

mək olar. 
Türk mətnlərində: 
“Biri var idi, biri yox idi, bir padşah var idi” (4, 102); 
“Biri varmış biri yoxmuş, bir padşahla vəzir varmış” (4, 278); 
“Biri varmış biri yoxmuş, Allahdan başqa heç kim yox imiş” (1, 147); 
“Biri var idi biri yox idi, günlərin birində bir padşah vardı” (2, 142); 
“Günlərin bir günündə, əyyami-sabiqdə... və ya əyyami-qədimdə”; 

“Qədim zamanlarda...”; və s. 
Slavyan mətnlərində: 
“Жил-был”, “жил да был” (yaşayırdı, var idi), yaxud “был-жил” 

(var idi, yaşayırdı) ifadələri ilə başlayan başlanğıc formulları geniş yayıl-
mışdır. 

“Бывали – живали царь да царица” (7, 260); 
Mətnin tərcüməsi: 
Çar və arvadı yaşayırdılar, var idilər. 
“Жили-были себе дед да баба” (7, 119); 
Mətnin tərcüməsi: 
“Baba və nənə var idilər, özləri üçün yaşayırdılar” 
“В старые годы, в старопрежни…» (7, 98); 
Mətnin tərcüməsi: 
Qədim dövrlərdə, əyyami-qədimdə; 
“Жил когда то на свете царь” (10, 83). 
Mətnin tərcüməsi: 
Nə vaxtsa yer üzündə çar yaşayırdı.  
b) Məkanla bağlı giriş formulları 
Bir çox dünya xalqlarının nağıllarında olduğu kimi, türk və slavyan 

sehrli nağıllarında da məkanla bağlı formullara kifayət qədər rast gəlmək 
olar. Türk nağıllarında məkanla bağlı giriş formullarında məkan, əsasən, 
konkret şəkildə bildirilir. 

Türk mətnlərində: 
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“Gülnahar mahalında” (1, 62). 
Slavyan mətnlərində isə məkan mücərrəd xarakter daşıyır. 
Slavyan mətnlərində:  
“В некотором царстве жыл богатый купец” (7, 264)”; 
Mətnin tərcüməsi: 
“Bir çarlıqda varlı bir tacir yaşayırdı”. 
“В некотором царстве, в некотором государстве был купец” (7, 

29*6)”; 
Mətnin tərcüməsi: 
“Hansısa çarlıqda, hansısa ölkədə bir tacir yaşayırdı”. 
“В одном городе”; 
Mətnin tərcüməsi: 
Bir şəhərdə; 
“В некотором царстве, за тридевять земель-в тридесятом госу-

дарстве жил-был…” 
Bir çarlıqda, otuz torpaq uzaqda – otuzuncu ölkədə… 
c) Məkan və zamanla bağlı başlanğıc (giriş) formulları 
Nağıl yaradıcılığı üçün xarakterik olan məkan və zamanla bağlı 

giriş formulları kifayət qədər geniş yayılmışdır. 
Türk mətnlərində: 
“Biri vardı, biri yoxdu Yunan şəhərində…” (2, 160). 
Biri vardı, biri yox idi. Allahdan başqa heç kim yoxdu. Hindistanda 

bir paççah varıdı (1, 179). 
Slavyan mətnlərində: 
“В некотором царстве, за тридевять земель-в тридесятом госу-

дарстве жил- был сильный, могучий царь” (7, 223); 
Mətnin tərcüməsi: 
“Bir çarlıqda, otuz torpaq uzaqda, otuzuncu ölkədə yaşayırdı bir çar 

yaşayırdı...”. 
Yaxud: 
“В некотором царстве, за тридевять земель-в тридесятом госу-

дарстве жил-был…”. 
Mətnin tərcüməsi: 
“Bir çarlıqda, otuz torpaq uzaqda, otuzuncu ölkədə yaşayırdı, var 

idi...”. 
“Где-то было, в некотором царстве…” (10, 174). 
Mətnin tərcüməsi: 
“Hardasa olmuşdu, hansısa çarlıqda.” 
Apardığımız bu müqayisələr zamanı aydın olur ki, türk mətnlərində 

zamanla bağlı, rus mətnlərində isə məkanla bağlı giriş formulları üstün-



Dədə Qorqud ● 2014/I I                                                                      41 

lük təşkil edir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, türk mətnlərində məkan 
bildirilir. Rus mətnlərində isə bu mücərrəd xarakter daşıyır. N.Roşiyanu 
rus nağıllarında vaxtın təyini məsələsi ilə bağlı yazırdı: “Rus nağıllarında 
vaxtın təyin olunması bir qayda olaraq inisial formulada mövcud deyil. 
Onların bu funksiyası E1 və ya E2 (“живало-бывало”, “жил-был”, 
“жыли-были”) elementinə keçir. Lakin müxtəlif variantlarda ortaya çı-
xan S elementi mühüm yer tutur. Belə ki, S rumın nağıllarında olduğu ki-
mi, qeyri-müəyyən xarakter daşıyır: “çarlıqların birində, ölkələrin birin-
də, bir padşah və arvadı yaşayırdı” (8, 33). 

d) Təkərləməli başlanğıc (giriş) formulları. 
Təkərləməli giriş formulları sehrli nağıllar üçün ənənəvi haldır. Tə-

kərləmələrin məzmununun nağıl mətni ilə heç bir əlaqəsi olmur və əsasən 
komik xarakter daşıyır. Öncə türk və rus nağıl təkərləmələrindən nümunə 
gətirək. 

Türk mətnlərində: 
“Biri varmış, bir yoxmuş... əvvəl zaman içində, xəlbir saman için-

də, dəvə dəllal ikən, milçək bərbər ikən... Köhnə hamamın tası yox, peş-
tamalın ortası yox, bu yalanın ötəsi yox...” (11, 168). 

Yaxud: 
“Badi-badi kiriftar, hamam-hamam içində, xəlbir saman içində, də-

və dəlləklik elər, köhnə hamam içində. Qarışqa şıllaq atdı, dəvənin qıçı 
sındı, hamamçının tası yox, baltaçının baltası yox, orda bir tazı gördüm, 
onunda xaltası yox. Ömrümdə çox şilə aşı yemişəm. Heç belə yalan de-
məmişəm” (1, 62). 

Slavyan təkərləməsi: 
“Ай потешить вас сказочкой? А сказочка чудесная; усть в ней 

дива дивные, чуда чудные, а батрак Шабарша из плутов плут; уж 
как взялся за гуж, так неча сказать-на все дюж!” (9, 175). 

Mətnin tərcüməsi: 
Sizi nağılla sakitləşdirəkmi? Nağıl möcüzəlidir. Burada möcüzələr 

var, ecazkarlıqlar var. Muzdur Şabarşa dələduzluqdan dələduzluğa. Əgər 
bir işə qol qoydusa, daha nə deyəsən etdiklərinə. 

Yaxud: 
“В то давнее время, когда мир божий наполнен был лешими, 

ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были 
кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил 
был царь по имени Горох” (9, 148). 

Mətnin tərcüməsi: 
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Qədim zamanlarda, o vaxt ki, Tanrının dünyası qulyabanilər, ifritə-
lər, su pəriləri ilə dolu idi, çöllərin üzərindən isə bişmiş kəkliklər uçurdu, 
həmin dövrdə Noxud adında bir şah yaşayırdı.  

Ənənəvi formulları tədqiq edən folklorşünasların bu hadisə ilə bağlı 
müxtəlif fikirləri mövcuddur. Məsələn, N.M.Gerasimov “Rus sehrli nağıl 
formulları (Ənənəvi mədəniyyətin stereotipliyi və variantlılığı proble-
minə dair)” məqaləsində nağıl təkərləmələrini belə dəyərləndirirdi: “Elmi 
ədəbiyyatda belə bir fikir formalaşıb ki, nağıllara məxsus giriş və bitiş 
təkərləmələrindəki qeyri-ciddilik rəvayət olunan mətnin real gerçəkliyə 
qarşı qoyulmasından, yəni uydurma olmasından xəbər verir”. Lakin nəzə-
rə almaq vacibdir ki, təkərləmə öz “gülüş” xüsusiyyəti ilə hər şeydən ön-
cə nağılın ciddiliyini önə çəkir və dinləyicilərin diqqətini nağıl dünyasın-
da baş verənlərin uydurma olması fikrinə deyil, onun nə qədər sərhədsiz 
və real həyatdan uzaq olduğuna yönəldir” (6, 21). 

Folklorşünas alim O.Əliyevin də təkərləmələrlə bağlı özünəməxsus 
fikirləri var. O “Azərbaycan nağıllarının poetikası” adlı əsərində bu haq-
da yazır: “Əsasən nağılın bədii formasını zənginləşdirməyə xidmət edən 
təkərləmələr dinləyiciləri maraqlandırmaq, fantaziya, xəyal aləminə ke-
çid üçün zəmin məqsədilə işlədilir. Ahəngdar ifadəli, məzhəkəli, məz-
munlu təkərləmələr zaman keçdikcə ağızdan-ağıza düşərək xalq nağılçı-
ları tərəfindən müxtəlif dəyişikliklərlə işlədilmişdir” (5, 95). 

Bir çox xalqların nağıl yaradıcılığındakı təkərləmələrə nəzər salar-
kən aydın olur ki, bütün xalqların nağıl yaradıcılığında təkərləmələrin 
funksiyası eynidir. Rumın, türk və rus nağıl təkərləmələrinin eyni funksi-
yanı icra etməsi qənaətinə gələn L.Q.Baraq bununla bağlı fikrini belə ifa-
də edirdi: “Türk, rumın və rus təkərləmələrindən gətirilən nümunələr 
göstərdi ki, təkərləmələrin nağıllardakı hadisələrlə heç bir əlaqəsi yoxdur. 
Onlar yalnız dinləyicinin nağılı qavramaq üçün xüsusi bir əhval-ruhiyyə-
yə yüklənməsini təmin edir. Onların funksiyası aydındır: dinləyicinin şən 
təbəssümü, yaxud gülüş partlayışı, söyləyici və dinləyici arasında imtim 
və sərbəstlik yaradır bu isə dinləyicinin uzun nağılı dinlənilməsi üçün zə-
min hazırlayır” (8, 43). 

Beləliklə, türk və slavyan nağıllarında başlanğıc formullarına nəzər 
saldıq. Gətirdiyimiz müqayisələrdən də aydın olur ki, türk sehrli nağıl-
larındakı başlanğıc formulları slavyan sehrli nağıllarındakı başlanğıc for-
mullarından daha zəngindir. 

İşin elmi nəticəsi. Məqalədə başlanğıc-giriş formullarının türk və 
slavyan sehrli nağıllarındakı semantik xüsusiyyətləri bir sıra elmi-nəzəri 
mülahizələrlə əsaslandırılmışdır. 
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İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq zamanla, məkanla, həm 
zaman, həm də məkanla bağlı giriş formulları, təkərləməli başlanğıc-giriş 
formulları türk və slavyan sehrli nağıl mətnləri əsasında öyrənilmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən folklorşünaslar, nağıl yaradıcı-
lığını araşdıran tədqiqatçılar faydalana bilər.  
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TÜRK NİNNİLƏRİNDƏKİ QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİ İLƏ 

BAĞLI SÖZLƏR 
Xülasə 

Ninnilər – laylalar folklor mətnlərinin ən qədim janrıdır. Laylalar ananın və ya 
nənənin – ailədəki qadınların körpə uşağı yatırtmaq üçün beşik başında oxuduğu nəğ-
mədir. Laylalar bayatı şəklində olur, lakin çox vaxt ona nəqarət hissəsi də əlavə edilir və 
“laylay”, “balam” ifadələri təkrarlanır.  

Dərgimizin bu sayında təqdim etdiyimiz yazı ninnilərin – laylaların mənalarını, 
qohum-əqrəbalarla bağlı xüsusiyyətlərini, ərin və ya arvadın qohumlarının dilindən söy-
lənən laylaların fərqli cəhətlərini nəzərə çatdırır. Qohum-əqrəbaların da adları çəkilən 
laylalarda layla deyənin onlara münasibəti özünü açıq şəkildə büruzə verir. 

Məqalə Azərbaycan dilinə transliterasiya edilmiş, bu zaman mətnin sintaksisi ol-
duğu kimi qorunub saxlanılmışdır. Türkiyə türkcəsində baba, hala, yengə, kardeş, koca, 
karı və s. bu kimi kəlmələr müvafiq olaraq Azərbaycan dilində ata, bibi, qardaşın/əmi-
nin arvadı, bacı/qardaş, ər, arvad və s. verilmişdir. Transliterasiyanın qaydalarına zidd 
olsa da, bu sözlər Azərbaycan dilində baba, xala, yengə, qardaş, qoca, qarı və s. bu kimi 
yanlış mənaları ifadə etdiyindən onların tərcüməsi verilmişdir. 

Açar sözlər: ninni, qadın, qohumluq, körpə 
 

THE WORDS DEALING WITH THE FAMILY TIES IN  
TURKIC LULLABIES 

Summary 
Lullabies – cradle songs are the most ancient genre of folk text. Lullabies are the 

songs that a mother or a grandmother – the women in the family sing in order to put to 
sleep the baby. Lullabies are in the form of bayati (quatrains) but most of the time the 
refrain part is added to it and the expressions such as: “laylay”, “balam” (baby) are re-
peated.  

In this issue of the magazine the presented article takes into account the 
meanings of lullabies, the features dealing with the relatives, different features of lulla-
bies singing by relatives of husband or a wife. In the lullabies where the names of the 
relatives are mentioned the attitude of lullaby singer to them are obviously seen.  

The article is transliterated into Azerbaijani language, meantime the syntax of 
the text is kept. The words such as “baba”, “hala”, “yenge”, “kardesh”, “koja”, “kari” in 
Turkic language are given as father, aunt, the wife of brother/uncle, sister/brother, 
husband, wife in according to Azerbaijani language. Though it is contrary to the rules of 
transliteration as these words mean the incorrect meanings such as: grandfather, aunt, 
wife of one’s brother, brother, husband, wife in Azerbaijani language, their translitera-
tion is given.  

Key words: lullaby, woman, kinship, baby  
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СЛОВА СВЯЗАННЫЕ РОДСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В 
ТУРЕЦКИХ КОЛЫБЕЛЬНЫХ 

Резюме 
Колыбельные являются самым древним жанром фольклора. Колыбельные 

это песни которые напевали женшины в семье – матери или бабушки, у изголовья 
колыбели, для того чтобы заснул младенец. Колыбельные бывают в форме мело-
дии, однако в чаще всего к ним прибавляются припевы и слова типа «лай-лай», 
«балам» (спи-спи, малыш), которые повторяются много раз.  

В этом выпуске журнала представленная нами статья доводит до сведения 
смыслы колыбельных, особенности родственных связей, различные черты колы-
бельных спетых родственниками мужа или жены. Имена указанные в колыбель-
ных открыто показывают отношения к ним людей, поющих эти колыбельные.  

Статья транслитерируются на Азербайджанский язык, в то же время син-
таксис текста был сохранён. В турецком языке отец, тётя, жена брата/дяди, сес-
тра/брат, муж, жена и др. соответственно даны на Азербайджанском языке. Из-за 
того что некоторые слова на Азербайджанском языке имеют другие значения – 
дед, тётя, йенгя, брат, старик, старуха и т.д., вопреки правилам транслитерации, 
эти слова были переведены.  

Ключевые слова: колыбельная, женщина, родственность, малыш 
 
Əqrəba kəlməsi ərəb kökənlidir və yaxınlar anlamındadır. Türkcədə 

əqrəba kəlməsi qan bağı ilə bir-birinə bağlı olan şəxslərin (19) əqrəbalıqda 
qan bağı ilə bir-birinə bağlı olmaq durumunu ifadə edir. Qan bağı ilə ev-
lənmə yolu ilə və ya tasavvuri* olmaq üzərə çeşidli əqrabalıqlar vardır. 
Qan bağı ilə yaranan əqrəbalıq insanın öz əlində deyilkən hısımlık (qo-
humluq) şəklində yaranan əqrəbalıq insanın şəxsi təşəbbüsünə bağlıdır. 
Qan əqrəbalığı isə insanın əlində olmadan ifadə edilən statuslar və bu sta-
tuslardan gözlənən rollardır (9, 1693). Ayrıca əqrəbalıq sözcükləri sadəcə 
bir insanı və ya münasibəti deyil qarşılıqlı bir sosial münasibəti, qarşılıqlı 
vəzifə və məsuliyyətləri, sevgi, sayqı və vəzifələri göstərir (13, 271).  
Ən kiçik əqrəbalıq vahidi ana-ata və uşaqlardan ibarət ailədir. Ailələr 
kültürlənmə və yardımlaşma vahididir. Uşaqlar ailə içərisində böyüyürlər  
və  kültürlənmə  ilə  bağlı  ilk  bilgiləri  ana-atalarından   alır, tətbiqetmə 
işinin böyük bir hissəsini özündən böyük qardaş-bacılarından və dostları 
ilə birlikdə oyun zamanı və kənarda gerçəkləşdirirlər (6, 6). 

__________________ 
*Tasavvuri əqrəbalıqlar – Qan qardaşlığı, axirət qardaşlığı (bacılığı), süd qardaş-

lığı (bacılığı), Quran qardaşlığı (bacılığı) (uzun müddət birlikdə Quran kursuna gedən 
gənclər arasında olur və ömür boyu davam edir), yol yoldaşlığı (ələvilərdə bağlılıq və 
yardımlaşmağı gücləndirmək məqsədilə yaradılır), kirvəlik, əsgər yoldaşlığı, sinif 
yoldaşlığı, sağdışlıq, yengəlik, xına analığı (qız uşağının bir neçə aylığında dırnaqlarını 
kəsərək ovcuna xına yaxan qadın), ad atalığı (körpələrin qulağına azan oxuyub adını 
söyləyən adam) (Tezcan M. Tasavvurî Akrabalıq ve Ülkemizdeki Uygulama, anka-
ra.edu.tr (elektronik kaynak 12.07.2013). 
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Ninni bir körpəni sakitləşdirərək yatırtmaq niyyəti ilə onunla baş-
başa qalan, öncəliklə bir qadının (ana, nənə, böyük bacı kimi), bəzən də 
bir kişinin (ata, ata kimi) o andaki duyğu və düşüncələrini, içində yaşadı-
ğı toplumun şeir, nəğmə anlayışı və kültürəl birikimi çərçivəsində sevgi 
və şəfqət ilə yoğurub mənzum formada dilə gətirdiyi bir ünsiyyət vasitə-
sidir. Ninnilər daha çox qadınlar tərəfindən icra edilir. Qadının həm ün-
siyyətə, paylaşıma və yaxın münasibətlərə açıq olması, həm də toplumun 
özünü yönləndirdiyi çevrənin əqrəbalar və qonşular əhatəsində olması 
qadına bu münasibətlər fonunda daha önəmli bir status qazandırır. Qadı-
na çocuqluğundan etibarən əqrəbalıq və qonşuluq ilişkilərində önəmli 
rollar düşür. Qız çocuqlarının evcilik oyunlarında dəxi rollar əqrəbalıq 
ilişkiləri çərçivəsində bölüşdürülür. Kişi məhəlləsinin ötələrinə açılıb 
kəndini və özgüvənini gəliştirməsi yönündə təşviq edilirkən qadın üçün 
ən güvənli məkanın ailə və ev çevrəsi olduğu vurğulanır. Kəndini ev, ai-
lə, qonşuluq və əqrəbalıq münasibətləri içində daha sağlam və güvənli 
hesab edən qadın, zamanla bu ilişkilərin önəmli bir parçasına çevrilir. 
Qadın üçün əqrəbalarla, ya da qonşularla qurulan ilişki sadəcə nəzakət 
gərəyi deyildir, qadın bu ilişkilərlə, eyni zamanda şəxsiyyətini və varlı-
ğını göstərir (2, 69). Bu durum qadının özünü ən rahat ifadə edə biləcəyi 
yer olan ninnilərdə dilə gəlir. Qadın ninni söyləyərək körpəsini uyutmağa 
çalışarkən, eyni zamanda yaşadığı topluma aid özəllikləri də yansıtır. 
Ninnilərdə yemə-içmə, geyim, yaşama şəklinə aid məsləhətlərlə yanaşı, 
insanların bir-birləri haqqındakı düşüncələr də vardır. Ninnilər, gənəlliklə 
ana və ya nənələr tərəfindən icra edildiyi üçün onların bir-birləri ilə və ya 
digər ailə fərdləri və əqrəbalarla bağlı dəyərləndirmələri ninnilərdə görü-
lür. Beləcə, ailənin təməl elementlərindən olan və dil öyrətimi və eyitim 
konusunda bəlirgin rolu olan analar tərəfindən icra edilən ninnilərdəki 
əqrəbalıqla bağlı kəlmə və ifadələrdə ninni söyləyənin anılan adamlara 
baxış açısını ortaya qoyan bir dəyərləndirmədir.  

Çocuğa açıq və düzənli sözlər aracılığı ilə çevrəsini dənətləmə im-
kanı vermək də əqrəbalıq terminlərinin ilk işləvidir (16, 141). Bu işləvə 
görə, çocuq çevrəsindəki əqrabaları ilə ilgili ilk izlənimi (müşahidələrini 
– Q.Ş.) ailəsindən, özəlliklə də körpəliyindən etibarən anasının dəyərlən-
dirmələri ilə əldə edir. Qavramlar dünyası açısından türkcənin, əqrəbalıq 
adları alanında çox zəngin olmasının nədənini türklərdəki ailə bağlarının 
güclü olmasına və hər bağın ayrı bir qavram halına gətirilməsinə bağ-
layan Doğan Aksan (7, 108) ailə içində və ailədən biri tərəfindən icra edi-
lən ninnilərdəki əqrəbalıqla bağlı kəlmə və qavramların çox olmasının 
səbəbini işarət etməkdədir. Sadəcə Türkiyə türkcəsində ağızlar xaric, qan 
yolu ilə əqrəbalığı bildirən kəlmələr: ata, nənə, ana, ata, əmi, dayı, xala, 
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bibi, bacı, qardaş, çocuq/körpə, oğul, qız, nəvədir. Evlilik yolu ilə ya-
ranan əqrabalığı bildirən kəlmələr: ər, arvad, qayınata, qayınana, kürə-
kən, yengə (əminin/qardaşın arvadı – Q.Ş.), qayın, bacanaq, baldız, elti, 
damad, gəlindir*.  

Ninnilərdə əqrəbaya sahib olmanın önəmli olduğu vurğulanır. Yeni 
nəsil daha körpəliyindən etibarən geniş bir ailəyə sahib olmanın önəmi 
konusunda bilgiləndirilir. Bu durumda ana, bəlkə də, körpəsi ilə birlikdə 
yalnız olmadığını da ifadə etmək istər. 

 
Eeee eee ədalı bəbək (körpə), 
Əmili, dayılı, yengəli bəbək, 
Gül kimi bəbək huu huu, 
Nur kimi bebek ninni (3, 9)** 

 
Alla bolam alla-ya,   Ninni, yavrum, ninni 
Qoriklovçi onang bor.   Koruyan bir anan var 
Allalovçi momang bor,  Ninni söyleyen nene var 
Şukronolar, bovang bor.  Şükürler, deden var (17, 83). 
 
Əqrəbalıq terminləri insanların bir-birlərinə görə durumunu adlan-

dırması ilə yanaşı, həm də yanı sıra, onların toplumdakı rollarını da gös-
tərir. Ninnilərdəki əqrəbalıq terminlərinə yüklənən anlamlarda ninnini 
söyləyənin alqısı və dəyərləndirməsi vardır. Bu durumda, əsasən qadınlar 
tərəfindən söyləndiyi üçün ninnilərdəki əqrabalıq dəyərləndirmələri, mü-
nasibətlərə qadın baxışını ortaya qoyur. Əqrəbalıq kəlmələri ilə ifadə 
olunan sifətlər sosial ilişkilərdəki bir çox dəyərləndirmələri də göstərir. 
Ninnilərdə  qan  yolu  ilə  əqraba  olan  insanlardan,  əsasən  övgüylə  və 
müsbət özəlliklərin bəlirtilməsi ilə bəhs edilərkən evlilik yolu ilə əqrəba 
olan insanlardan tam tərsi bir şəkildə bəhs edildiyi görülməkdədir. 

 
___________________ 
*Bu mövzu ilə bağlı tədqiqatlar: Song li Yong. Türk Dillerinde Akrabalıq Adları, 

Simurg Yayınları, İstanbul, 1999; S.Gömeç, Divanü-Lugat`it-Türk`te Akrabalıq Bildi-
ren Kelimeler, Türk Kültürü, 39. Yıl, Sayı 464, Aralık, 2001, s. 714-723; Nevin Güngör 
Ergan. Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Aile ve Akrabalıq Anlayışı, Uluslararası III. 
Türk Kültürü Kongresi, 1999, s. 25-29; Ali Rıza Balaman. Evlilik ve Akrabalıq Türleri. 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002) 

**Mətndə göstərilən ninnilərin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün 
bax: Uğurlu Emine. Türk Dünyasında Ninni. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2012 
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Dandini, dandini, dan kuşu, 
Bal yeməz arı quşu, 
Anası xatun xanım, 
Atası bəylər başı, 
Xalası (bibisi) hela taşı, 
Teyzəsi (xalası) üzük daşı! 
E, e, e, qızıma ninni! (4, 276)  

 
Ninni söyləyənin içində bulunduğu çevrənin anlayışı, yaxınları 

haqqındakı düşüncəsi və fərdlərin toplum içindəki konumuna ilişkin qə-
bul etdikləri qaydalar da görünür. Məsələn: 

 
Ninni, ninni, ninnicə, 
Bol soğanlı börülcə. 
Qızım olur görümcə (baldız),  
Büyür, yürür gönlünce (20, 99). 

 
ninnisindəki “qızım olur görümcə” ifadəsi qızının böyüdüyündə qardaşının 
(larının) arvadının sadəcə görümcəsi olacağından daha başqa anlamlar 
yüklüdür. Öncəliklə, qızının görümcə olması üçün ananın bir oğlunun ol-
ması lazımdır. O halda evdə bir oğlan çocuq vardır və qızı görümcə ola-
caqdır. Ana oğlan çocuq doğuraraq kəndisindən bəklənən şeyi gerçəkləş-
dirmişdir, bunu ifadə etmək istər. Ayrıca “gəlin” bütün işləri yaparkən istə-
diyi zaman gəzməyə gedə bilməyincə evin qızı, yəni gəlinin görümcəsi ca-
nı istərsə, çalışar, istəməzsə, çalışmaz, istədiyi yerə gedər, çox rahatdır.  

Ninnilərdə türk ailəsinin yapısı, ailə fərdlərinin qarşılıqlı duyğuları, 
bəkləntiləri üzərində də dəyərli materiallar bulunduğunu söyləyən İlhan 
Başgöz (1, 63) ananın kəndi ailə fərdlərindən gözəl və övgü dolu sözlər-
lə, ərinin ailə üzvlərindən isə olumsuz (mənfi) çox zaman da qaba bir 
üslubla bəhs etməsini yenə anaların səmimiyyətinə, dolayısı ilə ninnilər-
dəki səmimi üsluba bağlayır. Bu səmimi üslubun içində gəlinin ailəsinə 
olan özləmi və özünü bulunduğu yerə aid hiss edə bilməməsi də yer alır. 
Ninnilərdə ayrılıq və bəlkə də, az-az görüşməkdən oluşabiləcək özləmin 
etkisi ilə gəlin tərəfindən kəndi ailə üzvlərindən daima olumlu sözlərlə və 
əsasən gəlməsi ümid edilərək bəhs edilir.  

 
Gəl əmisi, gəl əmisi, 
Beş eşşəkli kəl, əmisi, 
Gəl dayısı, gəl dayısı, 
Altı ərəb atlı bəy dayısı! (4, 278) 
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Ninni, ninni, ninnisinə, 
Yavrum gedər teyzəsinə, 
Teyzəsi bir xanım qadın, 
Gül doldurur çevrəsinə (4, 281). 
 
Allan-allan alası, 
Gül yastıqda kəlləsi, 
Uyğudan oyananda, 
Gələr şunun dayısı (14, 195). 

 
Ninnilərdəki əqrəbalıq terminləri soyaçəkimlə (irsiyyətlə) bağlı 

qəbul etdiklərini də göstərir. Toplumdakı anlayışa və ya ninni söyləyənin 
ilişkilərinə görə çocuğun hansı əqrəbaya nə şəkildə çəkmiş olduğuna nin-
nilərdə rastlanır. 

 

Dayısına menzese, 
Kesgir gılıç, bil bagı. 
Dayzasına menzese, 
Dürli yüpek saç bagı. 
Yennesine menzese, 
Darayı (qızılı yaşıl ipək qumaş) köynek, ala don, 
Ecesine menzese, 
Hüyr-perizat balası (4, 235). 
 
Anasına benzərsə, 
Qalaylı teştin qaymağıdır. 
Atasına bənzərsə, 
Altın saat qolbağıdır. 
Xalasına (bibisinə) bənzərsə, 
Kəkülə gülün yarpağıdır, 
Dayısına bənzərsə, 
Sırmalı qılınc yanbağıdır, 
Teyzəsinə (xalasına) bənzərsə, 
Külli ağu bardağıdır, 
Nənəsinə bənzərsə, 
Qoxmuş tulux bacağıdır, 
Əmisinə bənzərsə, 
Şoş yolun torpağıdır! (4, 275) 
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Ninnilərdə ata, ana, bacı-qardaş, ana nənə, ata nənə, baba, xala, da-
yı, əmi, yengə və görümcə (baldız) bəhsi keçən əqrəbalardır.* 

Ata-ananın o andakı və ya gənəl anlamdakı duyğusal durumuna gö-
rə ninnilər də yer alır. Ana ərindən razıdırsa, bənzətmələrində müsbət 
çağrışım yapacaq ünsürlər kullanır. Örnəyin, altın saat, aslan kimi, qaplan 
kimi, bəylər eşi və bəylər başı, aslan ürəkli, yaş igid, çorak (quraqlıq) ye-
rin gülü, naz çəkər, əzizdir ifadələri bu hoşnutluğu yansıtır. Qadın ərin-
dən çox da razı deyilsə, bunu ninnisində keçəl xoruz, dəvə, meyxanada 
içən və arvadının bilərziyinin pulunu xərcləyən şəklində dilə gətirir. Nin-
nilərdə toy cahil oğlan, cahil adam sifətləri ərin gəncliyi və təcrübəsizli-
yini ifadə etmək üçün kullanılır. Ova getmək və ata minmək kişilər/atalar 
üçün önəmli özəlliklərdir.  

 

Dandini, dandini danası, 
Nerdə qaldı atası? 
Hangi meyxanədə zıkkımlanır, 
Getdi yenə bilərziyin parası (11, 23). 
 

Dandini, dandini danası, 
Keçəl xoruz atası. 
Xınalı qadın anası, 
Neen, neen, neen (12, 370) 
 

Cigim (küçük bacı-qardaşım) övməli, 
Ön yaxası düvməli, 
Cahıl adam kakası (atası), 
Çəpəkli gəlin ecəsi (14, 239). 
 

Yırtıq fərracəli (çadralı) teyzəsi var, 
Pırasa (kəvər) bıyıklı dayısı var, 
Aslan kimi atası var, 

 

_____________________ 
*Bu adlandırmalar türkcənin fərqli ləhcələrində söylənən ninnilərdə də belədir. 

Özbək türkcəsi: dada-ata, apa-böyük bacı, ini-qardaş, singli-bacı, bova-baba, doyi-dayı, 
karındaş-qohum, aka-böyük qardaş, amma-bibi, holi- xala, anne-ana, moma-nənə, eke- 
böyük qardaş, ate-ata; Qırğız türkcəsi: qayın-baldız, cenge-əminin arvadı, cezdeke-kürə-
kən; Altay türkcəsi: ada-ata; Kumuk türkcəsi: aba-ana; Qazax türkcəsi: apa-böyük bacı, 
jezde-kürəkən, apa-böyük bacı; Çuvaş türkcəsi: piççü-böyük bacı, annü-ana, aşu-ata, 
appu- böyük bacı; Dobruca türkcəsi: kartana-nənə; Qaqauz türkcəsi: bebu-nənə, dedu-
baba; Türkmən türkcəsi: çaga-uşaq, kaka-ata, dede-baba, ece-ana, cigi-kiçik bacı və qar-
daş, ene-nənə, aga-əmi, böyük qardaş; Türkiyə türkcəsi: kardeş-bacı və ya qardaş, anne-
ana, baba-ata, nine-nene, dede-baba, teyze-xala, kaynana-qaynana, amca-əmi, dayı, 
hala-bibi, kaynata-qaynata, yenge-əminin arvadı/qardaşın arvadı). 
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Qaplan kimi atası var! 
Ninni, yavruma, ninni! (4, 276) 

 
Ana qavramı ninnilərdə gəlin və qayınananın bir-birləri haqqında 

söylədikləri şəklindədir. Ana kəndisini önəmsədiyini xatun xanım, huri 
pəri, qaymaq sözləri ilə göstərir. Ana körpəsi üçün “kamil-kamil baxışı, 
kibar yatışı” deyərkən, əslində, dolaylı yoldan kəndisini anlatmaqdadır. 
Xınalı qadın, alma yanaqlı, süslü gəlin sifətləri ilə toplumun gözəllik an-
layışının ipuçlarını verən ana ninnisində söylədiyi qoruyucu və əziz kəl-
mələri ilə analığa yüklənən özəllikləri dilə gətirməkdədir.  

 
Ninna ninnası gəlmiş, 
Yatmış, uykusu gəlmiş. 
Həp gözəllər içində 
Xatın anası gəlmiş (5, 13). 

 
Gəlin-qayınana ilişkisinin yayğın olumsuz qəbul olunması ninni-

lərdəki dəyərləndirmələrlə ortaya çıxır. Oğul/ərin paylaşılamadığını dü-
şündürən bu ilişkidə hər iki tərəf üçün də gənəlliklə mənfi duygu və dü-
şüncələrin sözə töküldüyü görülməkdədir. Ninnilərdə gəlin qayınanadan 
ilan, hol qafalı, koca (böyük) şalvarlı, qaraman quyruqlu, qoxmuş tuluq 
bacağı, əski çaput qundağı, çəkmiş çıraqman başlı, qoyun, eşşək, müxən-
nət, bulanıq ağıllı şəklində bəhs edir. Ayrıca qayınana müxənnətdir, do-
nuzdur, əski çaput qundağıdır, qayınana börək bişirər, gəlininə verməz, 
verirsə də, yağsız verər. 

 
Yaralı göz aşağı hacət, 
Qəbul olsun bütün hacət, 
Atan fəna deyil, amma 
Qaynanam pek müxənnət! (4, 282) 
 
Bağçalarda lahana (kələm),  
Kəsdim qoydum sahana, 
Ağlama, yavrum, ağlama, 
Bən ömrümdə görmədim 
 
Böyle kâfir qaynana…! 
Eee…ee... yavruma nenni, 
Eee…ee... qızıma nenni, 
Eee…ee..e, eee…ee..e! (21, 27) 
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Qayınananın ninnidə söylədikləri isə əsasən gəlinin əhvalını poz-
maq üçündür. Sökük ətəkli, çəpəkli deyərkən gəlininin dərli-toplu, ba-
xımlı olmadığını, dəli qız, qatır, tutumsuz deyərkən kəndisindən bəklənə-
nin dışında davrandığına işarə (eyham) etmək istər. Ninnilərə görə, gəlin 
nadirən təcrübəsizdir, gəncdir, bacarıqlıdır, Qorumaçıdır. Gəlin yabançı 
olduğu üçün torun “yad qız”ından doğmuşdur. Gəlin kötü və ilan bala-
sıdır, düşmandır və gəlin uyuyan körpəni əlinə alsa, körpə gül kimi solar.  

 

Şetdalının şenigi (çəyirdəyi) 
Bəylə acı bolarmı, 
Düşman gəlin balası 
Bəylə süyci (şirin) bolarmı? (14, 320) 
 

Balamın balası, 
Ciyarımın parası, 
Atası ciyarımın parası, 
Anası ilan balası (18, 75). 
 

Kalay tetli idi.     Nə qədər şirindir 
Menim erüv balamnıñ balası   Mənim gözəl balamın balası 
Baldan tetli, kelinim bolsa da,   Baldan tatlıdır gəlinim də 
Sosı balamnıñ anası.    Balamın anası (19, 119). 
 

Baba ile ilgili olaraq Türkiyə ninnilərində dəvə, evə uğramaz, kirli 
tərlikli, koca göbekli (yekəqarın), saqqalı bitli, məzarlıq xortlağı kimi 
mənfi ifadələrin yanı sıra, dəyirmənə gedər, bağ yapar kimi yaşlıların 
kəndilərini məşgul etdikləri işlər sıralanır.  

 

Yarım kalikli nenesi, 
Kirli terlikli dedesi. 
Allikli, pullikli ezesi 
Hep buna gurban olaydi (15, 39). 
 

Hop-hop benim oğlum, 
Anasını sorarsan, 
Balla südün qaymağı, 
Dayısını sorarsan, 
 

Yayma kılıç yan bağı, 
Əmisini sorarsan, 
Nahır üzi san bağı, 
Dədəsini sorarsan, 
Məzarlığın xortlağı! (4, 278) 
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Ana ninnisində gəlin olana qədər vaxtının böyük bir qismini keçir-
diyi və artıq uzaqda olan bacı-qardaşından gözəl sözlərlə bəhs edir. Nin-
nilərə görə, teyzə gözəldir, cicidir, nazikdir (zərifdir), üzük daşıdır, 
xanım qadındır, sırma saçlıdır, süslü geyinir. Ninnilərdə teyzələr üçün 
gözəl ifadələrin yanı sıra nadirən yırtıq fərracəlidir, yalaşık yulaşıktır, 
külli ağu bardağıdır şəklindəki yakıştırmalar da bulunmaktadır. 

 
Hu desəm, hu’suna, 
Oğlum gedər teyzəsinə, 
Teyzəsi bir xanım olmuş, 
Lokum qoymuş çantasına! (4, 278)  
 
Beşiyi gül ağacına bağladım, 
Gettim, gəldim salladım (yellədim). 
Anam yok, atam yok, 
Bacım dedim, ağladım. 
Eee bacıma eee…(8, 18). 

 
Ərin bacısı, yəni görümcə olumsuz anlam daşıyan sifətlərlə bəhs 

edilən digər əqrəbadır. Görümcə üçün xətir bilməz, partal paçalı, yoluq 
qafalı, sümüklü, qoyun, qatır, çox söylənən, partal pabuçlu, yırtıq donlu, 
helâ daşı, qarpızın qabıqlarına layiq, ağı bardağı, kirlicə, başında gənə 
olan, geniş donlu, kələp saçlı, salalı sümüklü, yarım cüssəli, zalım kimi 
ifadələr kullanılır. 

 
Dandini, dandini, dastana, 
Danalar girmiş bostana, 
Getsin, yavrum çıxarsın, 
İki qarpız qoparsın, 
Biri anasına, biri atasına, 
Qabıqları qalsın xalasına (bibisinə)! (4, 277)  
 
Huylulu, huylulu xalası (bibisi) var, 
Bir kirlicə xalası (bibisi) var, 
Yumuş arıtmış başını, 
Yumruq kimi gənəsi var! (4, 279) 

Qadının ata evinden ər evinə köçdükdən sonra kəndi ailəsindən mə-
nən dəstək görmək istədiyi adam əgər varsa, qardaşıdır. Ninnidə “yavru-
mun hanı qoç dayısı” və ya “çiftə-çiftə (qoşa-qoşa) dayılar” deyilərkən 
bu durum ifadə edilir. Ananın maddi-mənəvi dəstək olaraq qəbul etdiyi 
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qardaşı ilə bağlı özəlliklər sayılarkən doktordur, zabitdir, onbaşıdır, bin-
başıdır deyərək toplum tərəfindən gənəl qəbul görən sayqın bir məsləyə 
sahib olduğu bəlirtilir. Bu bir anlamda “qardaşım güclüdür, bana dəstək 
olar” anlamını da daşıyır. Dayının maddi durumunun iyi olduğu söylən-
mək istəndiyində uzun kürklü, bəy, dabanları dəmir gümüş oxlu, çiftə 
tüfəngli, İstanbulda əsnaf olduğu vurğulanır və yeğenine (bacısının oğ-
luna) para verdiyi dilə gətirilir. Bəzi ninnilərdə dayıdan xeyirsiz, müxən-
nət və dəli sifətləriylə bəhs edildiyi də görülməkdədir.  

 
İstanbulun quyuları, 
Çayır çəmən qıyıları, 
İstanbulda əfənd olmuş, 
Benim oğlumun dayıları! (4, 279) 
 
İstanbulun quyuları, 
Çayır çəmən qıyıları, 
Nə xeyirsiz dayıları! 
Uyu yavrum, ninni! (4, 279) 

 
Ninnilərdə keçən yengə dayı, ya da əmi arvadından hansı olduğu 

bəlirtilmədən bəhs edilir. Əgər yengə yanına gedən çocuğa üzüm, incir, 
gül, vermişsə, iyi, xanım və comərddir. Verilənlər soğan, bibərsə, yengə 
xoyrat və acuzədir.  

 
Ninni, ninni, ninnisinə 
Qızım getmiş yengəsinə 
Yengəsi bir fəna qadın 
Soğan qoymuş torbasına (10, 2) 
 
Ninni, ninni, ninnisinə, 
Oğlum getmiş yengəsinə, 
Yengəsi iyi bir qadınmış, 
Üzüm doldurur çevrəsinə! (4, 281) 

 
Türklərdəki geniş ailə yapısına və ailə bağlarının güclü olmasına 

bağlı olaraq hər bağın ayrı bir qavram halına gətirilməsi nədəniylə Türk-
çə əqrəbalıq adları alanında çox zəngindir. Ailənin təməl elemanlarından 
olan və dil öyrətimi ve eyitim konusunda bəlirgin rolu olan analar tərə-
findən icra edilən ninnilərdə əqrəbalıqla ilgili kəlmələr bulunmaqdadır. 
Əqrəbalardan bəhs edilən ninnilərdə ninni söyləyənin anılan kişilərə 
baxış açısını ortaya qoyan bir dəyərləndirməyə rastlamaq da mümkündür.  
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ƏSKİ DÜŞÜNCƏ – SİMVOL – HƏQİQƏT 

Xülasə 
Məqalədə göstərilir ki, əşya və ya varlıqlar dərk olunarkən psixoloji koda və ya 

simvola çevrilir. Belə çevrilmələr nəticəsində əmələ gələn hər bir inancın kökündə isə 
real həqiqət faktı dayanır. 

Açar sözlər: adət-ənənələr, inanc, bədnəzər, saç, DNT kodu  
 

THE OLD MIND - THE SYEMBOL - THE TRUTH 
Summary 

The article denotes that while objects and assets are recognized they turn to the 
psychological code or a symbol. As a result of such transformations a real truth fact 
stands on the root of each belief.  

Key words: tradition, belief, evil eye, hair, DNA code 
 
ДРЕВНЫЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ - СИМВОЛ - РЕАЛЬНОСТЬ 

Резюме 
В данной статьи подчеркивается, что в результате восприятии вещей и яв-

лений они превращаются в коды и символы. А в корнях каждой поверии, образо-
ванные в резултате таких перевращении, стоят реальные факты действительности. 

Ключевые слова: обряд, поверие, сглаз, волосы, код ДНТ 
 
Məsələnin qoyuluşu: İnsan beynində inikas olunan bütün varlıq və 

hadisələr abstrakt kodlara çevrilir, bununla belə hər bir kodun kökündə 
reallıq faktı durur.  

İşin məqsədi: Folklor nümunələrindəki simvollar dərketmə nəticə-
sində yaranan abstrakt kodların cilalanmış formasıdır. 

Varlıq və hadisələrin dərk olunması duyğulardan başlayır. Duyğu 
idrak prosesinin ilk pilləsidir. İnsan duyğuları vasitəsilə varlıq və hadisə-
lər haqqında məlumat əldə edir. Duyğular vasitəsilə varlıq və hadisələrin 
bütün əlamət və xüsusiyyətləri zamandan və məkandan asılı olaraq insan 
beyni tərəfindən mənimsənilir və dərketmə kodlarına çevrilir. Duyğu və 
qavrayışın verdiyi məlumatlar nəticəsində mürəkkəb psixi proses olan tə-
fəkkür fəaliyyəti başlayır. Təfəkkür məqsədyönlü idrak prosesidir. İnsan 
qarşıya çıxan məsələləri, problemləri öz təfəkkürü vasitəsilə həll edir, yə-
ni suallara cavab tapır, fikrən təhlil, müqayisə edir, ümumiləşdirir, kon-
kretləşdirir. İnsan varlıq və hadisələri duyub qavrayır, yadda saxlayır və 
sonradan xatırlayır, yada salır. İnsan qavrayaraq yaddaşında qoruyub sax-
ladığı məlumatları yenidən analiz edir, dəyişir və yeni obrazlar yaradır ki, 
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bu psixi proses təxəyyül və ya düşünərək dərketmə adlanır. Beləliklə də, 
insanı əhatə edən varlıq və hadisələr insan psixologiyası tərəfindən əvvəl-
cə dərketmə koduna, daha sonra isə simvola çevrilir. Qeyd etdiyimiz bu 
proses simvola keçid mərhələsinin qısa və lakonik izahıdır. Fikrimizi 
folklor materiallarına tətbiq edək.  

Əski insanın xarakteri, maraq dairəsi, tələbatı sonrakı dövrlərin in-
sanlarından fərqli idi. İnsanın dərk etməsi, təfəkkürü də özünəməxsus ol-
muşdur. Əski insana məxsus olan ilkin psixi keyfiyyətlər xalqın söz ör-
nəklərində yaddaşlara köçürülmüş, nəsildən-nəslə ötürülərək bu günü-
müzə gəlib çatmışdır. Bildiyimiz kimi, folklor örnəklərində əski insanın 
adət-ənənələri yaşayır. Bu adət-ənənələrdə insanların real milli xarakteri, 
faktik həyat tərzi, gündəlik məişəti, davranışı və sabitləşmiş vərdişləri 
özünü göstərir. Tarixən insanlar yiyələndikləri həyat tərzi, məişəti, dav-
ranış və vərdişləri təkrarlayaraq ənənəyə çevirmiş, sonrakı dövrdə yeni 
ənənələr yaranmışdır. Hər bir sivil dövr keçmiş ənənələrdən bəhrələnə-
rək, yaxşı nə varsa mənimsəyərək özünün yeni ənənələrini yaradır. İnsanı 
əhatə edən aləmdə baş verən bütün hadisələr onun düşüncə tərzinə kəskin 
təsir göstərir, onu dəyişdirir, əlavə rənglər qazandırır. Buna baxmayaraq, 
adət-ənənələrimiz ilkin məzmununu qoruyub saxlamışdır.  

Hər bir yeni insan əcdadının yaşadığını başqa formada yaşamış, ancaq 
qeyd etdiyimiz kimi ilkin məzmun dəyişməmişdir. Qədim abidələr, qayaüstü 
rəsmlər, əski tikililər fikrimizi bir daha sübut edir. Çünki bu abidələr, tikililər 
tarixin həqiqət carçısı, o dövrün əsl güzgüsüdür. Hələ də dövrümüzə gəlib 
çatan hansısa tikilinin, yaxud da hansısa təsvirin əsl anlamı bu gün üçün də 
müəyyən şifrə, kod olaraq qalır. Müəyyən bir ip ucu lazımdır ki, bu sirli 
dünyanın qapıları üzümüzə açılsın. Elmdə böyük-böyük nailiyyətlər, uğurlar 
əldə edilmiş, bunların kökünün gerçəyə, həqiqətə söykəndiyi sübut olun-
muşdur. Dərin məzmun daşıyan folklor örnəklərindən olan inanclar ilkin 
variantda əski düşüncə tərzi əsasında formalaşmışdır. Bu fikrin əyani sübutu 
kimi bir neçə inanc nümunəsini gözdən kеçirək:  

Məsələn, “Qoz ağacının altında yatmazlar, vurğun vurar” (22). 
“Azərbaycan türklərinin inanclarında “vurğun” bir ruhdur, əcinnə-

nin özüdür. Belə deyilir ki, bu ruh tək ağac altında, su qırağında və ya 
körpü altda yaşayır... Ağac altında yatıb xəstələnənlərə “vurğun vurmuş” 
deyərdilər... Vurğun vurmuş adam çox vaxt yerindəcə ölər və ya bir müd-
dət dilsiz-ağızsız gəzib dolaşar və s.” (3, 387). 

Biologiya elmindən bizə bəllidir ki, qoz ağacı ən çox karbon qazı 
buraxan ağacdır. Ona görə də bu ağacın altında yatmaq qorxulu sayılır. 
Bunun səbəbini bilməyən əski insan göstərilən inancı yaratmışdır, hansı 
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ki, kökündə bir gerçək, bu günümüz üçün nəticəsi təsdiqlənmiş elmi bilik 
durur. 

Bir başqa inanc nümunəsinə diqqət edək: “İpəkqurdları təzə çıxan-
da onların bir hissəsi “qırıldı” bəhanəsi ilə ayırıb gözə gəlməmək üçün 
başqa gizli bir yerdə baxır, yemləyirdilər və həmin qurdlardan alınan ba-
ramanı satırdılar. Bu pula qoyun alıb qurban kəsirdilər” (8, 50). 

Bu inancın kökündə əski insanın ilkin sınamaları dayanır. Bilirik 
ki, əski inanclara uyğun olaraq gözdəymədən, bədnəzərdən qorunması 
nəzərdə tutulan obyеkt üzərinə müəyyən əşyalar asılırdı və hazırda bunun 
izləri hələ də qalmaqdadır.  

Nümunədən də göründüyü kimi, inanc əsasında formalaşan bu sı-
namanın kökündə xarici faktor kimi aldadıcılıq, “yalan” faktoru durur.  

Burada gеrçəklik еlеmеntinə еkvivalеnt olan birinci intеllеkt obrazı 
birbaşa duyğu və hisslərə əsaslanan dərkеtmə vasitəsilə dеyil, bеyində 
əvvəlcədən mövcud olan ikinci intеllеkt obrazlarının forma dəyişməsi və 
məzmun dəyişməsi kimi çevrilmələr nəticəsində cərəyan еdən düşünərək 
dərkеtmə vasitəsilə yaranır. 

Bu mətndən qaynaqlanaraq “Yalan” faktorunun üzərində dayanaq. 
F.ü.e.d. Seyfəddin Rzasoy yazır: “Yalan” semanteminin mifoloji xaosla 
bağlılığı “Səni görüm yalan olasan” qarğışında da özünü qorumuşdur. 
Bu, indi qocaların dilində qorunub qalmış ağır bəddualardan biridir. Se-
mantikası birbaşa ölümlə bağlıdır” (10, 257). Verdiyimiz inanc nümunə-
sindəki “yalan” (aldadıcılıq) faktorunun özəyində məhz Seyfəddin Rza-
soyun da qeyd etdiyi kimi “ölüm” semantemi durur.  

Yalnız inanclar, alqış və qarğışlar dеyil, bir çox müxtəlif janrdan 
olan folklor örnəkləri də ilkin gerçəkdən, həqiqətdən qaynaqlanır. Psixo-
loji araşdırmalar belə dеməyə əsas vеrir ki, ilkin inanclar əksərən (bəlkə 
də istisnasız olaraq) sınanaraq təcrübədən kеçirilmiş adi həyat hadisələri 
ilə bağlı olmuşdur. Bu nümunələrin də əsasında müəyyən mənada real 
faktor durur.  

Məsələn, “baramaqurdunun bir hissəsi “qırıldı” bəhanəsi ilə ayırıb 
gözə gəlməmək üçün başqa gizli bir yerdə baxır, yemləyirdilər...”  

İnsanlar daima bədnəzərə həddindən artıq önəm vermiş və bu özü-
nü folklor örnəklərində də göstərməkdədir. Ancaq bunu qeyd etmək istə-
yirik ki, bədnəzər adlandırdığımız bu “gözdəymə” “aura” ilə əlaqəlidir. 
İndi isə “aura” məfhumuna aydınlıq gətirək. “Aura insanın şəxsiyyəti, hə-
yat tərzi, onun fikirləri və hissləri məlumatlarını özündə birləşdirən enerji 
şüalarıdır” (15).  

“Aura yunan mənşəli əsmə sözündən olub, enerji sahəsi, işıq, rəng 
deməkdir. Hər bir şeyin enerjisi vardır Bu baxımdan otağın da aurası 
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vardır. Otaqdakı əşyaların... yerləşməsi müəyyən enerji harmoniyası ya-
radır. Bunu öyrənən xüsusi sahə vardır ki, bu, Fen-suy adlanır. Bu sahəyə 
görə qalan enerji harmoniyası insanı yorduğu üçün əşyaların... yerini tez-
tez dəyişdirmək lazımdır” (19). 

İkincisi, “aura hətta enerji və informasiya axınını nəinki qəbul et-
mək, hətta toplayıb ötürmək qabiliyyətinə də malikdir. Deməli, insanların 
auraları qarşılaşarkən onlar özləri də bilmədən informasiya mübadiləsi 
edirlər” (16). Onlar istər müsbət, istərsə də mənfi enerjilərini bir-birilərinə 
ötürürlər. Mənfi enerjinin təsiri ötürüləndə qarşı tərəf pis hallar keçirir ki, 
insanlar da bunu “bədnəzər” adlandırmış, müxtəlif tədbirlər həyata keçir-
mişlər. Verilən inanc nümunəsindən də göründüyü kimi insanelar barama-
qurdunun yerləşdiyi mühiti dəyişmiş və istədikləri nəticəni əldə etmişdir. 

Verilən nümunədə: “...baramanı satırdılar. Bu pula qoyun alıb qur-
ban kəsirdilər.” Doğru olaraq burada bu fikri qeyd etmək yerinə düşər: 
“İnsanlar qurbankəsmə ritualının şər ruhlardan qoruyacağını, onu əhatə 
edən kosmosun nizamını saxlaya biləcəyini düşünürdü” (4, 51). 

İnsanın ən böyük uğuru varlıq və hadisələri nə şəkildə dərk etməsi-
dir. İnsanın idrak fəaliyyəti onun dünyagörüşündən, intellektindən asılı-
dır: yəni insan mövcud gerçəkliyi, onun qanunauyğunluqlarını necə qav-
rayır, necə dərk edir. Beləliklə də, insan idrakı mövcud olan varlıq və ha-
disələri özünəməxsus şəkildə dərk edir, inikas etdirir. 

“Saç kəsiləndə saçı qapının künc-bucağına dürtüllər ki, yəəsinin başı 
ağrımasın” (2). 

Əvvəlcə saçla bağlı indiyədək yazılan müxtəlif məqalə və mətnlərə 
müraciət edək.  

“Saç arxaik düşüncə baxımından artım gücünü, xüsusilə magik qüv-
vəti özündə təcəssüm etdirir... Ənənəvi təsəvvürlərə görə adamın “canı” 
qanda, gözlərdə yerləşdiyi kimi saçda da ola bilirdi. 

Türk xalqları etnoqrafiyasında saçın kəsilməsi və ya qırxılması bir 
akt olaraq inisiasiya səciyyəlidir... Sibir türkləri olan telengitlərdə saç kəsi-
ləndən sonra ya yandırar, ya da gizlədərdilər ki, bədxah “körmös” ruhları 
görüb aparmasın. Yoxsa adam xəstəliyə tutula bilərdi” (3, 311). 

“Saç mifik təfəkkürdə günəşin şüasını əks etdirir. Saçın kəsilməsi 
günəş işığının azalmasına işarədir, buna görə də saçın kəsilməsinə qada-
ğa qoyulmuşdu... Koroğlu mifik qəhrəman olduğu üçün onun saçının o 
dünya ilə bağlılığına, saçın o dünya ilə bu dünyanı birləşdirən vasitə ol-
masına inanmışlar” (4, 129). 

“Saç, tük folklorda güc mənbəyi kimi nişan verilir... nağılda saçın-
dan bir hörük ayırıb bu hörüklə bir vedrə suyu çəkir yuxarı. ... tüksüzlük 
zəifliyin, tüklülük bahadırlığın əlaməti kimi özünü göstərir. 
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Nağıllarda sehrli qüvvələri çağırmaq üçün qəhrəmanın tük yandır-
ması tükün magik gücünün işarəsinə çevrilir. Tükün magik gücü qəhrə-
manın yenidən həyata qaytarılması epizodlarında özünü qabarıq göstərir: 
...saçlı qız günəşin, keçəl qız tutqun havanın simvoludur” (7, 102-108). 

F.ü.e.d. Bəhlul Abdulla qeyd edirdi ki, əski inamda guya bədxah 
ruhların qüvvət və qüdrətinin saçlarda olduğu üçün saç tez-tez yuyulduq-
da, darandıqda, qırxıldıqda bu ruhlar narahat olur və insanın başı ağrıyır. 
Ona görə də saç kəsiləndə və qırxılanda qoruyub saxlayardılar.  

Saça insanın həyatını, ömrünü təmin edən, hətta öləndən sonra da 
onu dirildən vasitə kimi inanmışlar (Məsələn, saçı yolub, yaxud kəsib 
ölünün üstünə qoymaq) (1, 13-15).  

 Fil.ü.f.d. A.Xürrəmqızı “Azərbaycan mərasim folkloru” kitabında 
“etnoqraf D.Zeleninin toy zamanı saçın kəsilməsinin iki səbəbinin 1) saç-
ların qurban verilməsi; 2) gəlin qaçırılmasının rudimenti olduğunu gös-
tərmiş və qeyd etmişdir ki, bunun adıçəkilən mərasimin mənşəyinə dair 
bir qədər mürəkkəbliyə varmadan başqa bir şey deyildir” (5, 106).  

 “Noqay türklərində (Xəzər türklərində, qaqauzlarda) uşağın ilk 
saçı qırxılanda toy edilir. Həmin tük uşağın ilk dişi çıxanadək saxlanı-
lırdı” (11, 14-136-258). 

“Avropa xalqlarında... kəsilmiş saçı yandırırlar. Onların inancına 
görə bədən üzvləri başqa şəxsin əlinə düşməməlidir. Bir sıra xalqlarda... 
kəsilmiş saçların divarda, ya da başqa bir yerdə gizlədilməsi adəti var” 
(6, 472-475). 

“Siamlar belə güman edirdilər ki, insanın saçının qırxılması çətin və 
təhlükəlidir. Ona görə ki, başdakı ruhu rahatsız edər, ona zərər verə bilər. Bu 
ruh da saçı qırxana, yaxud da kəsənə xətər toxundura bilər. İkincisi, bu saçı 
kəsdikdən sonra belə onların insanla əlaqəsi bitmir. Ona görə də kəsilmiş 
saçı ən təhlükəsiz yerdə basdırırdılar. Əks halda bu saç pis adamların əlinə 
keçər, onlara cadu edərlər... Markiz adalarının sakinləri bir topa saç saxlayıb 
qalanını qırxırdılar. Bunu o vaxt edirdilər ki, onların ya andları, ya da bir 
vədləri olurdu... Saçın qırxılması, kəsilmiş saçın gizlədilməsi ritualı olurdu... 
Kəsilmiş telləri gizlədirdilər və s. (13, 223-224-225). 

Qəbələ rayonunda Komrat adlı bir ziyarətgah yeri vardır. İnsanlar 
övladı olmaq üçün bu pirə niyyət edirlər. Uşaq dünyaya gələndən sonra 
onun hansı yaş dövrü üçün niyyət edirlərsə, o vaxtadək uşaqlarının başın-
da bir topa saç saxlayırlar. Hər dəfə baş qırxılmasına baxmayaraq, ziyarə-
tə niyyət edilən saç topası qırxılmır, uzun qalır. Həmin uşaq niyyət edilən 
yaş həddinə çatanda isə bu saçı kəsib Komrat ziyarətgahına gətirir və 
onun divarlarınn oyuqlarında gizlədirlər. Yaxud da bu saçı təmiz yerdə 
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basdırırlar. Hal-hazırda da bu ənənə davam etməkdədir. Bu, yuxarıda 
qeyd etdiyimiz fikirlərin bir daha təsdiqidir.  

İndiyədək qeyd etdiyimiz fikirlər saçın mifoloji anlamda izahının 
verilməsidir. 

Biz adi baxdığımız saç məhfumu ilə bağlı çox şeyləri bilmirik. Əs-
lində, bu inancın arxasında böyük bir həqiqət, gerçək gizlənmişdir. Bizim 
mifik sınama hesab etdiyimiz bu inancın yaranmasının obyektiv səbəbləri 
vardır. 

Saç nədir? Saç, canlı saç kökündən əmələ gələn və “keratin adlanan 
zülal maddəsinin nəticəsində” artan və çoxalan, dərinin üst qatında yerlə-
şən cansız bioloji ünsürdür. 

Bir insanın başında təxminən 100-150 min saç teli vardır. İnsan sa-
çının bir tükü 3 kq yükü qaldırmağa qadirdir. Doğrudan da, bizim güclü 
pəhləvanlarımız vardır ki, özünün saç gücü ilə ağırlıq qaldırmaq məha-
rətinə malikdir. Əski insanın boyu uca (oğuzlar) olduğu kimi, gücü də 
böyük olub. Odur ki, saçın gücü ətrafında yaranan mifik rəvayətlər məhz 
bu həqiqətə, gerçəyə söykənir. 

Konkret faktlar əsasında saça verdiyimiz tərifi çözməyə çalışaq. 
Canlı saç kökündən əmələ gələn... cansız bioloji ünsürdür. Saç kəsiləndə 
ağrımırsa, cansızdır. Saç kəsilən kimi saçın kəsilmiş hissəsi ölür. Demək, 
cansız saç canlı saç kökündən qaynaqlanır. Əgər saç qırxılarsa, kəsilərsə, 
dartılanda təbii ki, baş ağrıyacaq. Çünki qeyd etdiyimiz kimi saç kökü 
canlıdır. Ona görə də “saç qırxıldıqda başda olan ruhlar qəzəblənir, xətər 
toxundurur” inancları meydana gəlmişdir. 

İnsan “orqanizmini son dərəcə müxtəlif zülallar təşkil edir. Hər bir 
zülal haqqında məlumat DNT-də (Dinitrotoluen – M.Y.) kodlaşdırılmış-
dır. DNT genetik koddur” (9, 38-40). 

“İnsan bədənində təxminən yüz trilyon hüceyrə vardır. Bu hüceyrə-
lərin hər birində bir DNT molekulu var. Bu molekullardan yalnız birinin 
içində üç milyard müxtəlif məlumat var. Bu məlumatlar bir milyon səhi-
fəlik kitaba bərabərdir. Bir milyon səhifəlik kitab təxminən min cilddir. 
Bu min cildlik əsər 24 saat fasiləsiz oxunsa, əsərin tamamlanması üçün 
yüz il lazım olar. Bu böyük məlumat təkcə saçımızın bir telində və ya qo-
lumuzun üzərindəki hansı bir tükdə olan DNT-yə aiddir. Dünyanın ən 
mükəmməl və kompleks təsisatı olan məlumat və təcrübə DNT-də gizlə-
nir. DNT-də qorunan məlumatlar insanın saç və gözlərinin rəngindən bo-
yunun uzunluğuna qədər bütün fiziki xüsusiyyətləri ilə bərabər hüceyrə-
lərdə və bədəndə meydana gələn minlərlə hadisəyə və sistemə nəzarət 
edir” (20).  
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3 iyun 2013-cü ildə Beynəlxalq Bakı Forumu çərçivəsində “Sintetik 
biologiya” mövzusuna həsr olunan iclas keçirilmişdir. ABŞ-dan olan mü-
təxəssis Xose Kordeyro bu iclasda bildirmişdir ki, müasir dövrdə insanın 
saçının bir tükü vasitəsilə onun genini müəyyən etmək mümkündür (14). 

Elm adamları 4000 il öncəyə aid olan insan saçı ilə ilk insanların 
nəyə bənzədiklərini öyrəndilər. Kopenhagen Universitetinin professoru 
Eske Villerslev tərəfindən aparılan saç analizi ilə qəhvəyi rəngli gözü, 
uzun saçı olan bu insanın Sibirdən gəldiyi, suiti, enuz quşu ilə qidalandığı 
və gənc yaşda öldüyü təsbit edilmişdir (17). 

Məşhur tibbi ekspert Sevil Atasoylu müsahibəsində qeyd edirdi ki, 
hazırda bir insanla bağlı məlumatları ekspert mütəxəssislər mərhumun 
bədən qalıntılarından, saçından, sümüyündən, dırnağından və iliyindən 
də əldə edirlər (18). 

Cinayət işlərində saç və tük analizləri mümkündür. Saçla yüz illər 
öncə yaşamış insanların zəka düzənliyi, tutulduqları xəstəliklər, zəhər-
lənib-zəhərlənmədikləri DNT, cinsiyyət, qan qrupu təsbitlənə bilir. 

Saçın yaşı müəyyən edilə bilir. Hətta saçda insanın narkotik vasitə-
lərdən istifadə edib-etmədiyi belə aydınlaşdırıla bilir. Saç analizi ilə Kalifor-
niya və Los-Anceles polis təşkilatı üç ölüm hadisəsini təsbit etmişdir (21). 

Sadaladığımız bütün bu elmi faktlar göstərir ki, insanın saçının bir 
teli kifayət edər ki, onun genetik kodu təsbit edilsin. Məhz saç ilə insanın 
kimliyini öyrənmək, neçə-neçə cinayət hadisələrinin üstünü açmaq müm-
kündür. Ona görə də kəsilmiş saçların gizlədilməsi faktı ortaya çıxır ki, 
bu da “kəsilmiş saçı atmaq olmaz, gizlədilməlidir” inancının meydana 
gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

İşin elmi nəticəsi. Göstərilən nümunələr bеlə bir qənaətə gəlməyə 
əsas vеrir ki, bu örnəklərin hər birinin kökündə real fakt və ya həqiqət 
durur. 

İşin elmi yeniliyi. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq folklor örnəkləri-
nin psixoloji cəhətdən öyrənilməsinə və simvolların real faktlara söykən-
diyinin təsdiqinə cəhd göstərilir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu tipdən olan araşdırmalar gələcəkdə fol-
klor nümunələrinin tədqiqində tamamilə yeni bir istiqamət aça bilər. 
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AZƏRBAYCAN MƏRASİM FOLKLORUNUN REGİONAL 

XÜSUSİYYƏTİ 
(Doğum mərasimi ilə bağlı Kəlbəcər nümunələri əsasında) 

Xülasə 
Qədim dövrdən indiyə qədər Azərbaycan folklorunda insanın dünyaya gəlməsi 

sevinc və xoşbəxtlik əlaməti sayılmışdır. Nəslin artması, ailənin genişlənməsi hər bir 
yeni ailə qurmuş gənclər üçün vacib şərtlərdən olmuşdur. Məqalədə ailə-məişət məra-
simlərinə daxil olan doğum mərasimi və onun özünəməxsus xüsusiyyətlərindən bəhs 
edilmişdir. Eyni zamanda, bu mərasimin dünya folklorunda və Azərbaycanın ayrı-ayrı 
bölgələrində oxşar və fərqli xüsusiyyətləri göstərilmişdir. 

Açar sözlər: doğum mərasimi, körpə, məişət, folklor, Kəlbəcər 
 
REGIONAL CHARACTERISTIC OF AZERBAIJAN CEREMONY 

FOLKLORE 
(On the childbirth ceremony on the anology of Kalbajar samples) 

Summary 
Starting from the ancient times up to nowadays in Azerbaijan folklore, childbirth 

has been considered sign of enjoyment and happiness. Increase of generation and 
enlargement of family have been one of the main commitment for the newly married 
couples. The article dealt with childbirth ceremony of the family life and its peculiar 
characteristics. At the same time, special attention have been made to the place of this 
ceremony in the entire world folklore and also, its similar and distinctive characteristics 
in the different regions of Azerbaijan. 

Key words: childbirth ceremony, child, life conditions, folklore, Kalbajar  
 

ОСОБЕННОСТЬ ЦЕРЕМОНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

(В связи церемоний рождении на основе Келбаджарский примеров) 
Резюме 

С давнейших времен до настоящего времени рождения человека в Азербай-
джанском фольклоре считается признаком радости и счастье. Увеличение поколе-
ние, расширение семейства было необходимыми условиями для каждой молодо-
женов. В статье говорится о церемоний рождении и о ее особенностей. В то же 
время, показано сходства и различие особенности этой церемонии в мировом 
фольклоре и отдельных регионах Азербайджана. 

Ключевые слова: poждение, младенец, быт, фольклор, Келбаджар 
 
Məsələnin qoyuluşu. Dünya xalqlarının folklorunda olduğu kimi, 

Azərbaycan xalqının folklorunda da ailə-məişət mərasimləri mühüm əhə-
miyyətə malikdir. Doğrudur, ailə-məişət mərasimləri mövsüm mərasim-
ləri qədər geniş və kütləvi halda keçirilmir. Mövsüm mərasimlərinin vax-
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tı hamı tərəfindən bilinir və hər il qeyd edilir. Ailə-məişət mərasimlərinin 
vaxtı isə bilinmir, nə vaxt hansı ailədə xoşbəxt, yaxud da bədbəxt hadi-
sənin baş verməsi bəlli olmur. Eyni zamanda, ailə-məişət mərasimləri re-
gional xüsusiyyətə malik olub, hər bir region üçün ayrı-ayrı rituallardan 
ibarət olur. 

İşin məqsədi. Məqalədə işğal altında olan Kəlbəcər regionnunun 
əhalisindən toplanmış doğum mərasimi ilə bağlı mətnlərin özünəməx-
susluğu və onların müqayisəsi öz əksini tapıbdır. Ailə-məişət mərasim-
lərinə daxil olan doğum mərasimi regional xüsusiyyətə malik olub, hər 
bir region üçün ayrı-ayrı rituallardan ibarət olur. 

Ulularımızdan yadigar bir deyim var: “Dünya üç gündür – anadan 
olan gün, evlənən gün, ölən gün”. Bu günlərin hər biri bir aləmdən soraq 
verir. Doğulub işıqlı dünyaya salam verirsən, boya-başa çatıb evlənərkən 
dünya evinə girirsən və görüb-götürərək, bacarıb-bitirərək ölürsən, yəni 
dünyaya vida deyirsən. Qədim dövrdən indiyə qədər Azərbaycan folklo-
runda insanın dünyaya gəlməsi sevinc və xoşbəxtlik əlaməti sayılmışdır. 
Nəslin artması, ailənin genişlənməsi hər bir yeni ailə qurmuş gənclər 
üçün vacib şərtlərdən olmuşdur. Buna nağıl və dastanlarımızdan istənilən 
qədər nümunə göstərə bilərik. Təkcə qədim türk eposu olan “Dədə Qor-
qud kitabı”ndan bəlli olur ki, övlad nəslin, tayfanın həyatında lap qədim 
dövrlərdə belə mühüm əhəmiyyətə malik olubdur. Bir söyləyicinin dediyi 
kimi “dünyanın naz-neməti uşağa qurban. Uşaq güldür, gah açar, gah 
yumar”. Adətən, yeni evlənən cütlüklərin qucağına körpə uşaq qoyarlar 
və xeyir-dua edəndə də oğullu-qızlı olasan deyərlər (10, 104). 

Kəlbəcər sakinlərindən topladığımız mətnlər içərisində doğumla 
bağlı mərasimlərin özünəməxsus şəkildə qeyd edildiyini gördük. Yeni in-
sanın dünyaya gəlməsi mühüm və sevincli ailə hadisələrindəndir. Bu ha-
disə özündə ayin və mərasimləri, inam və sınamaları və mifik obrazları 
ilə mürəkkəb bir kompleks təşkil edir. Azərbaycan mifik təfəkküründə 
özünəməxsus yerlərdən birini tutan, daşıdığı funksional-semantik məz-
mununa görə “Umay” ilahəsinə qarşı qoyulan “Hal anası” təkcə türk 
xalqlarının deyil, dünyanın bir çox xalqlarının ortaq folklor obrazı sayıla 
bilər. Kəlbəcər regionunda da “Hal anası” ilə bağlı olduqca maraqlı 
inanclara rast gəldik. Doğum mərasimində icra edilən qoruyucu – pro-
filaktik tədbirlərin böyük əksəriyyəti məhz “Hal anası”nı zahıya yaxın 
buraxmamaq üçün görülür. Bunlara misal kimi “zahının başının altına 
qoyulan bıçaq, tüfəng, qılınc, yatağın ətrafının keçi sicimi ilə əhatələn-
məsi, paltarına iynə, sancaq taxılması, müxtəlif qorxu duaların yazılması 
və s.” (Abbasova Ayna Qurban qızı, Qamışlı kəndi) göstərmək olar. 
Ayrı-ayrı söyləyicilərin dediyinə əsasən “Hal anası” “insan cildində, ey-
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bəcər simada, qara paltarlı qadındır. O, zahı qadınları huşa aparıb, ciyər-
lərini çıxarır, onları öldürür” (Salmanova Saray Kərim qızı, Ayrım kən-
di). Yalnız doğum prosesində deyil, doğumdan sonrakı dövrdə də zahı 
üçün təhlükə yaradan bu obraz Azərbaycan folklorşünaslığında geniş və 
hərtərəfli tədqiqata cəlb edildiyindən bu haqda ətraflı danışmağa lüzum 
görmürük. Təkcə onu qeyd etmək lazımdır ki, “Hal anası” barədə yazan 
bütün tədqiqatçılar haqlı olaraq, bu obrazın müasir dövrdə daşıdığı mənfi 
enerjinin sonrakı zaman kəsimlərində qazanılmış olduğunu, “Hal anası”-
nın da vaxtı ilə “Umay ana” kimi doğum, törəmə, məhsuldarlıq hamisi 
kimi çıxış edən ilahə olduğunu göstərmişlər.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın Qubadlı rayonunun 
Qaracallı kəndində boylu və sonsuz qadınlar tərəfindən ziyarət edilən 
“Umay kahası” piri var (8, 90). Prof. M.Seyidov Laçında, Kəlbəcərdə, 
Şamaxıda belə pirlərin mövcudluğundan bəhs etmişdir (8, 113). Uşaq pir-
lərinin kahada, yaxud qayada yerləşməsi, dağla əlaqələndirilməsi təsadüfi 
deyil. Umayın dağla, qaya ilə əlaqələndirilməsini M.Seyidov daşa inamla 
Umaya inamın qaynayıb-qarışması kimi izah etmişdir. Çox keçmişdə, 
mif görüşlərinin hakim olduğu çağda mifə inanan uşağın olması üçün hər 
iki inamı – daş və Umaya inamı birləşdirmiş və bununla da onları mifik 
baxımından daha da gücləndirmişdir (8, 113). Kəlbəcərdə “pir daşı” adla-
nan kaha var ki, region işğal edilənə kimi sakinlər, əsasən də, gec uşağı 
olan, yaxud da sonsuz qadınlar tərəfindən ziyarət edilirmiş. Hətta bir söylə-
yicinin dediyinə əsasən, bu kahaya təzə evlənən gəlin də ziyarətə gələrmiş 
ki, gələcəkdə heç bir problemlə qarşılaşmadan uşaq sahibi ola bilsin. 

Pirlərin məhz dağda yerləşməsi və Umayla əlaqələndirilməsi hadi-
səsini başqa aspektdən araşdırmaq da mümkündür. Tədqiqatçılar Azər-
baycanda mövcud olan ağac-doğum pirləri ilə Umayın arasında mifoloji 
əlaqənin mövcudluğunu söyləyirlər. Bu, bir tərəfdən, türk xalqlarında 
ağacın Umayla birgə göydən enməsi inamı ilə, digər tərəfdən ağacın 
meyvə verib törədiyi kimi, doğum ilahəsinin də insanların meyvəsi sayı-
lan uşaqları himayə etməsi ilə izah edilir. Eyni zamanda, bu pirlərin ağac-
da yerləşməsi – bütün dünyanın, eləcə də insanların yaradıcısı, hamisi 
olan Dünya ağacına işarə sayılır (8, 38). Umay ilahəsi həm antropomor-
fik (insan), həm zoomorfik (quş), həm də antropozoomorfik görünüşdə 
(qanadları olan qadın) təsəvvür edilir. Kəlbəcərin əsasən dağlıq ərazidən 
ibarət olması bu mifoloji obrazın orada mövcudluğuna şərait yaradan sə-
bəblərdən olubdur. 

Qədim dövrdən indiyə qədər insanlar doğumdan əvvəl hamilə qa-
dını qorumağa çalışmışlar. Bunun əsasında əsrlər boyu dəyişməyən tabu-
qadağalar yaradılmışdır. “Hamilə qadın qarğış etməz, eybəcər heyvanlara 
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baxmaz, oğurluq etməz, yoxsa, uşaq əliəyri olar. Hamilə qadın ölüyə 
baxmaz. Hamilə qadın dovşan əti yeməz, uşaq dovşanağız olar və s.” 
(Alıyeva Qənirə Möhsün qızı, Dəmirçidam kəndi). Hamilələri bədnəzərli 
və nəfəsli adamlardan, sonsuz qadınlardan, yas yerlərindən, qəbiristanlıq-
dan uzaq saxlayırdılar. Hamiləlik faktını mümkün qədər gizlədirlər. Bu 
qadağaların yaranması hamiləlik və zahılıq dövründə qadının bəd ruhlara 
və şər qüvvələrə qarşı həssas olmasından, onların təsirinə daha çox məruz 
qalmasından irəli gəlirdi. 

Maraqlı sınamaların biri də uşağın cinsiyyətinin öyrənilməsi idi. Bu 
baxımdan, Kəlbəcər regionunda da fərqli ayinlər icra edirdilər. “Deyirlər 
ki, hamilə qadın gözəlləşsə, onun oğlu olacaq, çirkinləşsə qızı olacaq. 
Qadının kürəyi ağrısa oğlan, böyrü ağrısa qız olar. Göbəyi yuxarı qal-
xarsa oğlan, aşağı düşərsə qız olacağına inanırdılar” (Babaxanova Əzizə 
Salah qızı, Sarıdaş kəndi). Bundan başqa digər rituallar da edirlər ki, bu 
olduqca maraqlıdır. “Niyyət tutub mal yaxud qoyun başını bişirən zaman 
cəhənglərini dartıb ayırırlar və oradakı sümüklər ətli çıxarsa qız olaca-
ğına, ətsiz çıxarsa oğlan olacağına inanırdılar” (Babaxanova Bənövşə Əli 
qızı, Sarıdaş kəndi). Cəbrayıl sakinlərindən toplanmış mətnlərdə isə belə 
yazılır: “Balığın başında bir fal sümüyü var. Boylu üçün niyyət edib onu 
oturduğun yerdə dal tərəfə atırsan. Sümük arxası üstə düşsə boylu qız, 
üzü üstə düşsə oğlan doğar. Bir bardağa su tökürlər. Hamilə qadının sü-
dünü sağırlar, süd yayılırsa qız, toplu olaraq enərsə oğlan olacağına dəla-
lət edər” (7, 173). Digər bir sınamanı isə Kəlbəcər sakini belə izah edir: 
“Hamilə qadın yuyunanda qarnının ölçüsünü alar, sonra yuyunardı. Yu-
yunub qurtardıqdan sonra bir də ölçər, kiçik olarsa qız, böyük olarsa oğ-
landı, demək” (Babaxanova Bənövşə Əli qızı, Sarıdaş kəndi). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan folklorunun özəlliklə-
rindən biri onun başqa türk xalqlarının folkloru ilə ortaq cəhətlərə malik 
olması təşkil edir. Bu xalqların şifahi söz sənətində bir çox mətnlərin üst-
üstə düşməsi həmin örnəklərin vahid etnocoğrafi məkanda meydana gəl-
məsini göstərir. Türk mifoloji düşüncəsinin təşəkkül və inkişafı, həmçi-
nin mifoloji obrazların tədqiqi bu gün də aktual məsələlərdəndir. Bu ox-
şarlıq təkcə türk xalqlarının folklorunda deyil, eyni zamanda, müxtəlif 
dünya xalqlarının folklorunda da eynilik təşkil edir. Əsasən xarici görü-
nüşü baxımından hamilə qadının körpəsinin cinsiyyətinin müəyyən edil-
məsi bütün dünya xalqlarının folklorunda oxşardır. Bədən quruluşuna, 
yediyi yeməklərə, bəzi hərəkətlərə və s. görə müəyyən etməyə çalışırdı-
lar. Rus xalqlarında hamilə qadının sol böyrü üstə yatanda qızı, sağ böyrü 
üstə yatanda oğlu olacağına inanırdılar. 
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Azərbaycanlılar inanırlar ki, yerikləyən qadına haram yemək ol-
maz. Yoxsa uşaq oğru olar və ya haram iş görər. (3, 237) Hamilə qadının 
“yerikləməsi” ona deyilir ki, əgər qadının ürəyi bir şey istəsə, gərək onu 
verəsən, yoxsa istədiyi şey doğulan uşağın kürəyində ləkə kimi qalar. 
Türk xalqlarının inancına görə isə hamilə qadına yeriklədiyi şeyi verməz-
sən, uşaq şikəst, yaxud da xəstə olar. Ola bilər ki, istədiyi şeyi vermək 
mümkün deyil, onda qadın əlini açıb ovuclarını yalayar və sonra budları-
na sürtərmiş. Beləliklə, körpənin şikəstlikdən qurtulduğuna və hamilənin 
budlarında çıxan ləkənin bu səbəbdən olduğuna inanırdılar. Hamilə qadı-
nın yerikləməsinə verilən etibar keçmişdən günümüzə qədər yaşamaqda 
və aktuallığını hələ də qorumaqdadır. Kəlbəcər sakininin söylədiyi bir 
mətni buna nümunə göstərə bilərik: “Bir söyləyicinin dediyi mətndə ha-
milə qadın yerikləyirmiş. Onun ürəyi ilan əti çəkir. Bir ilan tutub gətirir, 
onun başını və quyruğunu kəsib gizlicə ocaqda bişirməyə çalışır. Gəlinə 
göz qoyan qayınata gedib bir mal kəsir, onun bağırsağını kəsib təmizləyir 
və şişə taxır. Gəlini bir bəhanə ilə çölə çağırır və ocaqdakı şişlə əlindəki 
şişi dəyişdirir. Gəlin gəlib bişən əti yeyir. Aradan xeyli keçir, gəlin yükü-
nü yerə qoyanda baxırlar ki, onun qarnındakı qurbağa imiş. Gəlin göldən 
su içəndən qurbağa sürfəsi onun bədəninə keçib və böyüyüb. Onun üçün 
də ilana yerikləyibdir” (Abbasova Günəş Şəmşir qızı, Nəcəfalı kəndi). 
Doğrudur, mətn fantastik süjet xəttinə malikdir, lakin əsas məğzi hamilə 
qadının yerikləməsidir. Deyilənlərdən belə bir nəticə çıxarmaq lazımdır 
ki, hamilə qadının yerikləməsi – yəni hamiləlik dövründə ürəyinin bir şey 
istəməsi tibbi cəhətdən normal haldır, lakin xalq inancının da burada 
böyük əhəmiyyəti vardır. Xalq inancı xalqın təcrübəsi olub illər keçdikcə 
cilalanaraq günümüzə qədər öz dəyərini qoruyub saxlamışdır. 

Dünyaya gələn uşağın və ananın qorunması prosesi doğumdan sonra 
qırx gün davam edir. Qırxlı uşaqla bağlı çoxlu sınanmış ayinlər var ki, de-
mək olar, indi də bu ayinlər öz əhəmiyyətini qorumaqdadır. Azərbaycanda 
və digər bölgələrdə, eləcə də Kəlbəcər regionunda bu sınaqlar möhkəm 
inanca əsaslanır. “Uşaq anadan olarkən onu qırx gün gözləməlidirlər. Kim-
sə gələndə uşağı çölə çıxardırdılar. O adam içəri girirdi, sonra uşağı gətirir-
dilər üstünə. Qırxı təmizlənən evdə nə var hamısı qırx suyu ilə yuyunub tə-
mizlənərdi. Əsasən də bulaqdan gətirilən su ilə yuyunardı” (Abbasova Ay-
na Qurban qızı, Qamışlı kəndi). Başqa bir söyləyici isə deyir: “Qırxlı uşaq 
üstünə adam gələndə çıxardırdılar çölə sonra evə keçirərdilər və qapı ağzı-
na dəmir atardılar. Gələnin ağırlığı orda qalsın deyə. Həmzatı olan uşağın 
üstünə qoymazdılar adam gəlsin. Qırxlı arvad üstünə getməzdilər” (Baba-
xanova Əzizə Salah qızı, Sarıdaş kəndi). Qırx gün bu cür tədbirlərlə ananı 
və uşağı qoruyurdular. Beləliklə, qırx gün keçdikdən sonra bu günə məx-
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sus mərasim keçirilir və bəzi rituallar edilirdi. “Qırxı çıxan uşağın qırx gü-
nünü keçirmək üçün ayrı qabda qırx suyu hazırlanır, içinə qırx ədəd daş 
qoyulur, ya da qırx ədəd arpa atırlar, qırx qüsulunu verib təmizləyirlər. 
Bundan sonra uşaq olur pak, üstünə kim istəsə gələ bilərdi” (Babaxanova 
Bənövşə Əli qızı, Sarıdaş kəndi). 

Maraqlı adətlərdən biri də qadının cifti ilə bağlıdır. Müxtəlif xalqla-
rın folklorunda doğumdan sonra qadının bətnindən ayrılan ciftlə bağlı ox-
şar və fərqli ayinlər keçirilir. İnama görə, cift uşağı doğum gününə qədər 
müşayiət edir. Doğumdan sonra da onu dəfn etmək lazımdır, bu ruhu tor-
pağa qaytarmaq və onun yenidən qayıdışını təmin etmək üçün idi. Ciftlə 
bağlı inanclar çox yönlü olub, müxtəlif xalqlarda ya basdırmaq, ya yan-
dırmaq, ya da axar suya axıtmaq kimi rituallardan ibarətdir. Bəzi xalqlar-
da isə onu qurudub uşağın beşiyində saxlayırlar. Bunun mənası körpəni 
sağlam saxlamaq, onu bəladan, xəstəlikdən qorumaq idi. Ümumiyyətlə, 
bütün bu mərasimlər qoruyucu xarakterə malik olub, insanları zərərdən 
qorumaq üçün icra olunurdu. Azərbaycanda da ciftin ana bətnindən tez 
düşməsi üçün evdəki bağlı, düyünlü şeyləri açmaq, qablardakı suları bo-
şaltmaq və s. kimi adətlər var idi. Eyni zamanda, ciftin basdırılması da 
bəzi bölgələrdə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yaşlı nənələrin dediyinə gö-
rə, cifti təmiz yerdə basdırmaq lazımdır, onu murdarlamaq olmazdı. Türk 
xalqlarının folklorunda da körpə dostu və ya yoldaşı kimi tanınan cift tə-
miz parçaya bükülür və dəfn edilirdi. Valideynlər uşağını böyüyəndə din-
dar görmək istəyirsə, bunu bir məscidin həyətində dəfn edir. Təhsilli ol-
masını istəyirsə, məktəb, universitet həyətində dəfn edirdilər. Azərbayca-
nın bir çox bölgələrində, əsasən də ucqar kəndlərində körpənin göbək ba-
ğını təmiz yerdə, barlı ağacın altında, yaxud da məktəb həyətində basdı-
rardılar. Şimal rayonlarında isə cifti basdırmaz, uzaq bir yerə, yaxud da 
çaya atardılar. Ruslar isə cifti evin döşəməsinin altında dəfn edirdilər. 
Digər xalqların folklor ənənəsində isə çox hallarda bunu heyvanlara (it, 
pişik, vəhşi heyvanlar və s.) atırdılar ki, yesin. Avropa xalqlarında da gö-
bək bağı beşiyin üstündən, yaxud uşağın yastıq altında bir parçaya bü-
külmüş halda saxlanılır. İngilis xalqında isə cift “plasenta” adlanır və 
adətə görə dəfn edilir. Ciftin dəfn edilməsi şər ruhları məhv etmək, qadını 
şər ruhlardan qorumaq üçün bir prosesdir. Digər bir inama görə isə ciftlə 
körpə arasında sakral bir əlaqə vardır. Bəzi yerlərdə, cift (plasenta) uşa-
ğın qardaşı və ya əkizi kimi tanınır (15). Hətta körpə gözlənilmədən gül-
düyü zaman, onun qardaşı ilə oynadığını ifadə edir. Azərbaycan folklo-
runda isə buna “uşağı şeytan aldadır” deyirlər (3, 23). 

Keçmiş Nigeriya və Qana insanları cifti körpənin ölü əkizi hesab 
edib bir canlı kimi dəfn edirdilər. Qədim Misirdə isə cift həmçinin enerji 
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və sehr mənbəyi kimi qəbul edilmişdir. Bunun əsasında qadın yenidən 
körpə sahibi ola bilərdi. Transilvaniyada isə çox uşağı olan qadının çiftini 
yandırırdılar. Sonra onun külünü suya qatıb ərinə içirdirdilər. Bunu et-
məklə bir daha uşaq sahibi olmayacaqlarına inanırdılar. Avropa xalqla-
rında belə bir inam da var idi ki, uşaqsız qadın qurudulmuş çift yesə, uşa-
ğı olardı. Sonsuzluq üçün müalicə vasitəsi olduğunu düşünürdülər. Pla-
senta uzun müddət xalq təbabətində istifadə olunub. Hətta qurudulmuş 
cift bir neçə xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə edilibdir. Doğuşdan 
sonra ana və uşağın üzündə ləkəyə oxşar bir şey varsa, plasenta ilə onu 
yox etmək olarmış. Ərəb ölkələrində bu müalicə üsulu daha geniş yayıl-
mışdır. Sonsuz qadınlar qurudulmuş cifti suda isladıb yuyunaraq uşaq sa-
hibi olacaqlarına inanırdılar. Serbiyada isə təzə plasenta bu məqsədlə isti-
fadə edilmişdir. Estoniyada sonsuzluq yeni doğulan körpənin göbək qanı-
nı içərək yaxşılaşdırılırdı. Ruslarda isə sonsuz qadın göbək bağını doğu-
mun sonunda yeyirdi (15). 

Yeni doğum etmiş qadına həmzadlı qadın deyirdilər. Bu qadınlarla 
bağlı yasaqlar da var idi ki, həmzadlı qadın əlini xəmirə vurmaz, qatıq 
mayalamaz, sağında iştirak etməz, mənsil (süddən hazırlanmış məhsul) 
tutmaz, müqəddəs yerə ocağa, pirə getməz və s. əməl edirdilər. İnama gö-
rə, bu qadınlar təmiz olmurlar və onların qırxı çıxana qədər bunları etmə-
yi yasaq idi. Qırxda qüsul töküb təmizlənəndən sonra bunları edə bilərdi 
(Həşimova Səmayə Ədil qızı, Comərd kəndi).  

Azərbaycanlıların təsəvvürlərinə görə “həmzad” – uşaq doğulan an 
onun yanında peyda olan cinin adıdır. Məhz bu cin yeni doğulmuş kör-
pəyə xətər toxunduraraq onu xəstə edir (1, 100). Azərbaycan folklor yad-
daşında həmzad qadınlar barəsində də bir qisim yasaqlara rast gəlmək 
mümkündür: “Həmzadlı qadınların 40 gün üstünə getmək düzgün hesab 
edilmir. Bu halda uşağa xətər toxunulacağından ehtiyat edilir. Kiminsə 
həmin evə girməsi üçün ana və uşax başqa evə getməli, sonra ikisi də bir-
likdə həmin adamın üstünə daxil olmalıdı. Bununla da xətanın sovuşduğu 
güman edilir” (8, 234). “Həmzadlı qadınların və həmzadlı uşaxların zahı 
qadınların üstünə bilə-bilə gəlməsi düşmənçilik hesab edilir. Çünki belə 
olanda həmzadın zahı qadına keşdiyi güman edilir” (Məmmədova Səadət 
Rəhim qızı, Nəcəfalı kəndi). 

Zəngilan bölgəsində toplanmış folklor mətnlərində də oxşar sına-
maların olduğunu müəyyən etdik. “Kəntdə bir adət vardı, təzə uşağ olan-
da qırx gün heç kəs onun üsdünə getməzdi. Qonşu gedəndə uşağı çıxardıf 
aparardılar bir aralı yerə, onnan sora o gələn qonax keçərdi evə. Sora uşa-
ğı gətirərdilər qonağın üsdünə. Çünki gedənin ağırrığı tökülmür, hərrənif 
gələn ağırrığını tökür” (6, 139). Yeni doğulan uşağın dırnağını və saçını 
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kəsməzdilər. Bu ömrün qısalmasına işarə imiş. Paltarını gecə çöldə, sər-
gidə qoymazlarmış, yoxsa uşaq tez-tez xəstələnərmiş (1, 118). Bütün bu 
inanclar insanların özlərini, yaxınlarını şər qüvvələrdən qorunması əsa-
sında yaranmışdır. Görkəmli folklorşünas-alim M.H.Təhmasib qeyd edir: 
“Çox qədim keçmişdə yeni anadan olmuş uşağı ocağın, odun başına do-
landırmaqla paklar, ancaq bundan sonra ananın qucağına verərdilər. Bu 
yolla paklanmamış uşaq murdar hesab edilər, buna görə də ana onu, necə 
deyərlər, canasinər rahatlıqla qucağına ala bilməzmiş. Bu inamın və buna 
əsaslanan xüsusi mərasimin çox aydın izi bu gün də “çevir ocağa, al qu-
cağa” kimi atalar sözlərində yaşamaqdadır” (9, 108). 

Bütün digər mərasimlərdə olduğu kimi, doğum mərasiminin də mü-
hüm komponenti özünəməxsus xörəklərdir. Bu xörəklər qeyri-adi əlamət-
lər, məhsuldarlıq, şəfaverici keyfiyyətlər aşılayır. Qadının azad olması 
xəbəri çıxan kimi onun üçün quymaq bişirirlər. Quymaqla yanaşı Abşe-
ron və Şirvan zonasında balla yumurta qayğanağının bişirilmə halları da 
geniş yayılmışdır. Hər iki xörəyə uyğun olan ədviyyatlar da vurulur. Bu 
xörəklər yüksək kalorili, isti təbiətli, qızdırıcı xüsusiyyətlərə malikdirlər. 
Kəlbəcər regionunda da ballı quymaq mütləq bişirilməli və zahı qadına 
verilməli idi. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən başqa, doğum mərasim mətnləri 
içərisinə daxil edilən laylalar da folklorda sırf ana-qadın yaradıcılığının 
məhsulu kimi diqqəti cəlb edir. Əgər bayatılar, alqış-qarğışlar, nazlama-
arzulamalar bəzən ailədə nisbətən yaşlı kişi nəsli tərəfindən söylənə bilir-
sə, nənni-beşik başında ana qəlbinin dərinliklərindən süzülən, övladına 
məhəbbətlə yoğrulmuş kövrək, həzin laylalar söyləmək yalnız qadın-ana-
larımıza xas olan xüsusiyyətdir. Ananın hiss və həyəcanı, məhəbbəti, 
qayğısı, arzusu və s. poetik cəhətdən laylalarda öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycanlıların, eyni zamanda, digər xalqların doğum mərasi-
mində özünə yer tapmış, magik-simvolik ayin və mərasimlər, rəngarəng 
tabu-yasaqlar yalnız ilkin ibtidai təsəvvür və inamların yaşadıcısı kimi 
deyil, həm də ana və uşağın çətin, qorxulu bir məqamda təhlükəsizliyini 
təmin etmək, onları qorumaq cəhdi kimi də qiymətləndirilməlidir. Doğru-
dur, müasir dövrümüzdə qeyd etdiyimiz məsələlərlə bağlı tibbi məsləhət-
lər daha doğru və təhlükəsizdir. Lakin xalq inancları da bu cür nəcib, hu-
manist məqsədə yönəldiyindəndir ki, yaradılışından uzun zaman keçdik-
dən sonra belə bu ayin və mərasimlər, tabu və yasaqlar aktuallığını itir-
məyərək Azərbaycan qadınları tərəfindən qəbul edilir, gündəlik məişətdə 
tətbiq edilərək yaşamaq hüququ qazanır. 

İşin elmi nəticəsi. Məqalədə ailə-məişət mərasimlərinə daxil olan 
doğum mərasimi və onun özünəməxsus xüsusiyyətlərindən bəhs edilmiş-
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dir. Azərbaycan folklorunun başqa xalqlarının folkloru ilə ortaq cəhətlərə 
malik olması, bu xalqların şifahi söz sənətində bir çox mətnlərin üst-üstə 
düşməsi həmin örnəklərin vahid etnocoğrafi məkanda meydana gəlməsini 
göstərir.  

İşin elmi yeniliyi. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məskun-
laşan Kəlbəcər regionunun əhalisindən toplanmış mətnlərdə doğum mə-
rasimi haqqında məlumatların həm Azərbaycanın ayrı-ayrı regionları, 
həm də dünya xalqlarının folkloru ilə oxşar və fərqli xüsusiyyətləri gös-
tərilmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. İşğal altında olan Kəlbəcər regionunun 
yaşlı sakinlərindən toplanmış doğum mərasimi ilə bağlı mətnlər irəliki il-
lərdə Kəlbəcər regionuna aid folklor toplusunun çıxarılması işində əhə-
miyyətə malik ola bilər. 
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ŞİRVAN FOLKLOR MÜHİTİNDƏ MƏRASİM FOLKLORUNUN 

JANR SPESİFİKASI 
Xülasə 

Məqalədə Şirvan folklor mühitində mərasim folkloru, onun səciyyəvi xüsusiy-
yətləri, janr spesifikası araşdırılır. Mövzu ilə bağlı mövcud elmi araşdırmalar nəzərdən 
keçirilir. Həmçinin məqalədə mövsüm mərasimlərinə daxil olan Novruz ərəfəsi və Nov-
ruz bayramının digər yerlərdə olduğu kimi Şirvanda da geniş qeyd olunduğu vurğulanır. 
Novruzun dəyərli folklor örnəklərinin meydana gəlməsinə səbəb olduğu diqqətə çatdırı-
lır. Eyni zamanda Şirvan regionuna daxil olan bölgələrdə mövsüm mərasimlərinin (xü-
susilə Novruzun) eynilikləri və fərqli tərəfləri araşdırılaraq təhlil edilir. 

Novruz gününə qədərki Çilə (Çillə) mərhələsi, maddi varlığın özülü kimi ünsür-
ləri rəmzləndirən çərşənbələr sırası, artıq unudulmaqda olan Xıdır Nəbi bayramı, Nov-
ruz adət-ənənələri daha çox nəzm üslubunda örnəklərin meydana çıxmasına səbəb olsa 
da, Novruz mərasimi ilə bağlı epik örnəklər yenə də inam-etiqadlarda, sınama və yo-
zumlarda diqqət çəkir, xalq arasında bu gün də öz aktivliyini qoruyub saxlayır. 

Açar sözlər: Şirvan folkloru, Novruz, mərasim, Xıdır Nəbi 
 

THE GENRE SPECIFICITY OF RITUAL FOLKLORE IN SHIRVAN 
FOLKLORE SPHERE 

Summary 
In the article ritual folklore, its characteristic features, genre specificity in 

Shirvan folklore sphere are investigated. Available scientific investigations dealing with 
the theme are looked through. Novruz Eve which includes to the rituals of the season 
and celebrating Novruz in Shirvan like the other places are noted. It is forwarded to the 
attention that Novruz cause to creating valuable folklore samples. At the same time the 
similarities of season rituals in the regions including Shirvan region (specially Nov-
ruz’s) and their different aspects are investigated.  

Chile (Chille) stage until the Novruz day, Thuesday series which symbolized the 
elements as the base of material being, Khidir Nabi which is going to be forgotten, 
Novruz traditions cause to creating samples in poetry style, the epic samples dealing 
with the Novruz rituals attract the attention in confidence and beliefs, trial and clues, 
keep its activity among the people nowadays. 

Key words: Shirvan folklore, Novruz, ceremony, Khidir Nabi 
 

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА  
ШИРВАНСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ СРЕДЫ 

Резюме 
В статье исследуются обрядовый фольклор, его своеобразные особенности, 

жанровая специфика Ширванской фольклорной среды. Рассматриваются сущес-
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твующие теоретические научные исследования по этой тематике. Также в статье 
особо акцентируется проведение праздника Новруз и предпразнечных обрядов, 
входящих в состав календарных обрядов, в Ширванском регионе. Автор показы-
вает что, благодаря празднику Новруз фольклор обогащается новыми и ориги-
нальными образцами. Также в статье сравнительно-сопоставительным способом 
исследуются общие и отличительные особенности календарных обрядов (в осо-
бенности Новруз) в разных регионах Ширвана.  

Чиле (Чилле), входящий в предпразнечный период, последние вторники 
года, забытый праздник Хыдыр Неби, традиции Новруза создают прозаические 
образцы фольклора, но Новруз также способствует формированию эпических об-
разцов, связанных с поверьями, приметами, и они на сегодняшний день не утра-
тили свою активность. 

Ключевые слова: Ширванский фольклор, Новруз, обряд, Хыдыр Наби 
 
Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycanın qədim ərazisi, Şirvanda elat 

mədəniyyətinin mövcudluğu, türk-tərəkəmə adət-vərdişlərinin daimi qüv-
vədə olması, yaylaqdan qışlağa, qışlaqdan yaylağa köç axını heyvandar-
lıqla bağlı müəyyən inam və sınamaların folklor örnəklərində əks olun-
masına səbəb olmuşdur. Lakin köç mədəniyyətinin xüsusi mərasimlər 
əsasında formalaşması, məhz bir çox örnəklərin bu köç mərasimi əsa-
sında meydana gəlməsi diqqətdən kənarda qalmışdır. Şirvanda keçirilən 
mərasimlərdə yaz mövsümünün yer alması kifayət qədər sabitdir. Möv-
süm mərasimlərinə daxil olan Novruz ərəfəsi və Novruz bayramı digər 
yerlərdə olduğu kimi Şirvanda da geniş qeyd olunur. 

İşin məqsədi. Xalq nəsrinin regional xüsusiyyətlərinin, eləcə də 
Şirvan folklor mühitində mövsüm mərasim folklorunun janr spesifikasını 
araşdırmaqdan ibarətdir. 

Mərasimlərin xalq nəsrinə aid edilməməsi, fikrimizcə, düzgün ol-
mazdı. Çünki mərasimlərdə yalnız lirik nəğmələr oxunmur, inam və sına-
malar və s. bu kimi xalq nəsrinə aidiyyatı olan janr və ədəbi formalar da 
bu kütləvi aktlarda iştirak edir. Bu cəhətdən mərasimlər də lirik-epik nö-
və daxil olur ki, bu da mərasimlərin qismən araşdırılmasına ehtiyac oldu-
ğunu ortaya çıxarır. Biz “qismən araşdırma” deyərkən mərasimlərin lirik 
nəzm üsuluna aid edilməsinin əsaslı şəkildə qəbul olunmasına etiraz et-
mədiyimizə diqqət yönəldir, lakin xalq nəsri ilə bağlı olan müəyyən cə-
hətləri də diqqətdən qaçırmamağa çalışırıq. Öncə onu qeyd edək ki, mə-
rasimlər ən ilkin çağlardan gələn davranış modelləridir. Təbiidir ki, hər 
çağın müəyyən dəyişiklikləri, adət-ənənələrin zaman-zaman yenilənməsi 
toplumun birbaşa həyatının tərkib hissəsi olan mərasimlərə də təsiri var-
dır. Ancaq xalq mentalitetinin mühafizəkarlığı mərasimlərin ciddi də-
yişikliyə uğramasına yol vermir. Xüsusilə də ilkin təsəvvürlərdən gələn 
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inam və etiqadlar, sınamalar və s. yüz illərlə öz qüvvəsini cazibəli şəkildə 
qoruyub saxlayır. 

Mərasimlərin epik növə aidliyinin məntiqi olmasını mərasimlərlə 
bağlı geniş tədqiqatlar aparmış M.H.Təhmasib “Dədə Qorqud kitabı”nın 
12-ci boyu əsasında apardığı təhlillərlə əsaslandırmışdır. Bu əsərin 2-ci 
boyunda çox maraqlı bir mərasim haqqında danışılır: Üç ox, boz ox 
yığnaq olsa Qazan evin yağmaladardı...haçan Qazan evin yağmalatsa ha-
lalının əlin alar, dışarə çıxardı. Ondan yağma edərlərdi” (1, 70). Məra-
simlərin dayanıqlığı həm də ona görə bu qədər təməllidir ki, mərasimlər 
rituallar əsasında formalaşmış, ifadənin təhkiyə, sənət nümunəsi kimi 
meydana gəlmişdir (2, 45). 

Mərasimlər əsasən iki qismə bölünür: 
1. Mövsüm mərasimləri 
2. Məişət mərasimləri (3, 78). 
 
Mərasimlərin araşdırılması üçün, qeyd etdiyimiz kimi, mərasimləri 

ayrıca götürmək məqsədə uyğun deyil. İnam və sınamalar və s. bu kimi 
davranış və düşüncə tərzlərinə diqqət verilməlidir. Təsadüfi deyil ki, 
mərasimlərlə bağlı əhəmiyyətli tədqiqat işi aparan B.Abdulla, A.Xürrəm-
qızı məhz mərasimləri tədqiqata ilkin olaraq inam və sınamalar əsasında 
cəlb etmişlər. Tədqiqatçı alim B.Abdulla mərasimləri öyrənmək baxımın-
dan sınamaların öyrənilməsi vacibliyini qeyd etmişdir: “Xüsusi səciyyəvi 
yönləri olan sınamalar hər şeydən öncə xalqın düşüncə tərzini, həyata 
baxış və münasibətini, etik-etnoqrafik görüşlərini, adət-ənənəsini, məra-
simlərini sistemli şəkildə izləmək baxımından çox dəyərlidir” (4, 11). 
A.Xürrəmqızı Azərbaycan mərasim folklorunu araşdırarkən “İlkin janrlar 
və onlarla bağlı mərasimlər” başlığı ilə mövzuya giriş açmış, ilk olaraq 
sınamalar əsasında mərasimləri izah etmişdir: “Folklorun işlənmə tez-
liyinə görə fərqlənən qədim janrlarından biri sınamalardır” (5, 7). Biz bu 
qənaəti yetərincə məntiqi hesab etdiyimiz üçün Şirvan folklor mühitində 
diqqət çəkən mərasimləri əsasən bu özül üzərində əsaslandırmaq fikrin-
dəyik. Belə ki, Azərbaycan Folklor Antologiyasına daxil olan folklor top-
lularının inamlar, sınamalar başlığı altında verilən örnəklərində mərasim-
lərlə bağlı kifayət qədər nümunələr gözə çarpır. “Şirvan regionunun xü-
susi spesifikasından doğan bu inam və sınamalar bir sıra fərqli məqamları 
ortaya çıxarır. İlk istifadə mənbəyi kimi Şirvan folkloru toplusuna 
müraciət edək. Təsadüfi deyil ki, ön sözün müəllifləri inam və sınama-
ların Şirvanda janr xüsusiyyətlərini diqqətə çatdırarkən bu fərqli məqam-
ların bir hissəsini bu şəkildə əsaslandırır: “Şirvan folklor mühitinin regi-
onal janr coğrafiyasına inamlar, sınamalar da daxildir. Regiondan topla-
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dığımız müxtəlif çeşidli nümunələr bunu bir daha əyaniləşdirir. Folklor-
şünaslıqda “inam”, “sınama”, “yozum”, “inanc” adları altında qeyd olu-
nan bu janr Şirvan bölgəsində əsasən “inam” adlanır (6, 27-28). 

Ancaq buna baxmayaraq Şirvanda inam adı altında birləşən sına-
maların da, yozumların da, inancların və s. də işlənmə məqamına görə 
mənası anlaşılır. Bu ondan irəli gəlir ki, Şirvan folklor mühitində inamla 
bağlı olan bir çox düşüncə və davranış tərzləri aydın başa düşülmüşdür. 
Məhz sınamalar əsasında inamın formalaşması, yozum və inancların 
inam ilə təsdiqlənməsi Şirvanda çox qabarıq səviyyədə görünür ki, tədqi-
qatçı alimlər bunun məhz Şirvan folklor mühitinin janr xüsusiyyətlərinə 
aid olmasını qeyd edirlər.  

 
Mövsüm mərasimləri 

Azərbaycanın qədim ərazisi, Şirvanda elat mədəniyyətinin möv-
cudluğu, türk-tərəkəmə adət-vərdişlərinin daimi qüvvədə olması, yaylaq-
dan qışlağa, qışlaqdan yaylağa köç axını heyvandarlıqla bağlı müəyyən 
inam və sınamaların folklor örnəklərində əks olunmasına səbəb olmuş-
dur. Lakin köç mədəniyyətinin xüsusi mərasimlər əsasında formalaşması, 
məhz bir çox örnəklərin bu köç mərasimi əsasında meydana gəlməsi diq-
qətdən kənarda qalmışdır. Mövsüm mərasimlərinə aid olan köç mərasim-
lərinin bir neçə örnəyinə diqqət çəkək: “Qoyunun dölü düşəndə tərəkəmə 
üzünü qırxdırmaz”, “Atın yalına söyən xeyir tapmaz”, “Gəlini mal-qara 
gələn vaxtı gətirərlər ki, ayağı ruzili olsun”, “Atın ayağı nalmıxa düşəndə 
onu da quyruq yağı ilə sağaldarlar”, “Yuxuda ilan görmək yaxşı əlamət-
dir, aydın bir yolla getməkdir”, “Evdən səfərə çıxan adamın arxasınca su 
atmaq salamatlıq əlamətidir” (6, 35-38) və s. 

Əlbəttə, bu nümunələrdə köç əlamətləri o qədər də üzdə deyil, də-
rin laylardadır. Lakin tədqiq etdikdə aydın olur ki, köç hazırlığında olan 
insanların köç mərasimlərinə aid olan bilgiləri bu örnəklərdə yetərincədir. 
Köç ərəfəsində mərasim keçirmək, köçü uğurlamaq daha əski zamanlarda 
mövcud olmuş, müasir çağlarda isə bu mərasimlərdən qopan bilgilər 
müstəqil şəkildə işlənməyə başlanmışdır. Məhz tərəkəmə həyatının bu 
xüsusiyyətləri örnəklərin janr spesifikasını formalaşdırır ki, bu da H.İs-
mayılov, S.Qəniyevin nəzərindən qaçmamışdır. “Bu sınamalarda regional 
özünəməxsusluq kimi Şirvanın tərəkəmə həyatı öz əksini tapmışdır. Top-
luda verilən örnəklər dediklərimizi bir daha təsdiqləyir” (6, 28). Təəssüf 
ki, köç həyatı ilə bağlı xalq arasında yaşayan zəngin folklor örnəkləri hə-
lə də toplanılıb ictimai-kütləvi nəşrlərdə yer almamışdır. Şirvanda keçiri-
lən mərasimlərdə yaz mövsümünün yer alması kifayət qədər sabitdir. 
Mövsüm mərasimlərinə daxil olan Novruz ərəfəsi və Novruz bayramı 
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digər yerlərdə olduğu kimi Şirvanda da geniş qeyd olunur. Toplumun 
Novruzda kütləvi iştirakı dəyərli folklor örnəklərinin meydana gəlməsinə 
səbəb olur. Novruz gününə qədərki Çilə (Çillə) mərhələsi, maddi varlığın 
özülü kimi ünsürləri rəmzləndirən çərşənbələr sırası, artıq unudulmaqda 
olan Xıdır Nəbi bayramı, Novruz adət-ənənələri, Novruz bayramının 
yüksək əhval-ruhiyyə ilə keçirilməsi daha çox nəzm üslubunda örnək-
lərin meydana çıxmasına səbəb olsa da, xalq nəsrinin digər örnəkləri də 
yox dərəcəsində deyildir. Novruz mərasimiylə bağlı epik örnəklər yenə 
də inam-etiqadlarda, sınama və yozumlarda diqqət çəkir. Belə ki, Novruz 
mərasimləri ilə bağlı yayılmış inam və sınamalar xalq arasında bu gün də 
öz aktivliyini qoruyub saxlayır. 

Şirvan ərazisində Novruz bayramına qədərki çərşənbələr xüsusilə li-
rik-epik növdə diqqət çəkir. “Şəki folkloru”nda Su çərşənbəsi mərasimi bu 
şəkildə təsvir olunur. “Əzəl çərşənbədə sübh tezdən bulaq başına gəlirlər: 

Ağırlığım, uğurluğum suya, 
Azarım-bezarım suya”  

– deyib su üstündən atdanırlar. Sonra əl-üzlərini yuyur, bir-birlərinin üs-
tünə su atır, sifətlərinə su çiləyirlər. Xəstəliyə tutulanları da su üstündən 
hoppandırırlar... “Su haqqı pis əməl sahibi olmayacam” - deyirlər. Su 
çərşənbəsində övladı olmayan qadının başından qırxaçar camdan su 
töksən, övladı olar. Su çərşənbəsində çay qırağında, su üstündə qorxan 
adamın başından üç dəfə sağdan, üç dəfə soldan su atsan, qorxusu keçər. 
Su çərşənbəsində qorxan adama cəftə suyu içirdirlər” (7, 54). Göründüyü 
kimi, su mərasimində bir çox inam və sınamalar özünü göstərir. Torpaq 
çərşənbəsi mərasimində də biz inam və sınamaları müşahidə edirik: “Tor-
paq çərşənbəsi günü yeri murdarlamaq, bitkiləri qırmaq, suya, oda və tor-
pağa tüpürmək günah sayılır. İmkansızlara əl tutmamaq, yardım gözləyə-
ni sevindirməmək, torpaq ruhunu narazı salmaq deməkdir. Həmin gün 
“qan tökülsə” elin başı il boyu bəla çəkər – deyərlər. Torpaq çərşənbə-
sində heyvan kəsilməz, qan tökülməz” (7, 54, 55). 

“Yel baba” mərasimi də bir sıra inam və sınamalarla müşayiət 
olunur. “Səpinçi Allahın adını çağırıb toxumluq dəni əlinə götürür; “Al-
lah, birə min elə” deyib, səpinə başlayır. Səpin vaxtı buğda qovursan, 
məhsul az, yarma bişirsən, bol olar deyərlər. Səpilən toxum oğurluq olsa, 
bitməz deyərlər. Taxıl çuvalının üstündə otursan, bərəkətsiz olar, deyər-
lər. Təndirdə bişən ilk çörəyi yesən, arvadın, ölər, deyərlər. Kotanın dəs-
təyi ilan olsa əldən buraxma, çinin dəstəyi qızıl olsa, əlinə alma, deyərlər. 
Xırmandan sovrulmamış buğda götürənin oğlu ölər, sovurulmuş buğda 
götürənin isə oğlu olar, deyərlər. Xırmanda dəni samandan ayırmaq vaxtı 
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gələndə camaat Yel babanı çağırıb deyər: “Yel baba, gəl, ağ atına arpa, 
saman apar” (7, 56, 57). 

Mətndə “bəzən Yel babaya nəğmə ilə də müraciət edərlər” (7, 57) 
ifadəsi Yel baba mərasiminin daha çox epik növdə, xalq nəsri üslubunda 
icra edilməsindən də xəbər verir. 

Novruz mərasimləri ilə ilgili ən geniş yayılmış inam və sınamalar 
xalq arasında ilaxır çərşənbəsi kimi tanınan çərşənbə axşamında nəzərə 
çarpır: “İlin axır çərşənbə axşamında bir yumurta götürüb sönmüş təndirin, 
yaxud ocağın içərisinə qoyurlar. Bir tərəfinə qara, bir tərəfinə də qırmızı 
karandaş atıb üstünü küllə örtürlər. Bayram günü dan yeri söküləndə gedib 
yumurtaya baxırlar. Əgər üstünə qara xətt çəkilibsə, qoca adamın taleyinin 
dönüklüyündən, qırmızı xətt çəkilibsə, xoşbəxtlikdən xəbər verir... 

...İlaxır çərşənbəsi axşamı niyyət edən ağzına su alıb qulaqlarını əli 
ilə yumur, qonşunun həyətinə yollanır. Orada əlini qulağından çəkib suyu 
udur. Eşitdiyi ilk söz xoşdursa, niyyətinə çatacaq, əksdirsə, bəxtinnən 
küssün” (7, 48). 

Kitabda bu kimi inamlar və sınamalar həddindən artıq çoxdur. Nü-
munə kimi verdiyimiz bir çox inamlarla yanaşı burada su üstündən 
tullanma (adətən, od üstündən tullanırlar), ağzına su alıb qonşu həyətinə 
keçib sözə qulaq vermə (adətən, qapı ardında qulaq falına çıxırlar) və bu 
kimi spesifik cəhətlər xalq nəsrinin regional xüsusiyyətlərinin yeni bir 
istiqamətdə aşkarlanmasına səbəb olur. 

Ağdaş folklorunda, demək olar ki, eyni mətnlər cəmlənmişdir (8, 
81). Əlbəttə, bu da Şirvan regionunda formalaşan mənəvi-mədəni dəyər-
lərin, adət və ənənələrin, inam və inancların, etnoqrafik xüsusiyyətlərin 
eyni kökdən gəldiyindən xəbər verir. 

A.Səfərova Şirvan bölgəsinə daxil olan Neftçala və Salyan bölgə-
sində Novruz mərasimlərinin eyni qaydada keçirilməsinə aid örnəklər 
təqdim edir (9, 118-121). Tədqiqatçı bu bölgədə keçirilən Novruz məra-
simləri ilə digər bölgələrdəki mərasimlər haqqında müqayisə aparır, mü-
əyyən fərqlilikləri meydana çıxarır ki, bu da regional xüsusiyyətlərin 
folklor örnəklərində özünü göstərməsi baxımından çox gərəklidir. A.Sə-
fərova X.Məmmədovaya istinadən Qubada keçirilən Novruz mərasiminin 
bir əhəmiyyətli, fərqli xüsusiyyətinə diqqət çəkir: “Qubanın bəzi kəndlə-
rində bayram axşamında tonqal yandırılmır, ancaq hər həyətdə evdəki 
adamların sayı qədər zoğal və ya alma ağacından kəsilmiş çubuqlar tor-
pağa basdırılır, ucuna əski-üskü sarınıb yandırılır” (9, 118). 

Tədqiqatçı Z.Səmədova Zaqatala bölgəsində Novruzda icra olunan 
bir mərasimin Qurban bayramında da eyni qaydada qüvvədə olduğunu 
qeyd edərək bu şəkildə göstərir: ”Azərbaycanın bəzi bölgələrində kosalar 
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tək Novruzda yox, hətta Qurban bayramında da qapı gəzirlər. Tədqiqatçı 
Z.Səmədova yazır ki, Zaqatala bölgəsində Novruz bayramı ilə yanaşı, 
həm də Qurban bayramında kosalar evləri gəzirlər” (9, 121). 

Novruz mərasimləri ilə bağlı olan xalq dramlarına da nəzər yetir-
məyə xüsusi ehtiyac vardır. Çünki bir çox xalq dramları vardır ki, yalnız 
Novruz tamaşaları olaraq Novruzda ifa olunmuşdur. 

Xalq dramları, meydan tamaşaları kimi tanıdığımız kütləvi məra-
simlər vardır ki, bunlardan bir qismi Novruz mərasimləri ilə bağlıdır. 
“Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş”, “Kos-Kosa” və s. bu 
kimi tamaşalar bu qəbildəndir. 

Folklorşünas alimlər T.Fərzəliyev, İ.Abbasovun tərtib etdiyi xalq 
ədəbiyyatında “Xalq dramları” başlığı altında verilən tamaşalar bunu 
təsdiq edir. Xalq dramlarına diqqət etdikdə aydın nəzərə çarpır ki, bu 
tamaşalar lirik-epik növə, eyni zamanda dramatik növə aid olmaqla xalq 
nəsrinin qiymətli nümunələri kimi ortaya çıxır. Kos-Kosa tamaşasından 
bizə məlum olur ki, Novruz bayramında nümayiş olan bu xalq tamaşası 
tamamilə lirik növə aid olan nəzm parçaları ilə birlikdə dəyərli nəsr 
nümunəsini özündə inikas etdirir. Məşhur “A Kos-Kosa gəlsənə” misrası 
ilə başlayan bu nəğmə heç də nəsr üslubundan təcrid olunmadan xalq 
tamaşaları içərisində yer almaqla xalq nəsrinin epik-lirik növə aidliyini 
göstərir. “Kos-Kosa” tamaşasına müraciət edək:  

“Ay Kos-Kosa gəlsənə, 
Gəlib salam versənə, 
Xanım, ayağa dursana, 
Kosaya pay versənə... 

Mahnı qurtaran kimi Kosa “Kosa öldü”- deyib yerə yıxılır. Bu za-
man ona aşağıdakı kimi suallar verib cavab alırlar:  

– Kosa, haradan gəlirsən? 
– Dərbənddən. 
– Nə gətirmisən? 
– Alma. 
– Almanı neylədin? 
– Satdım. 
– Pulunu neylədin? 
– Öküz aldım. 
– Öküzü neylədin? 
– Vurdum, öldü. 
Kosanın bu sözündən sonra yoldaşları birlikdə bu mahnını 

oxuyurlar: 
 Başın sağ olsun, Kosa! 
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 Ərşin uzun, bez qısa, 
 Kəfənsiz ölməz Kosa! və s. və i. (10, 256-257). 
Göründüyü kimi, nəzm və nəsr vəhdəti bu mərasim tamaşasında 

aydın görünür. Bu xalq tamaşasının Şirvanda çox aktual olduğu, Şirvan 
regionunda bu tamaşanın Novruz mərasimlərində keçirildiyi birmənalı 
şəkildə qəbul olunandır. Bu tamaşanın mətnində Şirvan regionunun 
spesifikası ilə birbaşa bağlılıq vardır. İstər məhəlli söz bazası olsun, istər 
təsərrüfatçılıq-peşə vərdişləri, istərsə də şəhər və kənd münasibətləri 
zəminində hər bir söz, cümlə, ifadə tərzi Şirvan ərazisi ilə birbaşa 
əlaqəlidir: 

   
Qurbanın olum, yaşıl çuxalı, 
Dərbəndlisən, yoxsa buralı... 
...Kosa, haradan gəlirsən, 
– Dərbənddən (10, 257). 

 
Şirvan ərazisinin Dərbəndi də əhatə etdiyi, Dərbənddən gələn Kosa-

nın Şirvan təsərrüfatında da geniş formada yayılmış almanı Dərbənddən la-
zımsız yerə indi durduğu əraziyə gətirməsi xalq tamaşasının strukturundan 
irəli gəlib, gülüş ovqatı yaratması ilə birlikdə regional özəllikləri diqqətdə 
saxlayır. Heyvandarlıq sahəsinin tərəkəmə həyatının tərkib hissəsi olduğu-
nu nəzərə alsaq, məhz Kosanın almanı verib öküz alması da bu regional 
xəritənin tamaşada açıq şəkildə göründüyündən xəbər verir. 

“Kos-Kosa” xalq tamaşasındakı heç bir ifadə tərzi Şirvan regionu 
üçün yabançı deyil. Bu tamaşanın ritual strukturunu, semantik laylarını 
izah etmək imkanımız olmadığı üçün yalnız onu qeyd edək ki, tamaşada-
kı söz, rəqs, mahnı sinkretliyi də Şirvan dastançılıq ənənəsinin ya ilkin 
quruluşunu və yaxud da paralelini təşkil edə bilər. Bu cəhətdən “Əkəndə 
yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş” xalq tamaşası daha çox xarakte-
rikdir. Eyni mənbədən oxuyuruq: “Bayram günlərində, xüsusilə Xıdır 
Nəbi, Axır Çərşənbə, Novruz bayramında keçirilən şənliklər zamanı ifa 
edilir. Sazandalar çalır, xanəndə oxuyur, adamlar oynayırlar”. 

Mövsümi mərasimlərin folklor baxımından ən zəngini olan Novruz 
başdan-başa ruh yüksəkliyi, əmək coşqunluğu, torpağa, insana məhəbbət 
bayramıdır. Elə bu məhəbbətlə bağlı yaranmış Novruz tapmaca, atalar sö-
zü və adətlərində də ulu babalarımızın müdrik dünyagörüşü, humanist 
baxışları, həlim, qayğıkeş təbiəti özünü göstərir. Novruz Azərbaycan xal-
qının etnokulturologiyasında özünəməxsus yeri olan ən böyük milli bay-
ramımızdır. 



Dədə Qorqud ● 2014/I I                                                                      81 

İşin elmi nəticəsi. Xalq nəsrinin janrı olan mərasimlər lirik-epik 
növə aid edilir ki, bu da mərasimlərin araşdırılması gərəkliliyini ortaya 
çıxarır. Öncə onu qeyd edək ki, mərasimlər ən ilkin çağlardan gələn 
davranış modelləridir. Təbiidir ki, hər çağın müəyyən dəyişiklikləri, adət-
ənənələrin zaman-zaman yenilənməsi mərasimlərə də təsirsiz ötüşmür. 
Ancaq xalq mentalitetinin mühafizəkarlığı mərasimlərin ciddi dəyişikliyə 
uğramasına yol vermir. Xüsusilə də ilkin təsəvvürlərdən gələn inam və 
etiqadlar, sınamalar və s. yüz illərlə öz qüvvəsini cazibəli şəkildə qoru-
yub saxlayır. 

İşin elmi yeniliyi. Məqalədə Şirvana daxil olan bölgələrdə keçirilən 
mövsüm mərasimlərində (xüsusilə Novruzun) eynilik və fərqliliklərini üzə 
çıxaran örnəklər təqdim edilir, bu mərasimlərlə bağlı müqayisə aparılır. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Şirvan folklorunun tədqiq edilməsi, regio-
nal xüsusiyyətlərinin araşdırılması baxımından folklorşünaslara, ali mək-
təblərin humanitar fakultə tələbələrinə, KİV nümayəndələrinə istifadə üçün 
faydalı ola bilər. 
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ZƏNGİLANIN EL ŞAİRİ ŞIX MƏHƏMMƏD BAĞBAN 

Xülasə 
Azərbaycan aşıq poeziyasının formalaşmasında xalq şairlərinin xüsusi rolu 

olmuşdur. Məqalədə Zəngilan rayonunda yaşamış Şıx Məhəmməd Bağbanın ömür 
yolundan, yaradıcılığından söhbət açılır. Müəllif aşığın bədahətən dediyi bəzi şeirlərini 
toplayaraq onları təhlil etməyə çalışmışdır. 

Açar sözlər: Zəngilan, Şıx Məhəmməd, Dağlar, Gəyəli, Xustub, Sədəf 
 

Summary 
In formation of Azerbaijani ashug poetry the role of folk poets is very important. 

In the article it is said about the life, activity of Shikh Muhammed Bagban who lived in 
Zengilan region. The author tries to analyze the poems by ashug who told them extem-
porely.  

Key words: ashug, poetry, Zengilan, poem, activity  
 

НАРОДНЫЙ ПОЭТ ЗАНГИЛАНА ШЫХ МАГОМЕД БАГБАН 
Резюме 

В формировании в Азербайджане ашугской поэзии особое место занимает 
и творчество поэта Шых Магомед Багбана. В статье рассказывается о жизни и 
творчестве ашуга, проживший всю свою жизнь в Зангеланском районе. Автор 
попыталась проанализировать стихи ашуга, сказанные им экспромтом. 

Ключевые слова: Зангилан, Шых Магомед, Горы, Геели, Хустуб, Седеф.  
 
Məsələnin qoyuluşu. Aşıq yaradıcılığı Azərbaycan folklorunun, 

ümumilikdə Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm tərkib hissəsi olmaqla ya-
naşı, qədim və zəngin tarixə, ənənəyə malikdir. Minilliklər tarixi olan bu 
qədim yaradıcılıq zamanla daha da cilalanmış, zənginləşmiş və bugünkü 
günümüzə gəlib çatmışdır. Zamanla Azərbaycanın görkəmli saz və söz 
ustadları bu müqəddəs sənət növünün cilalanmasında, püxtələşməsində, 
eləcə də zənginləşməsində əvəzsiz xidmət göstərmişlər. Azərbaycan xal-
qının saysız-hesabsız aşıq və şairləri aşıq sənətinin qorunması və yaşa-
ması üçün əllərindən gələni əsirgəməmişlər. Zamanın sınağından müvəf-
fəqiyyətlə çıxan aşıq yaradıcılığı xalqımızın milli tarixindən və soykö-
kündən qidalanan bir janrdır. 

İşin məqsədi. Bir çox dəfə olduğu kimi, 1918-ci ildə də ermənilər 
Azərbaycanın rayon və kəndlərinə hücum çəkib viran qoymuş, hər şeyi 
talan edib aparmışlar. Təəssüflər olsun ki, həmin vaxt erməni vandalları 
el şairi Məhəmməd Bağbanın şeirləri olan əl yazmasını da yandırıb məhv 
etmişlər. Məhz buna görə də onun heç bir şeiri yazılı şəkildə bizə gəlib 
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çatmamışdır. Yalnız hafizə və yaddaşlarda yaşayan şeirlərinin bir qismi 
nəsildən-nəslə ötürülə-ötürülə bu günümüzə gəlib çatmışdır. Zəngilanın 
çox hörmətli ziyalılarından olan Cəmil Tağıyev “Yaddaşlardan yığılan” 
kitab əsərində el şairi Şıx Məhəmməd Bağbanın bir neçə şeirini oxucu-
lara təqdim etmişdir. Onun bu araşdırması təqdirəlayiq bir işdir. Lakin 
biz yenə Zəngilanın tanınmış bir ziyalısı Həbib Mustafayevdən el şairi 
Şıx Məhəmməd Bağbanın şeirlərinin başqa variantlarını da toplamışıq. 
Bu araşdırmamızda biz onlardan bəzi nümunələri müqayisəli şəkildə təq-
dim etmişik.  

“Bağban” ləqəbi ilə tanınan şair Şıx Məhəmməd Bağban, Zəngilan 
rayonun Şərikan kəndində yoxsul bir ailədə doğulub. Deyilənlərə görə, 
Şıx Məhəmmədə şairlik istedadı, qabiliyyəti uşaqlıqda yuxuda vergi kimi 
verilib. Çobanlıqla məşğul olan Məhəmməd qoyunları örüşə otarmağa 
aparanda anidən yuxuya gedir və birdən hansısa bir qüvvə onu silkələyib 
yuxudan oyadır. Ayılanda görür ki, qarşısında bir cüt qara muncuq var. 
Məhəmmədin yuxusu yadına düşür. Yuxusunda görmüşdü ki, deyirlər, 
qara qoyun yeri eşəcək, yerdən bir cüt qara muncuq çıxacaq, onu götür 
saxla. Məhəmmədin yuxusu çin çıxır. Elə o vaxtdan Məhəmməd şeirləri-
ni harada gəldi sinədəftər deyərmiş. Yazıb-oxumağı bilmədiyinə görə şai-
rin dediklərini kəndin molla və axundları qələmə alarmış. Məhəmməd 
Bağban el arasında o dövrün görkəmli el şairi kimi tanınmışdır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, Cəmil Tağıyevdən başqa biz də bu aşığın ya-
radıcılığı ilə bağlı xeyli material qeydə aldıq. Bu məlumatları bizə Zəngi-
lan rayonun Bürünlü kəndində doğulan, indi isə Bakı şəhərində məskun-
laşmış məcburi köçkün Mustafayev Həbib Səttər oğlu vermişdir. Həbib 
Mustafayev belə deyir: 

“Daha çox kəndin gözəllərini vəsf eləyən şair Şıx Məhəmməd Bağ-
ban sinədəftər qoşduğu qoşmaları ilə şöhrət qazanmışdı. Şeirlərindən bi-
rində deyirdi: 

 
Gedin deyin gülüzlü yarə, 
Yağan yağışları döndərsin qarə. 
Teyfa, Güllü, Gülzar, başçısı Sara 
Qəlbimin başını ediblər yarə”. 

 
Cəmil Tağıyev “Yaddaşlardan yığılan” kitabında yazır: “Şıx Mə-

həmməd Bağban Günqışlaq kəndində Qəhrəman adlı bir kişinin qızı Sə-
dəfə vurulur. Sədəf olduqca gözəl imiş. Nağıllarda deyildiyi kimi, ayüzlü 
xumargözlü, qələmqaşlı, xətti-xallı, gül camallı... Lakin onun məhəbbəti 
uğursuz olur. Sədəfi zorla Zəngəzurun Şərikan nahiyyəsi üzrə qazisi 
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Molla Həmidə verirlər. Uzun illər Şıx Məhəmməd Sədəfi unuda bilmir, 
ona gözəl qoşmalar həsr edir. Hətta, deyirlər ki, “Sədəf” adlı bir dastan 
da yazıbmış. 1918-ci ildə erməni-müsəlman qırğını zamanı kənd yandı-
rılarkən onun da əlyazmalarının hamısı yanıb məhv olur. Ancaq Sədəfə 
həsr etdiyi qoşmalardan biri ağızdan-ağızdan keçərkən bizim günlərə 
gəlib çatmışdır: 

  

Hansı bədnəzirin gözünə gəldin, 
Düşmüsən elindən aralı, Sədəf! 
Ovçu marığında, çaxmaq əlində, 
Sənsənmi quzğunun maralı, Sədəf! 
 
Zimistanda dağlar lala boyanmaz, 
Ruhu aparmasan, cismim oyanmaz, 
Ovçu marığında, çaxmaq əlində, 
Sənsənmi quzğunun maralı, Sədəf! 
 
Sallanıb şəklini salginən suya, 
Şana çək dəstinlə zülfü-xoşmuya, 
Güllə dəysin səni vuran ovçuya, 
Olmusan köksündən yaralı Sədəf! 
 
Nə müddətdir müntəzirsən əyala, 
Arazbarda gülsən, dağlarda lala, 
Fikir edib, vermə könlü xəyala, 
O gül yanaqların saralı, Sədəf! 
 
Sənsən bu dərənin bircə göyçəyı, 
Üzündə qoymusan halqa birçəyi, 
Qızılgüldür yalnız cənnət çiçəyi, 
Onun da üstünü xar alı, Sədəf! 
 
Özünə münasib olsaydı yarı, 
Atlı qabağında qoşun sərdarı, 
Üç gecəlik aya bənzər qaşları, 
Sürməsiz gözləri qaralı, Sədəf! 
 
Bir tingəsən, səhra yerdə bitibsən, 
Hürüdən, pəridən yəqin ötübsən, 
Ab eyləyib əndamına yetibsən, 
Başqası hüsnündən bar alı, Sədəf! 
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Bağban deyər qoyma məni nişanə, 
Öldürər gözlərin, düşərsən qanə, 
Baxan camalına olur divanə, 
Bacaran döşünə tar alı, Sədəf!” ( 2, 74-76) 

 
Həmin şeirin biz Həbib Mustafayevdən topladığımız variantı isə 

yalnız 5 bənddən ibarətdir: 
 

Zimistanda dağlar lalə boyanmaz, 
Ruhi aparılan heç də oyanmaz, 
Səni görən gözlər ayrı dayanmaz, 
Gen dünya başına daralı Sədəf! 
 
Əyilib qəmzəni salginən suya, 
Şanə tut bəstində, səy elə muya, 
Güllə dəysin səni vuran ovçuya, 
Olmusan köksündən yaralı Sədəf! 
 
Hansı bədnəzərin gözünə gəldin, 
Düşmüsən elindən aralı, Sədəf! 
Ovçu marağında, çaxmaq əlində 
Sənsənmi dağların maralı, Sədəf! 
 
Görünürki, müntəzirsən ayaqa, 
Aracbar gülüsən, dağlarda lalə, 
Qüssələnib özün vermə xəyalə. 
Al-gülgəz yanaqlar saralı, Sədəf! 
 
Yalnız sənsən bu dərənin göyçəyi, 
Üzündə vurmusan həlqə birçəyi, 
Qızıl güldür sanki cənnət çiçiəyi, 
Onunda əsiri ŞıxMəhəmmədir, Sədəf! 

 
Gördündüyü kimi, C.Tağıyevin topladığı variant daha mükəmməl 

və tam mətndir.  
Şıx Məhəmməd Bağbanın “Gəyəli” adlı şeiri də fərqli variantlarda 

tərəfimizdən toplanmışdır. İnformatorun bu şeirlə bağlı verdiyi məlumat 
belədir: “Bir dəfə Şıx Məhəmməd ata ocağı olan Gəyəli kəndində yaşa-
yan bir Hacının ziyarətdən qayıtdığını eşidir. Hacını görmək üçün, bir az 
tədarük görüb, kəndə üz tutur. Kəndə çatanda görür ki, hamı Hacının 
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ətrafına yığılıb. Şıx Məhəmməd Hacı ilə görüşüb, hamı kimi bir qıraqda 
oturur, Hacının söhbətini dinləyirlər. Bir az keçməmiş, hər kəs öz evinə 
dağılır, o cümlədən Hacı da gedir. Kənd camaatından hec kim Şıx Mə-
həmmədi evinə qonaq dəvət etmir, hətta ziyarətinə gəldiyi Hacı da belə. 
Qonaq gəldiyi bu kənddə çox soyuq qarşılandığını görən Şıx Məhəmməd 
bədahətən bunları deyir: 

 
Getmişdim Gəyəliyə ajdığımdan nan yeməyə. 
Sikreti sözüm var idi, bəlkə də pünhan deməyə, 
Getdim gördüm, qarğa kimi veriblər lələk-lələyə 
Məni görcək tülkü kimi qaçıb girdilər deşiyə” 
 
Yaz açılar, yonca bitər, otdarsan yarpız Gəyəli. 
Xiyarı qoy şoraba, doyunca ye qarpızı Gəyəli. 
Qışda yeyər bozbaşınan, camaatı murquz Gəyəli. 
Qonaq görəndə qaçıb gizlənəcək yalqız Gəyəli (2, 85). 

 
 

Məlik, Namaz, a donquz oğlu Salman, 
Agah ol ki, bir gün də o kənddə qalmam. 
Təzim ilə şümürlərdən pul almam. 
Doluyub qələmə Şıxıyev Bağban 
Məşhədi Şəhrəbanı, Məşhədi Alı 
Sizləri edirəm bu işdən xali 
Kərbəlayı Fərzalı olubdu naşı. 
Başına ip salıb, çəkəsən düzə. 
Məşhədi Şəhrəbanı çıxginən üzə 
Pis əməlin düşüb dilə, Gəyəli 
Açıb iç üzünü tökdün, Gəyəli. 

 
Başqa bir qoşmasında isə, şair yaşadığı kəndlə üzbəüz olan müqəd-

dəs dağ sayılan Xustub dağından bəhs etmişdir. Övladı olmayan, ürəyin-
də diləyi-arzusu olan camaat sübh açılmamış bu dağa üz tutub, niyyət 
edərdilər. 

 
Fəna dünyadan köçəydim, 
Pisi, yaxşıdan seçəydim. 
Üstündə qalıb suyun içəydim. 
Viran qalsın suyun dağlar! 
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Şanəni tutub dəstində. 
Bilmirəm nə var qəsdində? 
Düzülüb köksün üstündə, 
Durna kimi qonan dağlar 
  
Almanı verdi ötürdü, 
Nişanəm Zeynəb götürdü, 
Xustub muradə yetirdi, 
Nə vaxt eylər toyun dağlar! 

 
C.Tağıyev “Yaddaşlardan yığılan” kitabında “Dağlar” şerinin ya-

ranması və şair Şıx Məhəmmədin qohumu Nübar xalanın söylədikləri 
maraqlı nümunələr haqqında geniş məlumat vermişdir: “Bağbanın özün-
dən başqa isə qadir doğma və yaxınları olmadığından anası Bədirnisə 
oğlunu – Bağbanı yaylaqdan yarımçıq qaytardığından aranda çəkdiyi 
əziyyətin müqabilində “Dağlar” şeirini yazır: 

  
Fani dünyadan köçəydim 
Dostu düşməndən seçəydim, 
Qalıb suyunu içəydim,  
Viran qalsın suyun, dağlar! 
 
Şananı tutub dəstində,  
Bilmirəm nə var qəstində? 
Durnalar köksün üstündə, 
Yenə qurur oyun, dağlar! 
 
Almanı verdim, götürdü, 
Nişanı Zeynəb ötürdü, 
Xustub murada yetirdi, 
Nə vaxt eylər toyun, dağlar!” (2, 89) 

 
Göründüyü kimi, C.Tağıyevin topladığı şeir mətni ilə bizim yuxarı-

da verdiyimiz variant arasında cüzi fərqlər vardır. 
Cəmil Tağıyevın “Yaddaşlardan yığılan” kitabında qeyd olunur ki, 

şair Şıx Məhəmməd Bağbanın qardaşı qızı Nübar xalanın dediyinə görə, 
Şıxməmmədin ilk sevgilisi olan Nabatı ona yox, qonşu Pirveys kənd 
sakininə zorla ərə verirlər. Nabat istəmədiyi adama ərə verildiyi üçün 
toydan bir neçə gün sonra bulaqdan səhənglə su gətirməyə gedir və orda 
səhəngin çatısı ilə özünü armud ağacından asıb öldürür. Uzun vaxt keç-
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dikdən sonra Şıx Məhəmməd də həmin armud ağacından yıxılır, dişləri 
tökülür. Bunun müqabilində “Qanlımdı-qanlım” qoşması yaranır: 
 

Cox istərəm böyürtkənin xatirin, 
Gedin yığın, bayda-bayda gətirin. 
Turş almanı aralıqdan götürün, 
Atamı yandırıb, qanlımdı-qanlım. 
 
Meyvələrdə nəyi gördük, savaşdıq, 
Nə müddətdi həsrət idik, qovuşduq. 
Zoğalnan dostluq edib barışdıq, 
Onun da kal vaxtı qanlımdı-qanlım. 
 
Ətlərdə tamahım çox düşür buda, 
Bu şərtlə: doğranıb, bişirilə suda. 
Necə deyim, durun gedək armuda, 
Yarımı öldürüb, qanlımdı-qanlım.  
  
Əl çəkməyə meylim yoxdur soğandan, 
Aşbazı məclisdə qurtarar qandan, 
Bir sadiq nemətdi, bəy ilə xandan, 
Onun da çiy vaxtı, qanlımdı-qanlım. 
 
Çoxdur məhəbbətim o peyvas tuta, 
Hər kəs ki, qurutsa, edəcək xəta, 
Yaş ərik yükünü gətirsəm buta, 
Dənəsin sındırma, qanlımdı-qanlım. 
 
Danış çaydan, kələçoşdan, bozbaşdan, 
Iki üzü quru, bir üzü yaşdan, 
Turp ilə kələmi sat, eylə başdan, 
Məni utandırıb, qanlımdı-qanlım. 
 
Deyin ölsün Məhəmmədin anası, 
Qəmi-hicran çürüdübdü sinəsin. 
Hər kəs qoysa qovurqanın binasın 
Çıxarın bu kənddən, qanlımdı-qanlım. 
  
Gözüm, getmə inişilki çərəzə, 
Qayıdıb tamahla baxma mevizə, 
Meylim yoxdur, fındıq ilə cevizə, 
Dişlərim qırıb, qanlımdı-qanlım (2, 72-73). 
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C.Tağıyev “Yaddaşlardan yığılan” kitabında “Aran” şerinin necə 
yaranmasını təfərrüatı ilə qeyd edib. Deyinlərə görə, Bağban çox kasıb 
olduğundan adət üzrə kənd camaatı yayda yaylağa (dağa) köçəndə onun 
yük ulağı olmadığından aranda qalır. Aranın istisindən, xüsusən ditdi-
lisindən, yəni ağcaqanad sancmasından təngə gəlmiş Bağban yaylaqdan 
arana iş üçün gəlib-gedənlərə öz halını belə bildirir: 

 
Gedin girləyin keçini, 
Gündə yeyin bir qıçını,  
Buğdanın qızğın biçini 
İt qalmasın aran, səndə. 
 
Ditdi ayağın sallayır, 
Yanıma adam yollayır, 
Gecə yorğanı tullayır, 
Muğam deyir Kərəm səndə. 
  
Əyən olmaz ləngərini, 
Kəllər də görüb sərini, 
Tuşlamısan neştərini 
Deşməyə var zaman səndə. 
 
Düyün-düyün olub bədən, 
Döz deyir hər gəlib gedən. 
Mənim kimi kimsənədən 
Dünya, varmı qalan səndə? 
 
Lənətə gəlsin ditdini, 
Bizə çəkdirir bu günü, 
Ovçu qızı Bəyim kimi, 
Azdır dərdə yanan səndə.” (2, 82-83)  

 
Ümumiyyətlə, o dövrün çətinliklərindən əzab çəkən Şıx Məhəm-

mədin topladığımız bir parça qoşması bu şəkildədir: 
 
Huş gedib, ağrıyır başım. 
Leysanə dönüb göz yaşım. 
At göndər gəlsin qardaşım. 
Halı-pərişan ağlasın. 
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Və əslində son illər bizdə belə bir qənaət yaranır ki, Zəngilanın iş-
ğalından və bu qədər zaman məsafəsi ötdükdən sonra Bağban yaradıcılığı 
dəryada qərq olmuş gəmi timsallıdır. Çünki yurdumuzun yetirməsi olan 
el şairinin şeirlərlərini qismən də olsa, yaddaşında saxlayan sonuncu nə-
nə-babalarımız da haqq dünyaya köç məqamındadır, olub-keçənlərı tam 
xatırlamaq iqtidarında deyillər. 

İşin elmi nəticəsi. Zəngilanın el şairi Şıx Məhəmməd Bağbanın 
itib-batmaqda olan şeirlərinin və onun variantlarının mümkün qədər aş-
kara çıxarılmasına çalışılmışdır. 

İşin elmi yeniliyi XIX əsrə yaşamış şairimiz Şıx Məhəmməd Bağ-
banın söylədiklərinin bir hissəsinin yeni nəslə çatdırılması və elmi döv-
riyyəyə gətirilməsindən ibarətdir. 

Tətbiqi və nəzəri əhəmiyyəti. Bu məqalə gələcəkdə bu mövzuda 
yazılacaq elmi işlərə istiqamət verəcəkdir. 
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QURBANNAZAR ƏZİZOVUN ŞEİRLƏRİNDƏ FOLKLOR 

ÜNSÜRLƏRİ 
Xülasə 

Qurbannəzər Əzizovun əsərlərində xalq mədəniyyətinin zəngin ünsürlərini gör-
mək mümkündür. Şairin ön plana çıxan folklor materialının təməlində Türkmən mədə-
niyyəti və adət-ənənəsi durur. Türkmənistanın əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edən çöl, 
şübhəsiz, türkmən həyatında və mədəniyyətində xüsusi bir yer tutur. Əzizov bundan da 
uzaq qalmamış, türkmən həyatında xüsusi yeri olan çöl mövzusuna şeirlərində əhəmiy-
yətli ölçüdə yer vermişdir. 

Əzizovun şeirlərində Türkmənistanın təbiəti, xalq deyimləri, atalar sözləri, mə-
səlləri, hətta yaşayış tərzi, adət-ənənələr haqqında məlumat öz əksini tapmışdır. 

Ənənə ilə modernliyi birləşdirən ədib həm folklor ünsürlərini, həm də bütün bə-
şəriyyəti maraqlandıran mövzuları ustalıqla qələmə alaraq əsərinə bəşəri mahiyyət qa-
zandırmışdır. 

Açar sözlər: Qurbannəzər Əzizov, xalq ədəbiyyatı, çöl, at, atalar sözləri, məsəl, 
yanıltmac 

 
THE ELEMENTS OF FOLK CULTURE IN THE WORKS  

OF GURBANNAZAR AZIZOV 
Summary 

The rich element of folk culture can be seen in the works of Gurbannazar Azi-
zov. Prominent basis of folkloric materials of the poet is the Turkmen culture and tradi-
tion. The desert, that forms the great part of Turkmenistan, of course, occupies a special 
place in the life and culture of the Turkmen. Azizov has not stayed too far away from 
the topic of desert that has a special place in the life of the Turkmen and the desert has a 
significant place in his poetry. 

It is possible to learn about the nature of Turkmenistan, public statements, 
proverbs that have a wide range of the wealth of expression, parables and even the phra-
seology of the old master of the literature for the one who reads the poems of Azizov. 
We can acquire the information about lifestyle and traditions from his works. 

Azizov managed to combine the elements of both folk tradition and modernity, 
as well as gained a natural character to his works by depicting the issues concerning all 
mankind. 

Key words: Gurbannazar Azizov, folk literature, desert, horses, proverbs, parab-
les, tongue twisters 

 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ  

ГУРБАННАЗАР АЗИЗОВА 
Резюме 

Богатый элемент народной культуры можно увидеть в работах Гурбанназар 
Азизов. Известный основой фольклорных материалов поэта является культура и 
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традиции туркменского. Пустыня, который формирует большую часть Туркме-
нистана, конечно, занимает особое место в жизни и культуре туркмен. Азизов не 
остался слишком далеко от темы пустыне, которая имеет особое место в жизни 
туркмен и пустыня имеет значительное место в его поэзии. 

Кто читает стихи Азизов может узнать о природе Туркменистана, пуб-
личные заявления, пословиц, которые имеют широкий спектр богатством выра-
жения, притчи и даже фразеологию старого мастера литературы. Мы можем при-
обрести информацию о жизни и традициях от его работ. 

Азизову удалось совместить элементы как народной традицией и современ-
ностью, а также приобрел естественный характер его работ, изображая вопросы, 
касающиеся всего человечества.  

Ключевые слова: Гурбанназар Азизов, народная литература, пустыня, ло-
шади, пословицы, притчи, скороговорки 

 
GİRİŞ 
Çağdaş Türkmən şeirinin öncülü kimi otuz beş illik ömrünə cəmi 375 

şeir sığdıran Qurbannazar Əzizovun Türkmən ədəbiyyatında önəmli bir yeri 
vardır. Əzizov ucsuz-bucaqsız Türkmən çölündə özünəməxsus üslubu ilə 
günümüzə qədər səsini güclü bir şəkildə çatdırmağı bacarmışdır (6).  

Şeirlərində doxsan faizdən çox bir nisbətdə türkmən sözlərindən is-
tifadə etməklə yanaşı, Türkmən dilinin ifadə zənginliyini göstərən atalar 
sözlərindən, məsəllərdən, laylalardan, yanıltmaclardan da ustalıqla və bol 
miqdarda istifadə etmişdir. Xalq ədəbiyyatının bu növlərindən başqa, na-
ğıllar, xalq hekayələri, rəvayətlər də əsərlərinin mövzusu olmuşdur. Belə-
cə, şair həm xalqın dəyərlərinə sahib çıxan, həm də dili zənginləşdirmə 
baxımından, yeni ifadə formalarından istifadə edərək, həqiqi mənada, 
xalq şairi olmaq funksiyasını daşıya bilmiş önəmli bir şəxsiyyətdir. 

Bu məqalədə Sedat Veyis Örnekin (5) təsnifi əsas alınaraq Əzizovun 
şeirlərində “Xalq ədəbiyyatı ünsürləri”, türkmənlərin sosial həyatında 
önəmli yeri olan “At” və Türkmənistanın əsas hissəsini təşkil edən “Çöl” 
məzmunlu ünsürlər tədqiqata cəlb edilmişdir.  

Məlum olmuşdur ki, atalar sözləri, məsəllər, laylalar, nağıllar və 
nağıllara istinadlar orijinal formalarında istifadə olunduqları kimi, bəzən 
də, forma dəyişikliyi ilə də istifadə olunmuşdur. Bununla yanaşı, həyatın 
hər sahəsinə girmiş at və türkmən mədəniyyətinin önəmli hissəsini təşkil 
edən çöl həyatı Əzizovun əsərlərində də əhəmiyyətli dərəcədə yer tutur. 

 
A) Xalq ədəbiyyatı ünsürləri 
1. Nakıllar (Atalar sözləri): 

Atalar sözləri Türkmən dilində "Nakıllar" və "Atalar sözü" olaraq 
iki ayrı başlıqda təsnif edilir. Lakin biz ikisini də bir ad altında verməyi 
məqsədəuyğun hesab etdik. 
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Bəzi atalar sözləri dəyişdirilmədən istifadə edilmişdir:  
“El hünäri il gezermiş” (1, 4) (Gözüm düşdi) (El hünäri il gezer.), 

“Ekin ekilmese, hasyl orulmaz” (1, 48) (Atalar we ogullar), “«Biziň 
kärimizde ýagşy niýetiň/ Ýarym döwlet däldigini» bilsemde,” (1, 254) 
(Güýz. Sonetler çemeni) (Ýagşy niýet-ýarym döwlet.), “«Ile döwlet geler 
bolsa/ Bagşy bilen ozan geler» (2) (Bagtyň ak reňki bar), “Biziň kärimizde 
ýagşy niýetiň/ Ýarym döwlet däldigine aglaryn.” (2) (Üç atly) (Ýagşy 
niýet-ýarym döwlet.), “Giç ýatdylar/ Ir turdular/ Şeýdip, alty pişek artyk 
urdular” (3, 357) (Otuzynjy ýyllar) (Giç ýat, ir tur-alty pişegi artyk ur.). 
 

Bəzi atalar sözləri də formasında cüzi dəyişiklik edilərək istifa-
də olunmuşdur: 

“Towuk dary görermişin düýşünde,” (2) (Düýşler) (Aç towuk düý-
şünde dary görer.),“Ýokdur dostuň gymmadyýa arzany” (1, 8) (Ynam) 
(Dostuň bahasy bolmaz.), “”Birkemsiz gözel ýok” diýenmişinler” (1, 21) 
(Saňa ýazylan liriki setirler) (Birkemsiz gözel bolmaz.), “Goňşyňy goz-
gama, göçmesin goňşyň/ Goý, öçmesin sen ölçerme oduny” (1, 61) (sö-
ýün çagaňyzy) (Ody gozgasaň öçer, goňşyny gozgasaň göçer.), “Hemme 
zat bar/ Bir uly zat ýetenok/ Tärimmizde Aýazhanyň çarygy.” (4, 449) 
Rowaýatdanalnan (Aýazhan, çarygyňa bakarak.), “Şahyna uraňda enda-
my syzlan” (3, 357) (Ýeke-täk ene) (Sygryň şahyna ursaň, endamy syz-
lar), “Har bolmaýar harlanan/ Harlan kişi har bolar” (1, 206) (Akar suw) 
(Eli bilen eden egni bilen çeker.) 

 
2. Dilegler- Alkyşlar (Diləklər/Alqışlar): 

“Size giň dünýede abraý/ Miýesser etsin ylaýym” (1, 33) (Gyzla-
ryma), “Yhlas bilen dileýärin/ Ýüze sylyp günüm-aýym.Size giň dünýede 
abraý/ Miýesser etsin ylaýym!” (1, 33) (Gyzlaryma),  

“Entek sadalykdan zyýan çeken ýok/ Sada bolsun oglyňyz, gyzy-
ňyz. Geçsin ýazlaryňyz hereket bilen/ Bereketli gelsin tylla güýzüňiz. 
Törüňizde hemişelik guralan/ Ýumşak sallançagyň ýatmasyn bady. 
Saçagňyzda çörek, duz haltada duz/ Sönmesin ojakda ojaryň ody. Dulu-
ňyzdan gelin baksyn Aý bolup/ Tüýnügňizden gelin bolup Aý baksyn. 
Ýaman niýet bilen işikden giren/ Ýagşy niýet bilen işikden çyksyn.” (1, 
82) (Myhmançylykda Aýdyylan Tost) 

“Minnetdarlyk sözi sada bolarmyş/ Ýollaryň ak bolsun, uzaga 
gitsin” (1, 99) (Topragym), “Ýel berer «Ýollarňyz ak bolsun» diýip,” (1, 
182) (Ýoluňyz ak, ýoldaşyňyz Hak bolsun!) 

“Lukmanlara köpüräjik boş wagt/ Aşyklara köpüräjyk hoş wagt. 
Topragymyz ýarylmasyn, tozmasyn/ Sagat ne-he ozsun, ne-de ozmasyn. 
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Goý, delfinler gürläp bilse, gürlesin/ Ýöne gürläp, dosta hile gurmasyn. 
Jübiniň agramy manysyz bolsun/ Her kesyň päliniň wysaly gelsin/ 
Bagtyň paýlanşygy bolan wagtynda/ Artyk almaweri laýyk bagtyndan. 
Öýüňizden myhman bary çykmasyn/ Gelinlerňiz gaşlaryny çytmasyn. 
Azyrajyk bolsun çörek nobaty/ Köpüräjik bolsun kitap nobaty. Gözüňiz 
jübt bolsun, ýüzüňiz ýeke/ Bize ýeke ýüzem ömürlik ýeter. Iň soňam 
bähbide bolmanlar ýesir/ Penjire, gapysyz bir jaýa getir” (1, 63) (Dileg).  

 
3. Hüwdüler (Laylalar): 

“Eýýäm güneş batypdyr/ Aý-da agyl atypdyr. Garagolja Serdarym/ 
Süýji uka batypdyr. Günler aýlara bakar/ Aýlar ýyllara bakar. On sekizin 
dolduryp/ Serdarym ata çykar. Jahyllygyň ýaşynda/ Yşk gaýnar döşünde/ 
Obamyzyň gyzlary/ Seni görer düýşünde. Ýaryň geler ýanyňa/ Eneň ge-
ler zaryňa. Sen maňa az bakarsyň/ Köp bakarsyň ýaryňa. Gyş ýaza sesin 
goşar/ Bahar kösük ýetişer/ Gelin-gaýnyň käwagt/ Arasyna tow düşer. 
Malyň göwni ýazlarda/ Lalyň göwni sözlerde. Meniň göwnüm sendedir/ 
Seniň göwnüň düzlerde. Jorama duşan ýerim/ Balam, seni öwerin: Gelniň 
ýuwar köýnegňi/ Men dolagňy ýuwaryn. Daş oba düşse ýoluň/ Gyş bolsa 
sagy-soluň/ Ilki eneň ýat eder. Onsoň ýatlar aýalyň. Miwe köp bolsa 
eger/ Bag başyn aşak eger. Saňa zyňylan daşlar/ Eneň pahyra deger. 
Epilýänçä bil, balam/ Bir dilegim, bil, balam/ Maňa köp zat gerek däl/ 
Köpüň ogly bol, balam. Kim serer kak-gurduny/ Kim söýer halk merdini/ 
Derdiňi men göterýän/ Sen göter il derdini. Aýdan akdyr ýüzleri/ Şirin-
şeker sözleri. Bu ukusyz gijäniň/ Ýellenipdyr gözleri. Bu dünýe ýogy-
barym/ Bar myradym, mydarym/ Kötel ýollaň külpetin/ Soň bilersiň, 
Serdarym.” (1, 169) (Uzak Ýaýlada Enäniň Hüwdüsi). 

 
4. Ýaňlytmaçlar (Yanıltmaclar): 

“Birje çemçe sorja serçe çorbasy” (1, 99) (Çişlikçi). 
 

5. Sanawaçlar (oyun yanıltmacları): 
“Döwür geçdi «ös, saçym, ös saçlykdan»” (1, 239) (Ös saçym, ös/ 

Ösmeseň bes/ Atyma duşak/ Bilime guşak.), “«Ýedigenim ýedi ýyldyz. 
/Ýedi göçer, ýedi gonar. / Bu asmanda näçe ýyldyz?/ Ony nädip sanap 
bolar»” (4, 353) (Ýyldyz sanamaň) (Ýedigenim, ýedi ýyldyz/ Ýedi go-
nup, ýedi göçer/ Sanasaň sogaby bar.) 

 
6. Matallar (Tapmacalar): 

“Tylla ýalyn dor atyň, / Kümüş darak darady. / Eýerniň gaşy tylla, / 
Eýesine ýarady. / Nal ýasady kümüşden, / Çüý ýasady gyzyldan/ Indi 
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görseň, dor aty/ Kem gaýdanok gözelden. / Mündi, dor aty mündi, / Eňdi 
ak sähra bakan. / Aty çaman göründi, / On, sebäbi nämekän?/ Uzaklarda 
bir ýerde/ Begendi muňa eşek. / Oň sebäbi nämekän?/ Kim bilmeşek?!/ 
Kim bilmeşek?!” (4, 304) (Kim bilmeşek ) 

“Kowaladym men güli, /Kowaladym gaty kän. / Aýdyň, aýdyň ol 
güller/ Nädip uçup bilýärkän?!.” (3, 425) (Kebelek). 

 
7. Ertekiler (Nağıllar): 

Erteki We Hakykat (Nağıl və həqiqət) 
Gyz diýenmiş: «Çyn bolsa seň söýýäniň, /Symrug getir - gözelligi 

dünýäniň.»/ Ýigit gyzyn, buýrugyny bitiren, / Uzak ýurtdan symrug gu-
şun getiren. / Ýene biri gylyç dakyp biline, / Gidenmişin ajdarhanyň ili-
ne. / Kesip olaň kellesiniň baryny/ Tapanmyşyn anbar ysly bägüli. / Bä-
gül alyp ýar ýanyna gelenmiş, / Aýşy-aşret bilen meşgul bolanmyş. / Me-
nem öz ýarymy jandan söýýärin, / «Buýrsaň, symrug getireýin» diýýärin. 
/ Seni söýýänligime düşünip aýan, / Ýaş başyňy iki ýana ýaýkaýaň. / 
Saçymy sypaýaň. Ýylgyrýaň. Diýýäň:/«Ömür goýbermerin! Men seni 
söýýän!»” (1, 211).  

Bu nağılla yanaşı “Möjek We Towşan Hakynda Erteki (Qurd və 
Dovşan nağılı)” (3, 441) adlı şeirdə bəhs etdiyi nağıl da vardır. 

 

B) At  
Türkmənlərin həyatında, bütün Türk xalqlarında olduğu kimi, atın 

əhəmiyyətli bir yeri vardır. At, arvad, silah türkmənlərdə də igidin vaz 
keçilməyən dəyərləridir. Bunu Əzizovun şeirlərində də oxumaq müm-
kündür. 

Texnologiya qarşısında at müdafiə olunur 
Seniň wasp etdigiň gözel bedewler/ Bu gün ýataklarda çekýärler 

zary. / ...Oba hojalykda ähmiýeti ýok, / Nämemiş, garnynda ýokmuş 
motory (1, 212) (Pikir Derýasynda Akyl Gämisi...). 

…göni baksaň päk gözlere bakaňda, / demir gözleginden altyn 
äkelseň, / ýow gününde bedew ata çykaňda, / diňe öňki hatarlarda 
ýykylsaň (1, 1) (Poezıýa Dıýen Zat Nämekä?). 

 
Qəhrəman, igid şəxsiyyətlər də atla ifadələndirilir; “atlı...” 

Resul Gamzatowa, / Kaýsyn Kulyýewe, / Alym Kösekowa. / Agşa-
mara ýüzün tutup şemala, / Ýapynjasyn galgadyşyp üç atly, / Bir ýaýdan 
goýberlen üç peýkam bolup, / Daga tarap atyldylar haýbatly. / Obalaryň, 
mazarlaryň, ýaýlalaň/ Halyn sorap, aňry geçip barýarlar. / Ýok, üç atly 
ýöne-möne baranok, / Olar ganat baglap uçup barýarlar. / Uzaklarda ger-
çeklerne guwanyp, / Ak telpegin bulaýardy Elbrus. / Olaň billerinde şa-
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pak nuruna/ Hanjarlary nur goṣýardy - elhepus!/ Atalardan galan kesgir 
hanjary/ Ýöne ýere göterenok gerçekler,-/ Ýamanlygy dogram-dogram 
etjekler/ Ýagşylyga ýürekde ýer berjekler. / Ýanlarynda daglylaryň şera-
by, / Dodak bassaň damarda gan dyňzaýar. / Zemin sarsýar bedewleriň 
gurbundan, / Atyň naly ýarym aýa meňzeýär. / Türkmeniň, atlaram şöh-
rata baýdyr, / Obalaram bardyr setirme setir, / Gylyjy diýjekmi! – Gynyn-
dan çykar, / Soň başyň ýaýka-da, sygyr-da otur. / Daglarmyzyň beýik-
ligne guwanýas, / Aglaýas gadymy mazarlarmyza. / Büzmeýin üzümniň 
güýçli şerabyn/ Datsak, golaý gelmez azarlar bize. / Menem gylyjymy 
dakyp bilime, / Atlanaryn ýollaň piri gyrata. / Soraryn perişde sypat goja-
dan:/ «Aýt, ýaşuly, ṣol üç atly nirede?»/ Salgy alyp üç atlynyň ugruny, / 
Süpürip maňlaýdan syrygýan derim, / Obalaryň, dag-daṣlaryň, ýaýlalaň, / 
Mazarlaň deňinden geçip giderin. / Rehimsiz hanjardan, gylyçdan ölen/ 
Men diýen gerçekleň namysyn-aryn/ Ruhuma siňdirip, bu ajap dünýäň/ 
Betlagamlaryndan alaryn aryn. / Bir gyzgyn sährada daljygyp atym, / 
Ýanyn ýere berse, ýaş döküp gözden, / Ýeňim bilen gözýaşyny süpürip, / 
Üç atly, delalat islärin sizden!/ «Ýigit, seň niýetiň oňat!» diýsinler, / Par-
hy ýok, üç atly, zaryndan zaryn, / Biziň kärimizde ýagşy niýetiň/ Ýarym 
döwlet däldigine aglaryn. / Howlugýanmy? Gijä galýan?/ Bilemok, / 
Jemlesem-de paýhas-aňymyň baryn, / Ýöne entek tabṣyrylan gyraty/ Siz 
deý çapyp bilmeýänme aglaryn. / 1967 (Üç Atly) (1, 17). 

 Bu şeirlərdə atın nə dərəcədə həyatın içində olduğunu görmək 
mümkündür: 

Özümi gynadym/ Boldy bir çeni. / Äkit, eý, gyr atym, / Giň sähra 
meni ( Sähram) (1, 254).  

Bir zada düşünýän:/ şowhunly günler/ Al atymy çapyp ýören hala-
tym, / Öňümden çykana gül ýaşlygymy (Ýaşlyk) (1, 129). 

Awara şemala meňzeş gyratyň, / Ýallaryn sypalap, sährama sürsem. / 
Ýoklugymda boljak ähli hormatyň, / Dirilikde ýeke birini görsem (1, 199). 

Şonda kyrk müň iner kerweni döräp, /Ileri tarapa öwürdi ýüzün. / 
Kyrk müň gyr at uçgun kimin syçyrap, / Sarsdyrdy Turanyň al-elwan 
düzün ( Magtymguly) (1, 205). 

 

C) Çöl 
Türkmənistanın böyük bir hissəsi çöldür. Bu tamamilə yararsız 

qum demək də deyil. Özünəməxsus bitkiləri olan, taxıl, üzüm və pambı-
ğın da yetişdirildiyi bərəkətli bir sahədir. Bu çöl “Garagum-Qaraqum” ki-
mi tanınan səhradır. Beləliklə, səhra məfhumunu da ifadə edən çöl, digər 
bir mənada quraqlıq ərazi, düzənlik, otlaq mənalarını da özündə ehtiva 
edir. 
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Çölün mənası və xüsusiyyətləri əks olunur: 
Äwmezek Garagum/ işden soňýeňläp, / Süzer ýatan gijeligiň 

labzyny. / Gary görenleriň gürrüňin diňläp, / Gar görmedik çaga açar 
agzyny ( Waspnama) (4, 351). 

Garagumuň bar depesin bilsem-de, / Gözlerim ýene-de Sahraga zar. 
/ Her näme diýsegem, görmedik zadyň, / Gadagan edilen gadyrly bolýar 
(1, 30). 

Garagum perzendi, / Gumda dogulan. / Gumuň gylygyna/ Beletdi 
oglan (3, 428). 

Sen hakda oýlara batanymda, gel!/ Çöl egne gök donun atanynda, 
gel!/ Ak topugňy gizläp, uzyn köýnekli/ Garrylar-gurtular ýatanynda, 
gel! (1, 147). 

Bahar meýlisinde çyksaň seýrana, / Türkmen sährasynyň aldyr 
gülleri. / Başyň sypap seni goýar haýrana, / Belent daglaryndan öwsen 
ýelleri. / Gara bulut gelip, zemine çöker, / Al-asman gübürdäp, depregin 
kakar, / Daglardan sil akar, ýene gün çykar, / Gyz-gelin doldurar reýhan 
çölleri. / Ýagyşyýaraşar ýaýlaňýazyna, / Gerçekler bendidir aşyk gyzyna. 
/ Sesin goşup dutar, gyjak sazyna, / Saýrar illerimiň şirin dilleri 
(Türkmen Sährasy) (1, 192). 

Meýdan güli küýsände, -/ Saňa garaşýan. / Üzümlermiz güýzände, -/ 
Saňa garaşýan. / Gijegündize maýyl, / Asman ýyldyza maýyl, / Jeren çöl-
düze maýyl, -/ Saňa garaşýan. / Hoş söze teşnekimin, / Men birýarylan 
zemin, / Seň garaşýanyň üçin, -/ Saňa garaşýan. / Çölde üsesem - oda, / 
Suwda azassam - ada, / Men ullakan bir zada (Saňa Garaşýan) (1, 1). 

Uçuň, erkana guşlar, / Uçuň erkana. / Asmanam durna uçsa/ Bor-
muş görkana. / Diňläň çopan nagmasyn/ Uzak ýaýlada. / Size gülle ýag-
masyn/ Gündür aýlarda. / Çöllerňiz gök bolsun, / Ýaşara rahat. / Ýollary-
ňyz ak bolsun, / Ýurdum parahat (Uçuň, Durnalar) (3, 420). 

Al-elwan güllerden/ Galypdyr duman. / Geçen günlerimden/ Ýok 
mende arman. / Gülleriň ysyndan/ Serhoş bu asman, / Sährany diýsen-e, / 
Elheder-aman!/ Özümi gynadym/ Boldy bir çeni. / Äkit, eý, gyr atym, / 
Giň sähra meni. / Ýaşyl şemal deýin, / Ganatly deýin, / Gideýin, gideýin, 
/ Sähra gideýin. / Aýlana-aýlana, / Göwnüm açaýyn. / Ýylakly ýaýlalaň/ 
Çalyn içeýin. / Giň asmanyň aýyn/ Synlap bir zaman, / Gojany diňläýin, / 
Özüm gürlemän. / Aç gujagňy, sähram, / Goýnuň çaglydyr. / Meniň ähli 
baham/ Saňa baglydyr. / Sen maňa pata ber/ Perzendin deýin, / Seniň 
durşuna der/ Ýüzüň öpeýin. / Bu beýik baglaram/ Başlanýar ýerden. / Bu 
beýik daglaram/ Başlanýar ýerden. / Sähram!/ Synmaz örküm, / Syryň aç 
maňa!/ Ýer ber. / Menem köküm/ Uraýyn saňa! (Sähram) (1, 1). 
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Göz aýla dört ýana - gül depe-düzüň!/ Seretseň asmana, görünýär 
ýüzüň!/ Ol bir özbaşyna elýetmez umman, / Göge daş oklasaň, döwüljek 
asman!/ Şapak deý doglupdyr elwan gülälek, / Başynyegip dur, «ýol» 
diýýän ýalak!/ Göge daş oklamok, ýolamok güli. / Olardan zyýan ýok, 
dogry-da weli!/ Orýaryn ekenmi, oranmyiýýän, / Özüme edenli, 
gujurlydiýýän. / Artyk bagt barmy - sähraňa barsaň, / Asmana seredip, 
ýüzüňi görseň! (1, 100). 

Sähra ýyldyzlary öçdibireýýäm, / Gyzaryp başlady baglaryňbaşy. / 
Guşlar göçdi meýlisinde bu dünýäň, / Jürküldä öwürip töwerek-daşy. / 
Bolmajysy boldy garagol serçe, / Torgaýam joşbilen asmana galdy. / Ze-
miniň söýgüsi sygmansoňiçe, / Tebigat gürläýjek, gürläýjek boldy. / 
Köpden bäryýüreginde gizlenen/ Syryn giňjahana jar edýän kimin, / Öz 
guşlary, oty, şemalybilen, / Öz ene dilinde gepledizemin. / Ne bir hile 
bardy onuň sesinde, / Ne birne ýaranmak hyýaly bardy. / Geçmän kal-
byndaky çyn höwesinden, / Ol diňe öz diýjek sözün diýýärdi. / Ol diňe 
esasy, uly zat hakda, / Bakylyk barada aýdýardy aýdym. / Şäherem tüsse-
läp örän uzakda, / Bärik - sähra tarap ädýärdiädim. / Diýdim: «Men birse-
niň bagyňda ýaprak, / Aç, köpi görmedik batyl gözlerim. / Öwret maňa 
öz diliňi, eý toprak, / Aç syryny ol elýetmez sözleriň!?»/ Toprak jogap 
berýär: «Gögele oglan, / Kim sen? Neçün beýle hyýal gurýarsyň?/ Sen öz 
büdür-südür mukamyňbilen, / Meniň owazymy bulaşdyrýarsyň»/ Ahyry 
dolanýan öz tünegime, / Ýürek saz çalanok. Ýürekde joşýok. / ...Meň-
zäsim gelenok öňküligime, / Bu topraga bolsa, meňzäp bilemok (1, 102). 

Gäwersiň düzünde bahar şoh bolup, / Çygly otlar billeriňe ýetende, 
/ Ýuwa, jümjümeler «Dadyp geç» diýip, / Seniň aýagyňa badak atanda. / 
Güller suwly okarasyn güjeňläp, / Galdyrap, buldurap bakanda size, / 
Suwunyiçmersiň, emaýlyk bilen/ Ony nurlar edip serpersiňýüze. / Ine, 
şonda/ Birden durlanar ganyň, / Ýadawlyk, oýlardan azat bolar ser. / 
Şäher şowsuzlygy, / Ýeňilişleri/ Juda, / Juda, / Juda ownuk görüner. / 
Geçmişiň tozanyn silkip üstüňden, / Geljegňi sähranyňýüzünden okap, / 
Ýagyş geçenden soň çyrmaşan ota/ Ýatarsyň, / Ýatarsyň ýüzüňi oýkap. / 
Düşünersiň bu topraga, bu dünýä, / ŞoňPäkligibilen senem borsuň päk. / 
Tämizlik, / Elýetmez gözelliginden/ Başga onuň dynnym ýaly kemiýok. / 
Ýazyp seniň maňlaýdaky gasynňy, / Sähranyň üstünden öwsende ýeller, / 
Sen bu dünýä ýaňyinen mysaly, / Täzeçe ýaşasyň, / Söýesiň geler. / Bu 
sähra, / Bu uçmah bejerýär bizi, / Bizem söýgimizden berip aklygyn, / Bu 
ýaşyl ummana siňip gideliň/ Hem bolalyňbir bölegi päkligiň! (1,103). 

Dostu Kərim Qurbannepesova ithaf etdiyi bir şeirdə şəhər həyatı ilə 
çöl (kənd və ya əyalət) həyatı müqayisə edilir. Türkmənin ümumi xarak-
terik cəhəti də burada əks olunur; Türkmənlər həm modernləşmə tərəf-
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darıdırlar, həm də ümumi mədəniyyətlərindən də vaz keçmək istəmirlər. 
Qəlblərinin bir yarısı şəhərdə, bir yarısı da səhradadır. Aşağıdakı şeir-
lərdə bu açıq şəkildə ifadə edilmişdir. Hələ də, “Şäherde ýaşasam, sähra 
meň gaýgym, / Sährada ýaşasam, şäher meň ünjim. / Olaň ilkinjisi – 
birinji söýgim, / Ikinjisi bolsa, has-da birinjim!” (Şehirdeyken sahrayı dü-
şünürüm, sahradayken de şehri meraklanırım. Bunların ilki birinci sev-
gim, ikincisi ise birincim…) mısraları Türkmenlerin karakteristik duru-
şunu yansıtma adına orijinaldir: 

Gije-gündiz öwrüp-çöwrüp hyýaly, / Yhlas edip aýdylmadyk 
sözlere, / Çaganyň gursaga basylşyýaly, / Ýakyn boljak boldum sähra-
düzlere. / Şäher - meň mesgenim, sähra - düşelge, / Haýsyn goýsaň, 
ýürek soňa towusar. / Bu ýaşyl otlara gözüň düşende, / Seniň gözleriňem 
ýaşyl öwüser. / Bu topragyň sahylygna ser salyň!/ Gögermejek zat ýok 
biziň sährada. / Aýagyňy ýere gömseň bir salym, / El -şahaňa ýaprak 
örjek sobada. / Ýarylyň gunçalar, ýaşyl pyntyklar, / Meniň teşne ýü-
regimiň geregi!/ Bomba deý ýarylyň! Goý şol tultuklaň/ Dokuz ballyk 
titräp gitsin ýüregi!/ ....Kän zada ýetmekçi bolýanmy? Ahmal. / Onda 
aýdyň: - Oň dermany nirede?/ Şeýdip, entäp ýörün toprak hem asfalt -/ -
Iki sany uly polýus arada. / Şeýdip, ikarada ýörün pelpelläp, -/ Şäherde, 
sährada çekip emgegi. / Bu ullakan bir dert bilen keselläp, / Şahsyýetiň 
ikä bölünmegimi?!/ Şäherde ýaşasam, sähra meň gaýgym, / Sährada 
ýaşasam, şäher meň ünjim. / Olaň ilkinjisi – birinji söýgim, / Ikinjisi 
bolsa, has-da birinjim! (Ikı Söýgı) (1, 143). 

– Şindi garlawaç ýok. / Howa-da sowuk. / Ýarmandyr pyntygyn/ 
Çynardyr söwüt. / Ýok aýlygijeler, / Oýun gurmaýar, / Başga bir 
ýerlerde/ Ördek-durnalar. / Ýöne sähra çykyp, / Seretsem her ýany/ Bir 
tanyş täzelik/ Bardygyn görýän. / Ýanlanýar uzakda/ Täsinbir owaz. / 
Topragyňam reňki/ Uýtgäpdir biraz. / Bir täzelik gelýär/ Örän ullakan. / 
Bahar gelýär, Bahar, / Sährama bakan ( Sähra) (4, 351). 

– Şäher şowhunyny taşladym yzda, / Sähra gitdim şäherlere girşim 
deý. / Hana, kişňäp delmurup dur taýçanak, / Ýel saz çalýar ýallarynyň 
kirşinde. / At toýnagna bendi uzak ýollaryň/ Misli damar kimin, ugruny 
syrdym. / Her oba, her öýe, sarpasyn saklap, / Taňry salamyny beremsoň 
girdim. / Bu obaň salamyn oňa gowşuryp, / Özümden hoş boldum, 
menziller geçdim, / Köpük bermän, gaýtargyma garaşman, / Mamanyň 
uzadan çalyny içdim. / Nirä barsam ne hile bar, ne-de al, / Gyzlar gördüm 
sähram ýaly edaly. / Dabanymdan beýnime çen durlandym, / Dünýäň 
ýagyşdan soň durlanşyýaly. / Sazagyň közüne ýüregmi taşlap, / Sandy-
rap, galdyrap gorkymdan ýaňa, / Oba adamlarna goşgy okadym, / Oba 
adamlary düşündi maňa. / Döwüriň şatlygyn gördüm ýüzlerde, / Şol 
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ýüzlerde gördüm döwrüň gasynny. / Kiçi, uly oba - barysy edýär, / Uly/ 
şäherleriň aladasyny. / Uly oý-alada, uly mesele, / Her obada, her adamda 
ýaşaýar. / Gezek şu meselä gelende, dünýäň/ Bar obasy bir-birine ogşa-
ýar. / Şol uly aladaň bolmazy üçin, / Ýaşalyň, şahyrlar, dilden dür saçyp. 
/ Hoş habar göterip obalar söksek, / Obaň bar gapysy açyk bor, açyk. / 
Ömrüm durky göterip şol habary, / Obalardan obalara öterin. / Soňky oba 
ýetmän daljygsa atym, / Oňa bagrym bilen süýşüp ýeterin (Hoş Habar 
Getırıp, Obalar Söksek... ) (4, 362). 

 
Nəticə 

Qurbannazar Əzizov Türk Dil Qurumunun sözlüyündə ifadə edildiyi 
kimi şifahi şeir ənənəsini sazla söyləyən bir ozan deyil. Lakin xalqın adət-
ənənələrini, deyimlərini, ifadə zənginliklərini (atalar sözləri, məsəllər, 
laylalar...) istifadə etməsi, canlandırması baxımından; yaşayış tərzlərini, 
mədəniyyətlərini əks etdirməsi baxımından bir növ xalq şairidir. Xalqın 
nağıllarına, rəvayətlərinə, atalar sözlərinə, məsəllərinə, yanıltmaclarına 
müraciət etmiş, yenidən şərh etmiş, öz ruhundan zənginliklər qatmışdır.  

Türkmənlərin yaşayış tərzini, səhraya münasibətini, atın həyatın 
içindəki yerini misralara köçürməyi uğurla yerinə yetirmişdir. Milli də-
yərləri bu şəkildə mükəmməl əks etdirməyə müvəffəq olmuş Əzizov 
türkmənlərin milli şairlərindən biri olmağa tamamilə layiqdir. 

Qısacası, Əzizovun şeirlərini oxuyanlar Türkmənistanın təbiətini, 
xalq deyimlərini, geniş ifadə zənginliyi olan atalar sözlərini, məsəlləri, 
hətta əski söz ustadlarının ifadə tərzlərini tanıma imkanı əldə edirlər. Ya-
şayış tərzi, adət-ənənələr haqqında məlumat almış olurlar. 

Eyni zamanda həm milli dəyərlərin zənginliyinə vaqif olma, həm 
də modernizmi bilib millilikdən qopmamaq ərdəmini Əzizovun əsər-
lərində görmək mümkündür. 
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Çapa tövsiyə edən: Fil.ü.e.d. Seyfəddin Rzasoy 
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Azərbaycan folkorundan yeni nümunələr 
 
 

YEVLAXDAN TOPLANMIŞ FOLKLOR ÖRNƏKLƏRİ 
 
Yevlax rayonu Bakıdan 293 km aralı, Kür çayının sağ sahilində 

Qarabağ düzündə yerləşir. Yuxarı Şirvan və Yuxarı Qarabağ kanalları-
nın yuxarı hissələri Yevlax rayonu ərazisindədir.  

Yevlaxın çox qədim tarixə malik olduğunu Aşağı Salamabad kəndi 
ərazisində rast gəlinən Ərəş mahalının qala divarları sübut etməkdədir. 
Orta əsrlərin qüdrətli şəhəri olub, Böyük İpək yolunun üzərində yerləşən 
Ərəşin Kür çayının daşması nəticəsində yuyulub aparıldığı və ya tor-
pağın altında qaldığı ehtimal edilir. Varvara kəndi yaxınlığında “Gözətçi 
qalası”, Malbinəsi kəndində aşkar olunmuş küp qəbiristanlığı, Kövər 
kəndindən 1,5 km aralı yerləşən küp qəbirlər Yevlax ərazilərinin qədim 
yurd yeri olduğunu sübut edir. 

Folklorun toplanması işində stasionar yolla öyrənmənin uğurlu nə-
ticələri bəllidir. Odur ki, biz də qədim yaşayış məskəni olan Yevlax əra-
zisində yerli sakinlərlə görüşərək zəngin folklor ehtiyatına malik olan 
yaşlı insanlardan müxtəlif mətnlər yazıya almışıq. Bu mətnlər içərisində 
laylalar, bayatılar, atalar sözləri və məsəllər, rəvayətlər, etnoqrafik 
mətnlər çoxluq təşkil edir. Mətnlər yazıya köçürülərkən dil-üslub, dia-
lekt-şivə xüsusiyyətlərinin qorunmasına diqqət yetirilmişdir. Yazıya alın-
mış folklor örnəkləri Yevlax ərazisində müxtəlif folklor janrlarının möv-
cudluğunun göstəricisidir. Bayatılar içərisində ağıların çoxluq təşkil et-
məsi də təsadüfü deyil. “Qarabağın qapısı” adlandırılan Yevlax torpağı 
Qarabağ savaşında onlarla şəhid vermişdir. Bu itki, bu həsrət Səidə 
İskəndərovanın, Sona Verdiyevanın, Cəmilə Əsədovanın ürək yanğısı ilə 
söylədikləri ağılardan aydın duyulurdu.  

 
Nigar HƏSƏNOVA 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
AMEA Folklor İnstitutunun  

böyük elmi işçisi 
 

YAS ADƏTLƏRİ 
Bizim əjdaddarımız oluf. Deerdilər, üzür tüşən evdə üş gün yeməh 

yeməh haramdı. Aylə üzvlərinin mənzilində yeməh yeməh haramdı. Ol-
lara münasif adamlar yeməh hazırramalıdı. Üş-beş nəfər adam, nə qədər 
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adam qalıfsa evdə, ollar qazan asmalı dööllər. Tədarük yığıf gətiməlidi-
lər. Son dövrrərdə bir icgi qalıfdı məclisdə olmuya.  

Can verən adamın üsdündə güzgü, daş qoyullar. Xanımların adəti-
di. Soora cənazəni aparanda yuat yerinə, onu götürüllər. Ona görədi ki, 
güzgüdə oon nəfəsi bilinsin, can verməyi bilinsin. Bu ülf adətdi, islamda 
belə adət yoxdu. Daşı atıllar, guya qapıdan bu ağırrıx bunnan gessin. İn-
san varsa, ölüm də var.  

Hüzr yerrərində belə bir adət də var: vəfat eliyən şəxsin altına pam-
bıxdan yorğan-döşəh düzəldif qoyullar. Guya ölü rahat olsun. Ama var 
da, bu gün var. Soora yuat yerinə şam qoyullar, işıx. Güya ruh gəlif qapı-
nı tafsın. Bir də deellər, yuat yerində üş gün çırax yandırılır. Rəhmətə ge-
dənin oğul övladı yandırmalıdı. Oğul çırax yandırandı – məsəli burdandı. 
İslam dinində bu yoxdu, ama toplum adət kimi qəbul eliyif. Yelaxda 40 
verillər. Bir toplum da var ki, ollar 52 də verillər. Şəriyətdə nə 3, 7, 40, 
nə də ki 52 yoxdu. Dəfn vacifdi. Tutalım, məəm atam ölüf, pulum yoxdu. 
Qaşqınam, gəlif sığınmışam bu rayona. Deməli, mən dədəmə ehsan 
verəmmirəm. Onda küsürəm. İnsan qəbiri ziynətləndirməz. Qəbir insanı 
ziynətləndirər. Bax burda bir seyidimiz ölüf bizim – Seyid Yusif ağa. 
Yaxında vəfat elədi. İinanırsızmı, elə qarşıdurmaların qavağın alıf, oon 
şahidi mənəm. Seyid Yusif ağa əslində övliyadı. Bu, elə münaqişələrin 
qarşısın alıf ki.  

 
RƏVAYƏT 

Bir uşax doğuldu. Bu, dünyaya kor doğuldu. Gözdədilər, uşağın 
gözdəri açılmadı. Məçidə bir kəndir bağlamışdılar. Gediv orda ibadət eli-
yif Allahın rəsulun eşidif qayıdırdı. Qəlbinin gözüylə görürdü bu, Allahı. 
Bir günnərim o qədər insannar təbiyətin gözəlliyinnən, əsrarəngiz ziynə-
tinnən danışanda bu, yavaş-yavaş fikirrəşdi ki, mən Allaha neynəmişəm, 
məni kor yaradıf? Gəldi peyğəmbər həzrətdərinin yanına. Dedi ki, sənin 
bir nəvən dünyaya gəlif, İmam Hüseyin adında. Deyillər, sən çox şikəs-
dərə şəfa verirsən. İndi sən dua elə, mənim gözdərim açılsın. Mən neylə-
mişəm ki, Allah məni kor yaradıf? Cəbrayıl dedi, ey peyğəmbər, müba-
rək ağzının suyunu Əbu Bəsrin gözdərinə çək. Göz şəfa tapdı. Əbu Bəsr 
bir az keçənnən soora tutdu peyğəmbərin yaxasınnan. Dedi, qaytar məni 
korruğa, isdəmirəm gözüm görsün. Dedi, Əbu Bəsr, özün ağladın, özün 
iltimas elədin. Mən də Allaha əl aşdım, bu toplumun qabağında möcü-
zəmnən səni sağalda bilməsəydim, peyğəmbərriyim xətaya tüşəjəydi. İn-
di, niyə sən korruğ isdiyirsən? Dedi, mən Allahı qəlbimin gözüynən tanı-
mışam. Bu insannarın bir-biriynən qeybətinə, həsədinə baxıram, isdəmi-
rəm mənim gözdərim görsün. O boyda görməyi isdiyən bir adam kor da 
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dünyadan getdi. İndi, insanda qəlbinin gözü açıq olmalıdı. Bir gözə daş 
dəyər, kor olar, xəsdəlihdən tutula bilər. Ama qəlbin gözü kor olmax – 
bu, çox çətin məsələdi. 

 
Söylədi: Hacı Namiq Əliyev, 1959-cu il təvəllüdlü. Axund. 
 

RƏVAYƏT 
Nəbiyə buyrux gəlir kin, sən səər duruf üş yolun ayrıcına çıxarsan. 

O yolun mən dediyim istiqamətinnən gedərsən. Tutax kin, sağ tərəfnən. 
Amma getdiyin yollardan birincini udarsan – qarşına çıxanı udarsan. 
İkincini gizdədərsən. Üçüncünü razı salarsan. Dördüncünü azad edərsən. 
Beşincidən qayıdarsan. Bu Nəbi durdu səər, getdi - deyilən yolnan getdi. 
Gördü bunun qarşısına bir dağ çıxdı. Dedi, Allah, mən bu dağı nə cürə 
udajam. Bu, dağa yaxınnaşdıxca dağ oldu bir balaca həb. Götdü bunu 
uddu. Genə yoluna davam eliyəndə gördü munun qarşısına bir şəxs çıxdı. 
Əlində üsdüörtülü bir mejmahıdı – sini. Verdi muna. Bu aşdı bu siniyə 
həmin şəxs baxanda gördü içi dolu hamısı zinyətdi. Bunu gizdətdi. Başın 
qaldırdı kin, o şəxs yoxdu, gizdətdi, getdi. Getdiyi yolnan davam eliyən-
də bunun yolu bir meşə kənarıynan düşdü. Gördü kin, bir quş gəlir, istədi 
bu quşdan qaşsın, özünü gizdədəndə tez bir şəxs bunun dalınca çıxdı, 
dedi kin, onu yaralama. Onu nə qovalama, nə də vurma. Quşu saxladı 
əlində. Şəxs buna yaxınnaşanda quş dilə gəldi. Dedi kin, məni vermə ona, 
azad elə. Bu şəxs də dedi kin, onu maa ver. Dedi, nəə görə? Dedi, mən 
ovçuyam. Onnan bala saxlıyıram. Aparajam. Onu satsam, azuqəmdi, 
uşağıma yeməhdi. Dedi, bunun hakqı nədi kin? Mən bunun məbləğin 
versəm, verərsənmi? Dedi kin, hə. Allah heş gəsi heş gəsin yanında cibi 
boş, üzü qara eləməsin. Mən də deerəm, Allah kişiləri arvatdarın yanında 
üzüqara eləməsin. Qadınnarı da övlatdarının yanında üzüqara eləməsin. 
Amma kişinin də civinin biri dolu olsun, biri boş – iksi dolu olanda yolun 
azır, ikisi boş olanda fikir eliyir. Nəysə, quşu azad elədi. Dördüncüsün 
razı saldı. Genə yoluna davam elədi. Yenə gedəndə gördü kün, bir dağa 
tərəfdi – dağa qarşı gedir. Dedi, ay Allah, mən nağayrım? Bu dağa yaxın-
naşdı. Nə illah elədi, yaxınnaşa bilmədi. Gördü, irağ üzdən, elə pis iy 
gəlir... Qayıtdı. Qayıtdı, gəldi. Gejə yuxuda genə gəldi yuxusuna. Dedi, 
mən dediyimi elədin? Dedi, elədim. Dedi, bilirəm elədin. Yanı deerəm, 
elədin. Amma de görüm, nə annadın? Dedi, nə bilim. Dedi, desəm bilər-
sən, öyrənərsən? Dedi, hə. Dedi, öyrədərsən? Dedi, hə. Dedi, o birinci 
gördüyün səbrdi. Abırrı adamda səbr olur. Kiminsə səbri var, onda abır 
var. Abrına sığınır, özünü basır. Səvirri adam həməşə hörmətdi olur. 
İkinci, dedi, dünya malında gözün-könlün toxdu. İnsanın düşmanı nəfsi-
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di, valideynin düşmanı da övladıdı, dosdu da övladıdı. Çünki övlad onu 
ruhlandıra da bilər, həmi də düşman kimi sındıra da bilər. Dedi, bəs səən 
nəfsin iti dööl. İnsanı da hər şəə vadar eliyən nəfsidi. Nəfs iti olanda 
yalan da danışırsan, fikrini dəəşirsən, məjburiyət qarşısında hər şey 
eliyirsən. Dedi, bəs üçüncü? Dedi, azad elədin. Axirətdə sən azad olas-
san. O quşun azatdığı səən axirət azatdığındı. Bəs dördüncü? Dedi, Allah 
öz sevgisini səən qəlbində okqədər yaşadajağ, ilahi okqədər səən qəl-
bindədi kin, sən həmməşə o Allah sevgisinnənsən, hammı səni sevəjəh. 
Heş gəsin qəlbinə dəymiyəssən. Bööyün yolun saxlıyassan, kiçiyi bağış-
dıyassan. Bə beşincisi? Dedi, beşincisi odu ku, nəkqədər istədim ki, dağa 
yaxınnaşam, o dərənin divinə baxam ki, burdan gələn nə iydi? Eliyə bil-
mədim, güjüm çatmadı. Dedi, getsən, heşnə görmüyəjiydin. Ona görə ki, 
heş nə yoxuydu. O gələcəkdə bizim əməllərimizin iysidi. Hası ki indiki 
devirdi. Hamı hamıya xəyanət eliyir, hamı hamıya paxıllığ eliyir, hamı 
hamıya qatildi. Nələr yoxdu – nəvə babıya əl qaldırır, oğul atıya əl qaldı-
rır. Ana evlatdarı bir-birinnən seçir – varrı evladı, kasıv evladı. Dedi, 
əməllərimizin iysidi, iylənəsi heş nə yoxdu. İndi Allah tala qorxduğu-
muzdan qorusun. Allah helə günnərdən saxlasın.  

 
Bayatılar 

 
Qarabağda bağ olmaz  
Qara salxım ağ olmaz. 
Ürəyində Qarabağ dağı olanın  
Gözdərində yağ olmaz.  
 
Ağaşda gilə-gilə  
Yığaram gilə-gilə.  
Neynim, fələh qoymadı  
Məəm də üzüm gülə.  
 
Aşıx el amanatı,  
Şana tel amanatı.  
Mən, bala, ölürəm,  
O bajın amanatı. 
 
Əzizim, bekar məni 
Sanma sən, bekar məni.  
Öldürəjəh, ay qardaş,  
Sən vuran yara məni.  
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Əzizim, Qarabağda  
Batıfdı qara bağda.  
Mən çəhdiyim həsrəti,  
Çəkən yox Qarabağda.  
 
Əzizim, harda qaldı,  
İzdərim qarda qldı.  
İtgin tüşən evlatdar  
Bilmirih harda qaldı?  
  
Əzizinəm, qurumaz  
Dağıntı çox, qurum az.  
Vətənnən didərginin  
Göz yaşdarı qurumaz.  
 
Əzizim, dura millət, 
Tüşməni qıra millət.  
Sahifsiz dağda-daşda  
Batıfdı qara millət.  
 
Əzizim əldən gedir,  
Şəhitdər eldən gedir.  
Anaların yaşdarı  
Sifətdən dən-dən gedir.  
 
Əzizim məni ağlar,  
Qoydu erməni ağlar.  
Əsir tüşən evladı 
Dağların çəni ağlar.  
  
Oda saldım, özümü,  
Kor eylədim gözümü.  
Qəribin dərdi çoxdu,  
Kimə desin sözünü?  
 
Kəhlih gəzir, koldadı,  
Çayın suyu qoldadı.  
Ümüdüm üzməmişəm,  
Hələ gözüm yoldadı.  
 
Aşıq, aranı dağlar  
Peykan aranı dağlar.  
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Könlüm isdər, əl çatmaz,  
Kəsifdi aranı dağlar.  
 
Suda balıx yan gedir,  
Aşma yaram, qan gedir.  
Son sözüm deyim sənə:  
Əcəl gəlif, can gedir.  
  
Eləmi fağır-fağır  
Üsdümə dərt-qəm yağır.  
Dedim, ay qardaş, əvvəl çağırmadın  
O can üsdə məni çağır.  
  
Mən aşiqəm, yanarsız  
Nə heyvasız, nə narsız.  
Ahım dağlara tüşdü,  
Qaçın, ellər, yanarsız.  
 
Yazı yaza bilmirəm  
Yazıf poza bilmirəm.  
Vətən orda, mən burda  
Ayrı dözə bilmirəm.  
 
Getmə, getmə, gəlirəm.  
Sən gedirsən, mən qalıram.  
Qardaş, sənin dərdinnən  
Can üsdəyəm, ölürəm.  
 
Qərənfil dəsdəsiyəm  
Yığılmış dəsdəsiyəm.  
Bir qardaşın, bir ananın  
Neyniyim, xəsdəsiyəm.  
 
Qərənfiləm, qamxaram 
Açılmağa qorxaram.  
Heşgəsi demirəm, ama bilsəm ki, qardaşım gəlir, vallah  
Xəsdə olsam, qalxaram.  
Yetim yetərgin olar,  
Bitər, bitərgin olar.  

Yetimin yetimliyin üzünə demiyin, üzünə çəhmiyin, onda yaman  
Gözdən didərgin olar. 
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Yetim oturanda yeri dar eliyir, duranda kölgə salır. Yetim qəmli ba-
xışınnan, nəmli gözünnən tanınır. 

 
Yetimin yekə dərdi, 
Yühlənif yükə dərdi.  
Fil gərəh, dəvə gərəh  
Yetimin çəkə dərdi.  
 
Yerişin naza bənzər,  
Boyun şahbaza bənzər.  
Eşitsəm, sən gəlirsən, ay qardaş,  
Qışım da yaza bənzər.  
 
Yetimlər yas saxlıyır,  
Boynun pükür, ağlıyır.  
Bir baxın yetimlərə  
Yaman ürəh dağlıyır.  
  
Məni bir quş apardı,  
Dərtdərə tuş apardı.  
Qardaş, qardaş deməhdən  
Gözümü yaş apardı.  
  
Eləmi, Kürdən gələr  
Arazdan, Kürdən gələr.  
Xəbər verin elimə  
Hamısı birdən gələr.  
 
Eləmi, yağ əridi  
Piltədə yağ əridi.  
Dərdimi dağa dedim,  
Ahımnan dağ əridi.  
 
Xəncər üstdə qaş gəlir  
Qoşun başabaş gəlir.  
Qoşuna qurvan olum,  
İçində qardaş gəlir.  
 
Mən bilmirdim bu dili, 
Quşdar oxur bu dili.  
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Gəlin anam ölənnən, Xojalı dağılannan, üş balalarım ayağı küldə, 
gözü yolda qalannan, yaxam yetim əlli olannan, bir qardaş gözü sığıyıf, 
çənə çəkənnən, bir gəlin yola salannan, bir yaralı şəkilə can verən atam 
ölənnən örgəmmişəm bu dili. 

 
Söylədi: İskəndərova Səidə Əli qızı, 1957-ci il təvəllüdlü. Təhsilsiz  
  

Dəryada gəmim azıf, 
Gözdərimə qan sızıf.  
Gəl incimə Tanrıdan  
Ömrümə qara yazıf.  
 
Qarabağın yolları,  
Qan tutufdu yolları.  
Yağı ova çıxıfdı, ana,  
Bağlanıfdı qollarım.  
 
Mən aşiq, qazan ağlar,  
Od ağlar, qazan ağlar  
Cavan ölən şəhidin  
Qəvrini qazan ağlar. 
 
Çəkilə bax, çəkilə,  
Çəkil yerə tökülə.  
Qiyamat o gün qopar, anamın paltarrarı  
Düyünçəyə çəkilə.  
 
Gəncənin gəmisinə,  
Şeh tüşüf zəmisinə.  
Heş gəsin balası  
Qalmasın əmisinə. 
 
Mən aşiqəm, baxdı kəm  
Talehi kəm, baxdı kəm.  
Mən fələyə neylədim,  
Fələh mənə baxdı kəm.  
 
Gül əhdim mən divara  
Bülbül onu suvara.  
Qışı mənnən qışdadın,  
Yazı qoydun avara.  
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Mən öldüm, anam qaldı,  
Oduma yanan qaldı.  
Dünyada bir gün görmədim, 
Arzularım ürəyimdə qaldı.  
(Şəkildən nişanam qaldı.) 
 
Sən bu evin xanısan, 
Xanısan, sultanısan. 
Gözümü hərrərəm belə 
Görümmürsən, hanı sən? 
 
Köynəyin ağa dönsün, 
Yuduxca ağa dönsün. 
Bircə gün qonağım olsan, ana, yüz il qonax saxlaram, 
Ürəyim dağa dönsün.  
  
Çırağı qura bilmədim,  
Quruf bura bilmədim.  
Azreyil ova çıxanda, ana,  
Qarşı dura bilmədim.  
 
Əlimnən piçax tüşdü  
Bilmədim, haçax tüşdü.  
Azreyil sinəmə çökəndə  
Həkimim qaçax tüşdü.  
 
Mən aşıx xəsdə yeri,  
Xəsdəsən, asda yeri.  
Qiyamat o gün qopar,  
Yığıla xəsdə yeri.  
 
Qardaşdar, ay qardaşdar,  
Yağış yağar, qar başdar.  
Ölsə, bacılar ölsün  
Heç ölməsin qardaşdar.  
 
Gəl gedəh dağa, qardaş,  
Qar yağa-yağa, qardaş.  
Sən duman ol, mən çisgin,  
Çəkiləh dağa, qardaş. 
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Mən öldüm, anam qaldı,  
Oduma yanan qaldı.  
Dünyada gün görmədim,  
Daşdan nişanam qaldı.  
 
Anam, anam, öz anam  
Qoynu dolu köz anam.  
Gəlsin anam, öz anam  
Desin bircə söz anam.  
  
Anam, anam, öz anam  
Qoynu dolu köz anam 
Yad ağlar yanlış ağlar.  
Qoy ağlasın öz anam.  

 
Söylədi: Verdiyeva Sona Tanrıverdi qızı. Təvəllüdü 1959. Orta təhsilli.  

 
Maral durduğu yerdə  
Boynun burduğu yerdə.  
Məni vuran elə vurdu,  
Qaldım döşəli yerdə.  
 
Mələ, ceyranım, mələ.  
Balamı vermə ələ.  
Mən mələdim, gəlmədi,  
Sən mələ, bəlkə gələ.  
 
Ay balam, bala dağı  
Bağ dağı, bala dağı.  
Hər dərtdən betər olar,  
Anaya bala dağı.  
 
Əzizim, bada getdi  
Yel vurdu, bada getdi.  
Fələh bir tələ qurdu,  
Gör balam bada getdi.  
 
Azreyil can üsdədi,  
Susuyuf, qan üsdədi.  
Alma balamın canın,  
Balam nişan üsdədi.  
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Ərşində sijim gördüm,  
Çəhdihcə sijim gördüm.  
Mən balamnan ayrılmazdım,  
Fələyin güjün gördüm.  
 
Başı bəlalı dağlar,  
Divi kölgəli dağlar.  
Burda bir qəriv ölüv,  
Haçan el gəliv ağlar?  
 
Bağında var, gəvalı.  
Başım oldu havalı.  
Allah gör nə dərt verdi,  
Başım oldu havalı.  
 
Bağda üzüm ağacı,  
Üzüm düzüm ağacı.  
Bağa baltalı girdi,  
Kəsdi bizim ağacı.  
 
Bağımda üzüm qara,  
Yeməyə üzüm qara.  
Arzum başa çatmadı,  
Yannızda üzüm qala.  
 
Bu dərdin əllisinnən  
Yüzünnən, əllisinnən.  
Yoxdu bu dərdə çara  
Soruşdum əllisinnən.  
 
Mən səni el bilirdim,  
Başımda tel bilirdim.  
Uca dağlar başında  
Qurumaz göl bilirdim.  

 
Söylədi: Əsədova Cəmilə Zülfüqar qızı. 1954-cü il təvəllüdlü. Təhsilsiz. 

 
Rəvayət 

Bir dəfə Musa peyğəmbər görür, camahat toplaşıf. Hamı dikkətnən 
qulağ asar. Bir nəfər qalxar deyər, ya Musa, sənnən də bilihli alim varmı? 
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Musa peyğəmbər deyir, xeyir. Bu sözdən bir qürurranır. “Xeyir” deyən 
kimi Allah-Taaladan qəlbə salınıb da. Deyir, ya Musa, səhv elədin. Birin-
ci, elm elə bir dəryadı ki, onu bir adam qavrıya bilməz. İkinci bir tərəf-
dən, bu dünyada elə bir şəxsiyət var ki, onun mərtəvəsi sənnən yühsəhdi. 
Heç o qürrələmmir. Deyir, ya Rəbbim, o kimdi? Qəlbə salınır da. Deyir, 
mən onu görə bilərəm? Deyir, görərsən. Necə görə bilərəm onu? Deyir, 
bir diri balıx götürürsən, balığı harda itirsən, onu orda taparsan. Musa 
peyğəmbər bir gün sumkaya balıx qoyar, bir şagirdinnən barabar yola 
tüşər. Bullar dənizin qıraana çatıllar. Yoruluv oturullar dənizin qıraanda. 
Yuxu tutur bulları. Soora duruf gedillər. Ajıflar. Deellər, oturax kölgədə 
çörəh yəəh. Baxıllar sumkada balıx yoxdu. Deer ki, ya Musa, balıx yox-
du. Deer, yəqin orda tüşüf balıx. Biz otuduğumuz yerdə. Yuxulamışdıx. 
Qayıdax. Qayıdıllar, gəlillər görüllər, bir arıx kişi var. Salamlaşıllar. 
Deer, siz kimsiniz? Deer, siz axdaran adam. Axı bunun da qəlbinə salıf 
Allah-Taala. İki şeyə inananda dinə inammış olursan: birinci, qəlbə sa-
lımmağa; ikinci, gözə görümməyə. Qəlbinə salır, deer, sən bu işi gör. 
Nəysə, deer, mən sənnən yoldaş ola bilərəm? Deer, xeyir. Sən mən tutdu-
ğum işdərə dözmərsən, elədiyim işdərə dözmərsən. Deer, yox, dözərəm. 
Şagirdi qayıdır. Bu da olur Xıdır peyğəmbər. Həmən arıx kişi. Bir xeylax 
yol gedənnən soora bulların yolu dənizdən tüşür. Gəmiyə minih başda-
nanda bulların ikisini də gəmiyə götürüllər. Heç birsinnən də nə bilet 
isdəmillər, nə pul isdəmillər. Çünki alınnarında peyğəmbərrih var, nur 
var. Həmən nura görə də bullardan heş nə tələb eləmillər. İndinin özündə 
nurru insannar olanda isdə-isdəməz hörmət eliyirsən. Tanıdın, tanımadın. 
Nəysə, bir neçə gün gedənnən soora həmən arıx kişi gəminin iki yan 
taxdasın qopardır, gəmiyə su dolur. Deellər ki, sən neylədin, nə iş gördün 
belə? Bular bizə pissih eləmədi ha! Bizdən pul da isdəmədilər, bilet də tə-
ləb eləmədilər. Gəmi bata bilər. Deer, əşi, mən saa nə dedim? Dedim ki, 
mən elədiyim hərəkətə sən dözməzsən. Nəysə, çıxır çöldə yol gedillər. 
Bir qədər yol gedənnən soora görüllər yolun qıraanda dört-beş yeniyetmə 
oynuyur. Yeniyetmə də on üş-on dört yaşında oğlan uşaxlarıdı da. Xızır 
peyğəmbər bunnan ayrılır. Gedir uşaxlarnan söhbət eliyir. Görür, bu 
uşaxlardan birini götüdü çaxdı yerə. Getdi ki, uşağ ölüfdü. Dedi, əşi, sən 
nağardın? Bu uşağı niyə öldüdün, saa nağarmışdı? Bəlkə atanın-ananın 
bircəsidi? Bəlkə bunnan gələcəhdə bööh insan olajeydi. Dedi, saa dedim 
ki, sən dözmərsən. Nəysə, qayıdıf gəlir, deyir, ayrılax. Deer, yox, ayrıl-
mıyajam. Genə gedəjəm. Amma deer ki, axırda sana deəjəm nə olufsa. 
Gedif bir kəndə girillər. Ajıflar da çörəhləri qutarıfdı. Hası qapıya gedil-
lərsə, nəyinki bullara çörəh verillər, bulları təhqir eliyillər. Söyüllər, dala-
şıllar. Kətdən çıxanda görüllər möhrə dağılıfdı, bizdərdə barı deyillər, 
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Ağdaşda möhrə deyillər – həhətyanına. O barı uçufdu, daşdarı tökülüfdü. 
Deer, gəl köməh elə, barının uçan yerini düzəldəh. Deer, bu camahata da 
adam iş görərmi? Gedif işdiyif çörəh pulu qazanarıx da. Deer, maa kö-
məh eliyirsən, elə. Eləmirsən, yaxşı yol. Köməh eliyir, barını düzəldillər. 
Bir qədər gedənnən soora deyir, biz ayrılmalıyıx. Amma saa deməliyəm, 
nəyə görə. Deer, o gəmi iki-üş kasıf qardaşın gəmisiydi. O gəmiynən ol-
lar neçə vaxt ıdı, dolanırdılar. Bu gəmiyə bu yerin padşahının gözü tüşüf-
dü, əmini olların əlinnən almağ isdiyir. O gəmini şikəst elədim ki, padşa-
hın qəlbi küssün, gəmini tələb eləməsin. Deer, uşağı niyə öldüdün? Qə-
şəng uşağ ıdı. Deer, onun zahiri gözəldi. Batini çox çirkindi. Ata-anasının 
bir dənəsidi. Ata-anası çox dindar insannardı. Allaha yaxın adamlardı, 
ibadıtçidilər. O uşax böyüdühcə ata-ananı cəhənnəmə yandırajehdi. O 
ata-anaya Allah-Taala yeni bir evlat verejehdi. O evlat o qədər yaxşı ola-
jehdi ki, nəyinki özünü, hətda yetdi arxa dönəninin də adın saxlıyajehdi. 
Deer, bəs barını niyə dedin düzəlt? Dedi, o barının altında xəzinə var, o 
xəzinə iki yetim uşağın kismətidi. Uşaxlar hələ körpədilər, balacadılar. 
Onun üsdün örtdüm, gizli qalsın, o uşaxlar yiə dursunnar.  

 
DƏRDƏ DƏRMAN 

Bir nəfər çox ağır xəsdə olur. Neçə loğman yanına gedirsə, buna 
çarə olmur. Deer, öləjəhsən sən. Çarə yoxdu. Bir gün görür ki, çovan 
gəldi. Bir qara qoyunu sağdı, yekə bir qavda ojağın üsdə qoydu. Covan 
getdi, bir ilan gəldi. Gəldi, bu südü işdi. Təzdən qaytardı – qusdu. Həmən 
nəfər də gedir ki, elə canın qutarsın da... Görür axı, ilan işdi, qaytardı. O 
ilan qaytaranı içir ki, ölsün. Ölmür, dirilir. Gedir loğmanın yanına ki, sən 
nə təhər loğmansan? Loğman deer ki, hardan alaydım mən yetdi il kısır 
qalmış qara qoyunun südünü, gözdərinin zəhərini. Hiss eliyir ki, dərmanı 
buymuş daa. Zəhərnən süd qarışıf, bunu yaxşı eliyif. 

 
UŞAQ OYUNLARI 

Sümbəsürüh 
Axşam qarannığında yığışırdıx dört-beş oğlan qız – qatışıx. Sümü-

yü atırdıx. Qarannıxdı axı. Kim tapıf gətisə, qalib hesav olunurdu. 
 

Mıxca 
Çala qayırırdıx. Çalada çurzu deyillərdi. Mıxcalar düzəldirdih. Kim 

ki mıxcaları yıxa bilirdisə, o çubuxları alırdı, o vururdu. Gətirirdi, sən 
vururdun. Necəsini yıxa bilirdinsə, onu götürürdün.  
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Dirədöymə 
Dayirəvi xət çəkir, dirə qoyurdux ayaxlarının altına, tokqanın. Bir 

qurup da gəlirdi ki, əlinnən alsın. Bu dirəçinin nə qədər vurullarsa, aya-
ğın çəhmir. Ayağın çəkən kimi tokqanı götürürdülər, təzdən vururdular. 

 
QARAVƏLLİ 

İki nəfər olur, bir əzcə şişirtmə danışandılar. Biri yaxşı balıx tutar-
mış. Üç oğlu varmış. Kişinin adı Rüsdəm idi. Böyüh oğlunun adı Mirzalı 
idi, ortancılın adı Namaz, balacanın da adı Mehbalı. O biri nəfər də yaxşı 
bosdan əkən olufdu. Adı Aydınıdı. Bir gün bullar söhbət eliyillər. Rüs-
dəm kişi deyir ki, ay Aydın, Qasım şahadında bosdan əhmişdih. Bizdə 
yer addarıdı – Qasımşahat, Şəhbəli, Ağalı, Bağlar, Koğuşdu, Ada. Deer, 
orda qarmax vururdum, yaman bərəkətdi yerdi. Bir gün qarmağıma balığ 
ilişdi. Nə qədər çəhdim, çıxarda bilmədim. Böyüh oğlumu çağırdım – 
Mirzalını. O da gəldi, köməh elədi, çıxarda bilmədi. Namazı çağırdım, o 
da gəldi, çıxarda bilmədi. Nəysə, çıxartmax mümkün olmadı. Çıxıram 
balığın belinə. Balığın başı Kürün bu tayındadı, quyryğu o biri taydadı – 
Qarabağ üzündədi. Bu da qulağ asır diqqətnən. Deer, ay Rüsdəm, sən çox 
düz deersən. O yer bilirsən, nə qədər bərəkətdi yerdi. Bir dəfə mən də 
orda bosdan əhmişdim, Yuxarı Qarxın, Aşağı Qarxın, Yevlax daşıdı, 
qutarammadı. Bir gün gəmiynən Kürün o tayına keşmişdim. Baxıram, 
Kürün bu tayınnan qarpızın şüyü keçiv o üzə. Ə, bosdan burdeymiş. Nə 
qədər camahat daşıyıf qutara bilmir. Deer, Aydın, bəsdi, qarpızın şüyün 
çək. Deer, hara çəkirəm, sən balığın belinnən tüş, mən qarpızın şüyün 
çəkim. Bax belə bir qaravəlli. 

Söylədi: Bərxudarov İsa Camal oğlu. 1933-cü il təvəllüdlü, 
təqaüdçü. 

 
RƏVAYƏT 
Ağıllı şəyird 

Keşmişdə loğmannar özünə bir köməhci götürürdülər axı. Öyrət-
məyə. Loğman görür ki, kətdə bir ağıllı uşax var. Atasına deer, bunu 
şəyirtdiyə götürür. Uzun müddət oğlan loğmannan işdiyir. Oğlan da bö-
yüyür. Bir gün xəsdə gəlir. Loğman bunun baş qapağını götürməh isdiyir. 
Nədisə, başının içindədi, çığırır, dayammır. Şəyirtnən bir yerdə hazırrı-
yıllar otaxda. Loğman dərini soyar, baş qapağın götürər xəsdənin. Görür 
ki, bunun beyin pərdəsində bir gənə var. Yapışıf beyincihdə. Makqaş 
əlində qalır məətdəl. Şəyirt də baxır loğmanın işinə. Şəyirt yavaşca deer 
ki, qızdırbas. Loğman deer, həə. Makqaşın arxa tərəfin qızdırır, gənənin 
arxa tərəfinə tutanda gənə qaçır. Keçir o tərəfə, loğman götürür. Xilas 
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eliyir xəsdəni. Loğman şəyirdə deer, sən mənnən çox bilirsən. İndi iki-
mizdən birimiz yaşamalıyıx. Dərman hazırrıyajam: sifdə mən hazırrıya-
jam, sən içəssən. Sağ qalsan, sən hazırra, mən içəjəm. Loğman gedir, zə-
hərri dərman hazırrıyır. Bu hazırramağa başdıyanda şəyird gedir işini 
görür – qırx dənə bööh süd vannası hazırrıyır. Gəlir loğmannan dərmanı 
içir, qaçır o qaynar vannalara – birinciyə, ikinciyə, ... qırxıncıya. Ölmür. 
Şəyird gedir dərmanı hazırramağa. Qarannıx balaca otaxda yarım metir 
keçəni qoyur həvəhdəsdənin üsdünə. Loğman da gəlir bunu güdür ki, bu 
nə səsdi, şəyirt nə hazırrıyır? O da bilir ki, loğman gələjəh bunu güdmə-
yə. Başdıyır döyməyə keçəni. Bir gün, iki gün... Qırxıncı gün qapıdaca 
loğmanın ürəyi partdıyır ölür. 

Söylədi: Həsənov Eldar Fəttah oğlu, 1947-ci il təvəllüdlü. Ali 
təhsilli. 
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Qardaş türk folklorundan 
 

RUMELİ: İZİ İTMİŞ TARİX 
 

Ötən sayımızda Rümelinin tarixi və coğrafiyası, eləcə də Rümeli 
türküləri haqqında qısa arayış vermişdik. Böyük keşməkeşlərə məruz qa-
lan Rumeli türklərinin zəngin folklor irsi mövcuddur. Çox təəssüf ki, 
Azərbaycanda bu mövzu yetərincə tədqiq olunmayıb. Amma inanırıq ki, 
Rumeli türklərinin tarixi, etnoqrafiyası öyrənilsə, türk tarixinin qaranlıq 
qalmış daha bir səhifəsi işıq üşü görəcək.  

Ötən say da daxil olmaqla bu yazını geniş izahlarla verməkdə məq-
sədimiz unudulmaqda olan Rumeli mədəniyyətinə nəzər salmaqdır. Ru-
meli türklərinin müharibələr nəticəsində xırda-xırda adalara sıxışdırıl-
ması, sonradan ya müharibələr, ya da adaların suyun altında qalması 
nəticəsində yoxa çıxması böyük bir mədəniyyət daşıyıcılarının varlığına 
son qoyulmasına səbəb olmuşdur. Amma təqdim etdiyimiz materiallar 
göstərir ki, əksəriyyətinin mövzusu qəhrəmanlıq olan bu türkülər daha 
dərindən incələnsə, tarix pərdəsi arxasında gizlənən döyüşlər və onların 
səbəbləri ilə bağlı çox gizli məqamlar aşkarlanacaqdır. 

Bu yazını hazırlayarkən apardığımız araşdırmalar maraqlı faktları 
üzə çıxardı. Yalnız təəssüflə onu qeyd etmək istərdik ki, Rumelilərlə bağlı 
əlimizə gəlib çatmayan həddən çox maddi və mədəni irs tələf olub. 

 
Qumru Şəhriyar 

 
Budin türküləri 

Budin Macarıstan krallığının mərkəzi olmuş tarixi şəhərdir. Budin 
şəhərinin yerləşdiyi tarixi yer Budapeşt şəhərindən keçən Dunay çayının 
cənub tərəfi hesab olunur. Osmanlı İmperiyası və Macarıstan krallığı ara-
sında 1526-cı ildə baş vermiş Moxaç döyüşü nəticəsində şəhər Osmanlı 
İmperiyasının nəzarəti altına keçmişdir. II Vyana mühasirəsinin uğursuz 
olması ilə Osmanlıların geri çəkilməsi Budini 90 min nəfərlik xaç ordusu 
ilə təkbətək buraxdı1. Şəhəri müdafiə etməyə çalışan Əbdürrəhman Paşa 
16 min nəfərlik ordu ilə qalanı iki ay yarım müdafiə etməyə çalışmış və 
şəhid olmuşdur2. Budin türküləri bu müharibələrin acı nəticələrini dilə 
gətirir:  
                                         

1 Cem Büyük Ansiklopedisi. c.3, İstanbul, 1984,  s.917-918 
2 Özbek. Folklor ve Türkülerimiz. İstanbul, 1975,  s.382 
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Ötme bülbül, ötme yaz bahar geldi,  
Gül alıp satma zamana geldik. 
Geldi caur aldı kulle-ı Budin,  
Aman Padişah’ın küffar elinde. 
 
Budin’ın dört kubbesi var kıbleye bakar,  
Ara yire yiri yok su akar.  
Gitdi Padişah’ın serhaddi Budin,  
Yitmiş bin çocuğun eli duada. 
 
Aman Padişah’ın küffar elinde,  
Yazık oldu aldı kafir Budin’i.  
Ah Budin’ın büyük büyük evleri, 
İçinde ulana huri kızları. 
 
Yazık oldu gitdi Ali-Osman kilidi,  
Ah Budin’in uzun uzun çarşısı,  
Yakdı kafır güler mermer camisi,  
İçinde yandı Acem halısı. 

 
Bu türkü İqnats Kunosun Budin müharibələri ilə bağlı topladığı 

materiallarda da vardır3: 
 

Ötme bülbül ötme yaz bahar oldu,  
Bülbülün figanı bağrımı deldi.  
Gül alıp satmanın zamanı geldi,  
Aldı nemse4 bizim nazlı Budin’i. 
 
Çeşmelerde abdest alınmaz oldu,  
Camilerde namaz kılınmaz oldu.  
Mamur olan yerler hep harab oldu,  
Aldı nemse bizim nazlı Budin’i. 
 
Budin’in içinde uzun çarşısı,  
Orta yerde Sultan Ahmed Camisi.  

                                                                                                    
 

3 Kunos. Türk Halk Edebiyatı.  s.24-25 
4 Nemse – Osmanlılar tərəfindən avstriyalı almanlara verilən addır. Dilsiz, dil-

bilməz mənası verir. Türkülərdə bu ifadənin“nemçe” variantına da rast gəlinir. 
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Kabe suretine benzer yapısı, 
Aldı nemse bizim nazlı Budin’i. 
 
Budin’in içinde serdan kızıyım,  
Anamın babamın iki gözüyüm.  
Kafeste belsi kınalı kuzuyum,  
Aldı nemse bizim nazlı Budin’i. 
 
Cebhane tutuştu aklımız şaştı,  
Selatin Camiler5 yandı tutuştu.  
Hep sabi sübyanlar ateşe düştü,  
Aldı nemse bizim nazlı Budin’i. 
 
Serhatler içinde Budin’dir başı,  
Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı.  
Çerkes Alemdar’dır şehitler başı,  
Aldı nemse bizim nazlı Budin’i. 
 
Kıble tarafından üç top atıldı,  
Perşembe günüydü güneş tutuldu.  
Cuma günüydü Budin alındı,  
Aldı nemse bizim nazlı Budin’i6. 
 

*** 
Gördünüz mü bize hünkar neyledi,  
Budin kullarını esir eyledi.  
Sadrazam bize imdad vermedi,  
Yazık oldu aldı düşman Budin’i. 
 
Budin kalesin kıydı imdi,  
Kulların kıymetin bilmedi.  
Gitdi elden Äli-Osman kilidi,  
Yazık oldu aldı düşman Budin’i. 
 
Yüzün göstermeyen ay-ı güneşe,  
Gitdi güzel kızlar krala peşkeşe.  

                                         
5 Selatin Cami – Sultanların tikdirdiyi 2-4 minarəli böyük məscidlərə verilən 

addır. Məsələn, Sultan Səlim məscidi və ya Süleymaniyyə məscidi. 
6 Kunos. Türk Halk Edebiyatı. s.24-25 
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Karga kuzgun doysun karadan leşe,  
Yazık oldu aldı düşman Budin’i. 
 
Avret, oğlan koyun gibi mileşur,  
Gitdi kafir ırzağı malı paylaşır.  
On bin avret esir olup halleşur,  
Yazık oldu aldı düşman Budin’i. 
 
Ah Budin’in büyük-büyük evleri, 
Dört tarafda bekler gerçek erleri. 
Görün başımıza gelen halleri, 
Yazık oldu aldı düşman Budin’i. 
 
Ah Budin’in yassı-yassı yolları,  
İçinde gezerdi huri kızları.  
Görün başımıza gelen halleri,  
Yazık oldu aldı düşman Budin’i. 
 
Toprak kullesinden yuris idiler,  
Yüğrük atlar ala kana batdılar.  
Nice canlar şehid olup yatdılar,  
Yazık oldu aldı düşman Budin’i. 
 
Günde beş bin kunparası atıldı,  
Yidi kullesinin surları yıkıldı.  
Yüz bin adam niya ile basıldı,  
Yazık oldu aldı düşman Budin’i. 
 
Ol şahbaz yiğitler elleri bağlı,  
Kafirler elinde dilleri dağlı. 
Alıp götürdüler Estergon’a dogru,  
Yazık oldu aldı düşman Budin’i. 
 
İmdada gelmeyen çeksin azabı,  
Kıyamet gününde versin cevabı.  
Düşen şehitlerin yoktur hesabı,  
Yazık oldu aldı düşman Budin’i. 

 
*** 
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Geldi düşman bağladı hep cümle rahim der Budin,  
Ser çekip bir bieflake çıkdı ahım der Budin.  
Cenk edip düşman ile öldü simahım der Budin,  
Gelmeyen imdadıma çeksin günahım der Budin. 
 
Bir zamanda olmuş idim seddi islama kilid,  
Gafilen basıp beni aldı Budin Nemçe pelid.  
Ta kıyamet hasr olunca kezmezem hakkdan ümit,  
Belki bir gün açılır bahtı siyahım der Budin. 
 
Kurtarın gelin beni küffara mesken eylemen,  
Hakk kerimdir gam çekip sizler de giryan eylemen.  
Bu hususda suç bulup hiç kimseyi tan eylemen,  
Böyle yazılmıştır emri ilahi der Budin. 
 
Gitdim elden göz göre düşmana oldum ben nasib,  
Ya ilahi sen kerem kıl zahmıma gönder tabib.  
Ne yazık düşman elinde yıkılıp oldum garib,  
Mescidim minberlerim hem kıblegahım der Budin. 
 
Der ki Hasan bilmeyenler söyleşir efsanemi,  
Kalmamış islam için mevlam tüketmiş danemi.  
Sene bin doksanda idi zabt itdi cephanemi,  
Kısmet oldi düşmana zırhı silahım der Budin7. 
 

*** 
 
Dinle izzin hakk içün ya Rab zarım der Budin,  
Kafire verdin benim darı diyarım ber Budin.  
Mescidi mihrablarım büthane kıldılar benim,  
Çinemek layık mı kafırler mezarım der Budin. 
 
Döndü islam askerinin zahiren kevkebleri,  
Koydular cümle imaretlerime merkepleri.  
Etdiler meyhane kuran okunan mektebleri,  
Toldı hem a’da-yı yır yır bazarım der Budin. 

 
                                         

7 Anonim, Mecmua-i Güfte, OİS, No: 400 vr. 115b’den, Hasan, Saray-Bosna – 
Türküler. s. 130-131 
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Inmez oldu üstüme cefası hakk’ın rahmeti,  
Günde beş kez açılırken bana bab-ı cenneti.  
Ey diriğa gitti benden şol Muhammed ümmeti,  
Toldı küffar putları burçı hisarım der Budin. 
 
Ey Revani ahl-ı islam gün ola gelir deyu,  
Akıbet mağripü maşrık anların olur deyu.  
Ali-Osman oğlu bir gün fethi der alır diye,  
Gece gündüz ol gün için intizarım der Budin8. 
 

*** 
 
Serhatlar içinde Budindir başı,  
Kan ile yuğrulmuş toprağı taşı.  
Kahraman alemdar şehitler başı,  
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i. 
 
Ötme bülbül ötme yaz bahar oldu,  
Bülbülün figanı bağrımı deldi.  
Gül alıp satmanın zamanı geldi,  
Aldı Nemçe nazlı Budin’i. 
 
Çeşmelerde abdest alınmaz oldu,  
Camilerde namaz kılınmaz oldu.  
Mamur olan yerler hep harap oldu,  
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i. 
 
Kıble tarafından üç top atıldı,  
Perşembe günüydü güneş tutuldu.  
Cuma günü idi Budin alındı,  
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i9. 
 

*** 
 
Budin dedikleri Aksu’yun başı,  
Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı, 

                                         
8 Anonim, Mecmua-i Güfte, OİS Nr. 400 vr. 115b’den Hasan, Saray-Bosna – 

Türküler.  s.132 
9 Özbek. Folklor ve Türkülerimiz. İstanbul, 1975,  s. 384 
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Çerkez Bayraktar’dır şehitler başı,  
Geldi küffar aldı kale-i Budin’i.  
Aldı Budin kalesini geçti bedeni10. 
 
Cephane tutuştu aklımız şaştı, 
Selatin camisi havaya uçtu, 
Askerin yarısı hep şehit düştü, 
Geldi küffar aldı kale-i Budin’i.  
Aldı Budin kalesini geçti bedeni. 
 
Budin’in üstünde doğdu bir yıldız,  
Aldı hain küffar on iki bin kız,  
Kimi kadı, kimi müftü, müderris,  
Geldi küffar aldı kale-i Budin’i.  
Aldı Budin kalesini geçti bedeni. 
 
Budin dedikleri çepçevre meşe,  
Kurdunu, kuşunu doyurduk leşe,  
Hüngür hüngür ağlar Genç Ali Paşa, 
Geldi küffar aldı kale-i Budin’i.  
Aldı Budin kalesini geçti bedeni. 
 
Budin’in içinde biz üç kız idik,  
Altun kafes içre besli kuzuyduk,  
Küffarın eline layık değildik,  
Geldi küffar aldı kale-i Budin’i.  
Aldı Budin kalesini geçti bedeni11. 

 
Bosniya marşı 

Fatih Sultan Mehmetin orduları Bosniyanı 1465-ci ildə fəth etdik-
dən sonra Osmanlı ordusu bu marşı söyləyərək Bosniyaya daxil olmuşlar. 
Qeyd edək ki, bu marş Bosniya Gənclik xoru tərəfindən hal-hazırda səs-
lənir. 

 
Medet ya Resulallah, 
Medet ya Sultan Mehmet Fatih, 
Destur ya Allah. 

                                         
10 Altınkaya, M.Kemal, Tuna. Serhad ve Rumeli Türküleri. Radyo, sy. 1, 

Ankara, 1941 s.7; Nabi, Yaşar. Balkanlar ve Türklük. 1936, Ankara, s.237 
11 Özbek. Folklor ve Türkülerimiz. İstanbul, 1975, s.385 
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Ders edelim dem dem,  
Dep edelim gam gam,  
Çok giden bu derdi gamı,  
Hu diyelüm hu hu, 
 
Sende bir hal var,  
Gel hakayalım ay,  
Biri şuder hali hanı,  
Hu diyelüm hu hu12. 

 
Çanaqqala türküsü 

Çanaqqala döyüşü – I Dünya müharibəsi illərində 1915-1916-ci il-
lərdə Osmanlı dövləti ilə İttifaq dövlətlər (İngiltərə, Fransa, Anzaklar13) 
arasında edilən dəniz və quru müharibələridir. İttifaq dövlətləri Osmanlı 
dövlətinin paytaxtı İstanbulu alaraq boğazların idarəsini ələ keçirmək, 
Rusiya ilə etibarlı bir əkinçilik və əsgəri ticarət yolu açmaq, alman müt-
təfiqlərindən birini zəiflətmək məqsədləri ilə ilk hədəf olaraq Çanaqqala 
boğazına girmişlər. Ancaq hücumları müvəffəqiyyətsiz olmuş və iki tərə-
fin də çox ağır itkilər verməsi ilə İttifaq dövlətlər geri çəkilmişlər. Bu dö-
yüş məhv olma vəziyyətində olan bir ölkənin möhtəşəm qələbəsi kimi 
olaraq əfsanələşib, hər vətəndaşın xatirəsində yaşayır. Türkiyə Cümhu-
riyyəti qurulduqdan sonra ingilis və fransız donanmalarının geri çəkilmə-
yə məcbur edildiyi gün – 18 mart Çanaqqala şəhidlərini Anma günü ola-
raq qeyd edilir. Çanaqqala türküsü də burada şəhid olan türk əsgərləri 
üçün yazılmışdır. Bu türkünün Kastamonu, Rodop Priştina, Kərkük və 
Üsküp variantları da var.  

 
 

                                         
12 Bosna Seti. Sultan Mehmet Fatih Gençlik Korosu Prizma Pruduction. Saraye-

vo, 2007 
13 ANZAK – I Dünya müharibəsində ingilis ordusunda döyüşən Avstraliyalı və 

Yeni Zelandiyalı əsgərlərdən ibarət birləşmiş ordu hissəsi. Bu ordu birləşməsinin əsgər-
ləri Türkiyədə Anzaklar adlandırılır. Anzak ifadəsi Australian and New Zealand Army 
Corps (tərc. Avstraliya və Yeni Zelandiya Ordu Birləşməsi) sözlərinin baş hərflərindən 
meydana gələn abbreviaturadır. I Dünya müharibəsinin başlanğıcında bu iki ölkəyə aid 
olan birliklərin qatılması ilə yaradılan ordu birləşməsi bu qısaldılmış adla tarixdəki yeri-
ni almışdır. Antanta tərəfindən Bosfor və Dardanel boğazlarının və İstanbulun ələ keçi-
rilməsi üçün başladılan "Dardanel əməliyyatı" çərçivəsində 1915-ci il 25 aprel tarixində 
Arıburnu adlı yerdə baş verən döyüşdə Anzaklar 5 min nəfərdən artıq itki verərək geri 
çəkilməli olmuşdular. Türklərə qarşı müvəffəqiyyət qazana bilməsələr də, daha sonra 
Yaxın Şərq və Avropa döyüş meydanlarında əhəmiyyətli xidmətlər göstərmişlər. 
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Çanakkale türküsü 
 

Çanakkale Marşı 
Çanakkale içinde bir kırık testi 
Anneler ve babalar ümidi kesti 
 
Çanakkale içinde sıra-sıra serviler  
Binbaşılar oturmuş asker öğütler 
 
Arı burnundan çıktık yan basa basa  
Hep düşmanlar kaçıyor kan kusa kusa14 

 
Esterqon qalası türküsü15 

Tuna çayının yanında bir təpənin üzərində inşa edilən Esterqon şə-
həri Slovakiyanın Şturovo (Osmanlılar zamanında Ciyərdələn) bölgəsi ilə 
Macarıstan-Slovakya sərhədini yaradırdı. Hal-hazırda şəhər Macarıstanın 
sərhədlərinə daxildir.  

Esterqon Macarıstanın qədim şəhərlərindən biridir. X əsrdən XIII 
əsrin ortalarına qədər – Arpad xanədanı Kral IV. Bela zamanında paytax-
tın Viseqrad və Buda elan olunmasına qədər Macarıstanın paytaxtı idi. 
Esterqon I Süleymanın 1529-cu ildə I Vyanaya səfəri zamanı qısa müd-
dət ərzində, 1543-cü ildə isə Sultan Süleyman Qanuni zamanında uzun 
müddət Osmanlıların əlinə keçmişdir. Bundan sonra Esterqon Osmanlı 
imperatorluğunun şimal-qərbi sərhədlərində çox əhəmiyyətli mərkəzlər-
dən birinə çevrilmişdir. 1595-ci ildə almanlar tərəfindən işğal edilən Es-
terqon Sokolluzadə Lala Mehmed Paşa tərəfindən yenidən Osmanlı tor-
paqlarına qatıldı və 1683-cü il almanların yenidən bu əraziləri işğal etmə-
sinə qədər Osmanlı sancağı olaraq qaldı. 

Bu türkü döyüşlərdən birinin qələbə ilə nəticələnməsindən sonra 
söylənilmiş və bu günə qədər də sevilə-sevilə söylənilir 16 . Türkünün 
mətni tarixi hadisələrdən götürülmüşdür. 

Başımızda yeşil şapka  
Al kuşağım bağladım  
Estergon’un barakalarını  
Dört dolanıp ağladım 

                                         
14 Üngör, Etem Ruhi. Türk Marşları. Türk Kültür Araştırma Enstitüsü, Ankara, 

1966, s.183 
15 Nuş, Aluş. Rumeli Türküleri Güfte ve Besteleriyle. İstanbul, 1996, s.112-113 
16 Özbek. Folklor ve Türkülerimiz. İstanbul, 1975, s.381 
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Elimdeki yağlığımın  
İsleyeyim dört ucunu  
Selam söyleyiniz yarime  
Ağlamasun benim için 
 
Krakov’un mahallesi  
Ne büyüktür kalesi  
Germanların sorarsan  
Hiç bulunmaz çaresi 
 
Vogonları yağladık  
Birbirine bağladık  
Galiçyada alındık  
Estergon’da sayıldık 
 
Filiz fidan boyumuz  
Ağlar kaldı soyumuz 
Macaristan’dan döndükten sonra  
Olur bizim toyumuz17 

 
Eğri qalası türküsü 

Eğri qalası bugünkü Macarıstanın şimalındakı Eger bölgəsində yer-
ləşən bir Osmanlı qalasıdır. Qala 1552-ci ildə Osmanlı ordusu tərəfindən 
mühasirəyə alındığı zaman göstərdiyi mücadilələrlə tarixə düşmüşdür. 
Bu qalanın ilk mühasirəsi idi və bu zaman Osmanlı ordusu ağır itkilər 
verərək geri çəkilmişlər. Daha sonra 1596-cı ildə yenidən münhasirəyə 
alınan qala bu dəfə III Mehmedin özünün də iştirak etdiyi qısa müddətli 
döyüşlə Osmanlıların əlinə keçdi18. 80 il vilayət mərkəzi olan qala II 
Vyana mühasirəsinin uğursuzluqla nəticələnməsi və V Çarlz Loran Dü-
kenin 1686-cı ildə Budini işğal etməsindən sonra 1687-ci ildə Habsburq 
ordusuna təslim oldu.  

Türküdə adı çəkilən Uyvar Macarıstanda əhəmiyyətli şəhərlərdən 
biridir. Bu şəhər ilk dəfə 1593-cü ildə Lala Mehmet Paşa tərəfindən Os-
manlı torpaqlarına qatılmışdır19. 

 

                                         
17 Kakuk, Zsuzsa.  Kırım Tatar Şarkıları (Haz: Hasan Eren, Zeynep Korkmaz). 

Ankara, 1993, s.117 
18 Zaman gazetesi, Röportaj-Dizi-İnceleme, 13 Kasım 1991, s. 8 
19 Sertoğlu, Midhat. Osmanlı Tarih Lügatı, İstanbul, 1986, s.352 
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Küffar hüccet almış Eğri’ye  
Hali benzer nefes çekmiş bengiye  
Bire sorun Nemçelü’ye Lehli’ye 
 
Ne de çabuk unuttular Muhaç’ı  
Seketvar’ı Tamaşvar’ı Uyvar’ı  
Haberler iletin Beç Çasarı’na 
 
Durmasın kılıcın sarsın donuna  
Er ise buyursun er meydanına  
Ne de çabuk unuttular Muhaç’ı  
Seketvar’ı Tamaşvar’ı Uyvar’ı20 

 
İzvornik türküləri 

İzvornik eli bugünkü Bosniya-Hersoqovinanın sərhədlərində yerlə-
şən Zvornik şəhərində qurulmuş Osmanlı dövrünə aid bir yaşayış məskə-
nidir. 1462-cı ildə Fatih Sultan Mehmet tərəfindən Zvornik fəth edildik-
dən sonra qurulmuş və Rumeli əyalətinə tabe edilmişdir. Lakin Budin 
əyalətinin qurulmasından sonra onun tərkibində olan Səməndirə elinə 
bağlı bir yaşayış məskəninə çevrilmişdir. Zvornik şəhəri Drina çayının şi-
mal-şərq sahillərində, Serbiyaya aid Mali Zvornik adlanan hissəsi isə ça-
yın qərb sahillərində yerləşir. Şəhər yüksək qaya üzərindədir, şəhərin ət-
rafı isə onlarla evdən ibarətdir21.  

Zvornikdən toplanmış türkülər xalqın şəhərin düşmənlər tərəfındən 
mühasirəyə alınması zamanı Bosniya bəylərbəyi və eyni zamanda Bel-
qrad meşələrinin gözətçisi Numan Paşadan (ölümü 1784) yardım gözlə-
məsindən, yardıma gələn qüvvələrin xalqı xilas etmələrindən və düşmən-
ləri məğlubiyyətə uğratmalarından bəhs edir. Eyni zamanda türküdə şə-
hərdəki türbələrdən də bəhs edilir. Burada şəhərin müdafiə olunmasında 
övliyaların yardım etdiklərinə işarə olunur. 

 
Feryad eder İzvronik’in kalesi  
Kalesiyle bile büyük kulesi  
Kaimi’nin zatı şerif türbesi  
Yetiş Numan Paşa aldırma bizi 
 

                                         
20 Özbek. Folklor ve Türkülerimiz İstanbul. 1975, s.386 
21 Bosnavi, Ömer. Tarih-i Bosna Der Zaman-ı Hekimoğlu Ali Paşa. Ankara, 1979, 

s.131 
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Dört yanımız aldı Nemçe taburu  
Müinimiz olsun hazreti Bari  
Geldi Petraş kafir le Osyek generali  
Yetiş Numan Paşa aldırma bizi 
 
Ferman etdi Numan Paşa munlaya  
Hersek ile hem Eyaleti Bosna’ya  
İki günüde geldi ol Papratine’ye  
Yetiş Numan Paşa aldırma bizi 
 
Yeniçeriler din uğrunda çalışır  
Rüstem Ağa sıbyanlara bakışur  
Avret, oğlan gece gündüz ağlaşur  
Yetiş Numan Paşa aldırma bizi 
 
Haber geldi çıkdı kafir Osmag’a  
Askerinin gece ile basmağa  
Ferman oldı Kara Bey’e bakmağa  
Şükür olsun hakka güldürdü bizi 
 
Köprülü22 kalkıp dua eyledi  
Cümle asker Allah Allah iderdi 
Kafirleri kırıp şükür eyledi  
Şükür olsun hakka güldürdü bizi 
 
İzvornik’den haber geldi yetişti  
Firar etdi kafır islam gülüşdi  
Enbiyalar yetişti  
Hakk teala eyledi azad bizi 

 
 
 
 
 
 
 

                                         
22 Köprülü Fazil Əhməd Paşa (1635-1676) Osmanlıda Avcı Mehmet dövründə 

1661-1676 tarixləri arasında sədrəzəmlik edən Osmanlı dövlət nümayəndəsidir. O, 
hakimiyyəti illərində Girit, Uyvar, Podolya, Kamaniçəni fəth etmişdir.  
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Hayvanlar onunde ayak dururdu  
Mübarek yüzünü yere sürerdi  
Firisteler gökden dua ederdi  
Hakk teala eyledi azad bizi 
 
Yedi saat atları kovdı gaziler  
Beş altı bin melaini kırdılar 
Ganimet malın eline aldılar  
Bihamdillah halas eyledi bizi 
 
Kimse kadir değil mevla eyledi  
Nemçe kafirini makhur eyledi  
Bunu böyle Beyzade oğlu söyledi  
Gani Mevlam bizi meskur eyledi23 

 

                                         
23 Hasan. Saray-Bosna – Türküler.  s.108-110 
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“ARZU-QƏMBƏR” DASTANI:  
NOQAY VARİANTI  

 
Türk epik ənənəsində özünəməxsus yerlərdən birini tutan “Arzu və 

Qəmbər” dastanı azərbaycanlılar, türklər, türkmənlər, özbəklər, türk-
manlar və digər türk qövmləri arasında geniş yayılmışdır. Bu dastan həm 
də Şimali Qafqazda yaşayan noqay türkləri arasında da mövcuddur. İn-
diyədək noqaylarda bu dastanın sadəcə üç variantı qeydə alınmışdır. Bu 
variantlar bir-birindən az fərqlənir. Dastanın noqay variantı ilk dəfə 
1949-cu ildə işıq üzü görmüşdür. Çap olunan mətn M.K.Milıx tərəfindən 
1940-cı ildə Mineralniye Vodının Kanqlı kəndinin sakini 57 yaşlı Saban-
çiyeva Tatuvdan toplanmışdır. Toplayıcı iki mətn qeydə almışdır.  

Dastanın noqay variantının üçüncü mətni isə 1993-cü ildə işıq üzü 
görmüş “Noqay xalq nağılları” kitabına salınmışdır. Bu variant M.K.Milıx 
tərəfindən toplanmış mətnlərdən bir qədər fərqlənir. 

Noqaylarda bu dastanın tədqiqi f.ü.e.d. Faniya Kusegenovanın adı 
ilə bağlıdır. “Noqay dastanları: milli özünəməxsusluq, millətlərarası və 
folklor-ədəbiyyat əlaqələri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasında və 
bu dissertasiya əsasında nəşr edilmiş kitabında F.Kusegenova dəfələrlə 
“Arzu-Qəmbər” dastanına müraciət edir, həmin dastanı digər ortaq türk 
dastanı olan “Tahir və Zöhrə” ilə müqayisə müstəvisinə gətirir.  

F.ü.e.d. F.Kusegenova həm də “Tanqçolpan” dərgisində qumuq 
dilində dərc edilmiş “Ariz və Xanber” məqaləsinin müəllifidir. “Arzu-
Qəmbər”in daha bir noqay variantı f.ü.e.d. Ş.Kurmanqulova tərəfindən 
göndərilmişdir. 

Təqdim etdiyimiz “Ariz em Xanber” M.K.Milıx tərəfindən toplan-
mış mətndir. 

Afaq XÜRRƏMQIZI 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

AMEA Folklor İnstitutunun 
 aparıcı elmi işçisi 
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Ariz em Xanber 
Бурун-бурун заманда бир хан болъган. Шонун ханын вазири 

болъган. Олар анъшлап кеткенлер хан айткъан: “Хатыным куьмеде 
къалъган”.  

“Хан, афендим, меним де хатыным куьмени къалгъан”, – деп 
вазир айтады. Олар суьерде соьйлеседилер биринин къзын биринин 
улына берейек болуп. Олар келгенше алардын пишелери тапкъан-
лар. Ханын пишеси кыз тапхан, вазирдин пишеси ул тапхан. Вазир 
келгенде айтхан: “Хатын, мен бу балады ханнын азбарына таслай-
ман. Хан къызын бизге бермес. Ханнын пишеси балады алыр. Би-
ревуьн ул эткен, биревуьн къыз эткен. Атларын да атагъа: улуна 
Ханбер, къызына Ариз деп атагъан. Олар икоьн болгъанлар, окъы-
магъа баргъанлар. Окъьп къайтып келеяткъанда бир яс кеншек сув 
алып келеяткъан болгъан. Сув алып келеяткъанда, Ханбер айтады: 
“Шелегине согъайым”; деп. Ол заманда Ариз айтады: “Алды шеле-
гине сокъпа, шалкъасынан туьсер, – дийде, – арт шелегине сокъ, 
элбетинен туьссин”, – дийде. Ол заманда кеншек этбетинин туьсти, 
йыгылып тургъан заманда кеншек айткъан: “Дуньяда ашыкъ болуп, 
ахырытты къаушыныз”, – деп. Оннан сонъ олар Ханбер эм Ариз 
суьйисип баслаъганнар. 

Экеви школагъа барады. Школагъа баргъанда устазы Ханбер-
ди сувгъа йибереди. Ханбер бир куьрешке сувды бервар тастын ара-
сыннан былгъандырып алып келди. Ол сувды устаз яратпады да 
Аризди йиберди. Ариз сувды аруьв этип алып, билезигин бервар 
тастын уьстине салып келди. Устаз сувды ишти де, тагъыды Хан-
берди йиберди: “бар сен де алып кел”, - деп. Ханбер барды да бир 
куьрешке сувды алды эм билезикти бервар тастын уьстиннен алып, 
кисесине салды да келди. Школдан балалар тагъадылар. Ханбер мен 
Ариз кетеятырлар йолда булар бир-бирине йырлап басладылар. 
Ариз йырлайды: 

– Эртенъ минен турдынъма? 
Бетинъди къолынъды ювдынъма? 
Бервар тастын уьстинде 
Билезигимди коьрдинъме? 

Ханбер йырлайды: 
– Эртенъ минен турмадым, 
Бетимди кьолымды ювмадым. 
Бервар тастын уьстинде 
Билезигинъди къормедим.  
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Ariz və Xanber 
Qədim-qədim zamanda bir xan var idi. Bu xanın vəziri var idi. On-

lar ova gedəndə xan dedi: “Xatunum hamilə qalıb”. “Xan əfəndim, mə-
nim də xatunum hamilə qalıb”, – vəzir dedi. Onlar elə orada sözləşdilər 
ki, gərək birinin qızını birinin oğluna versinlər. Onlar gəlincə xatunları 
bari-həmlini yerə qoydu. Xanın qadını qız doğdu, vəzirin xatunu oğlan 
doğdu. Vəzir gələndə dedi: “Xatun, mən bu balanı xanın həyətinə ata-
cam. Xan qızını bizə verməz”. Xanın xatunu bu balanı götürür. Birini 
özünə oğul edər, birini qız. Adlarını da belə qoyar: oğlunu Xanber, qızını 
Ariz deyə çağırır. Onlar böyüyürlər, oxumağa gedirlər. Oxumaqdan qayı-
dıb gələndə bir gənc qadın sudan qayıdırdı. Su doldurub qayıdanda Xan-
ber dedi: “Vedrəni aşıraram”. O zaman Ariz dedi: “Qabaq vedrəyə vur-
ma, belinə yıxılar, ardındakı vedrəyə vur, qoy tamam yıxılsın.” O zaman 
qadın tamam düşdü yerə, duranda qadın dedi: “Dünyada aşiq olub, axi-
rətdə qovuşasınız”. Ondan sonra Xanber və Ariz bir-birini sevməyə baş-
ladılar. 

Onlar məktəbə ikisi gedirdi. Məktəbə çatanda ustadı Xanberi suya 
yolladı. Xanber bir qab suyu mərmər daşın arasında bulandırıb gətirdi. O 
su ustada yaramadı, o Arizi yolladı. Ariz suyu arı (təmiz) gətirdi, bilərzi-
yini mərmər daşın üstünə salıb gəldi. Ustad suyu içdi də, Xanberi yeni-
dən yolladı: “var (get) sən də alıb gəl”, – dedi. Xanber getdi bir qab suyu 
doldurdu, həm də bilərziyi mərmər daşın üstündən götürüb cibinə qoyub 
da gəldi. Məktəbdən balalar dağılışdılar. Xanber və Ariz yolda gedərkən 
bir-biri ilə deyişməyə başladılar:  

 
Erkəndənmi durdunmu? 
Üzünü qolunu yudunmu? 
Mərmər daşın üstündə 
Bilərziyimi gördünmü? 

Xanber dedi: 
Erkəndən durmadım, 
Üzümü qolumu yumadım. 
Mərmər daşın üstündə 
Bilərziyini görmədim. 
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Деген сонъ Ариз къоркъады, сыпаты шырайы туьрленеди. Онынъ къор-
къанын къорип Ханбер бир аз заманнак сонъ булай айтып йырлайды: 

– Ай тувар ари ясанънан, 
Куьн тувар бери ясанънан. 
Билезигинъдин уьстинде 
Нелер барды нешаннан? 

Ариз йырлайды: 
– Къарала къойым къозылы, 
Къозылы яным адувли. 
Билезигимнин уьстинде 
Ариз атым язувлы. 

Ханбер йырлайды: 
– Сувлар агъар олыкъ-олыкъ, 
Шеммелер агъар дыныкъ-дыныкъ, 
Билезигинъди тапкъангъа 
Не бересинъ дос тенъим. 

Ариз йырлайды: 
 Сувлар агъар олыкъ-олыкъ, 
Шеммелер агъар дыныкъ- дыныкъ, 
Билезигимди тапкъангъа, 
Кенди басым бос, тыныкъ. 

Соннан сонъ хан эм пишеси биледи олардын бири бирисин 
суъйгенин. Билген сонъ къызды школагъа йибермей, ясты йибереди-
лер. Ол заманда хан заманда хан эм пишеси къыдырады сорадылар 
эмшилерден яракъщылардан олардын суьйгенин къойдыраякъ бо-
лып. Ол заманда бир эмши айтады: “Булай эт, – деп ол школдан 
къайткъынша эмшек суьтинъди савып ол суьтке къалакъай этип 
писирип егизтсенъ суьйгенлерин къояр”, – деп. Ханнын пишеси ол 
затты этип азирлеген, Ханбер школадан келгенде, алдына къалакъ-
айды салгъан. Оны къыз эситкен эди. Къыз яскъа билдиреек уьшин 
шарлакъта турып булай деп йырлайды: 

– Къабагъынъ, къасынъ къатмуштыр, 
Къайгъы быннан япмуштыр, 
Алдынъдагъы оьтпекке 
Меме суьтин къатмуштыр. 

Ханбер йырлай: 
– Къабагъым, къасым къатмуштыр, 
Къайгъы быннан ятмуштыр, 
Алдымдагъы оьтпекке 
Меме суьтин къатмуштыр 
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Deyəndən sonra Ariz qorxdu, sifəti saraldı. Onun qorxduğunu gö-
rüb Xanber bir az zamandan sonra bunları dedi:  

Ay doğar ari yandan, 
Gün doğar bəri yandan. 
Bilərziyin üstündə 
Nələr vardı nişannan? 

Ariz dedi: 
Qara qoyun quzulu, 
Quzulu yarım adaxlım. 
Bilərziyimiz üstündə 
Ariz adım yazılı. 

Xanber dedi: 
Sular axar oluq-oluq (ulu-ulu), 
Çeşmələr axar donuq-donuq, 
Bilərziyini tapana 
Nə verərsən dostum mənim. 

Ariz dedi: 
Sular axar oluq-oluq, 
Çeşmələr axar donuq-donuq, 
Bilərziyimi tapana, 
Öz başımı verrəm. 

Bundan sonra xan və xatunu bildilər ki, onlar bir-birini sevir. Bilən-
dən sonra qızı məktəbə buraxmadılar, oğlanı tək göndərdilər. O zaman-
dan sonra xan və xatunu əmçilərdən (türkəçarələrdən) onların sevgisini 
pozmağı soruşdular. O zaman bir əmçi dedi: “Bunları et, oğlan məktəb-
dən qayıdanda südündən sağıb yedirtsən, onların sevgisi bitər”. Xanın ar-
vadı bunları etdi, Xanber məktəbdən qayıdanda qarşısına bişirdiyini qoy-
du. Bunu qız eşitdi. Qız oğlanın eşitməsi üçün kənarda durub bunları de-
yib oxudu: 

Qabağın qaşın qatmışlar, 
Qayğı bunnan yapmışlar, 
Qarşındakı əppəyə 
Məmə südün qatmışlar. 

Xanber dedi: 
Qabağım qaşım qatmışlar, 
Qayğı bunnan yapmışlar, 
Qarşımdakı əppəyə 
Məmə südün qatmışlar. 
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– деп йырлайды да Ханбер турып кетедиоьтпекти емей. Оннан 
сонъ булар беспетер бек бир бирин суьйдилер. Ол заманда хангъа 
билдиредилер. Хан уьйкен адемлерден сорайды: “Булар суьйис-
кенлнр, не етейим” – деп. Ол заманда адемлер хангьа айтады: “Ясты 
авылдан коьшир”, – деп. Сонъ хан яскъа къыркъ туьле алтыннан ал-
тын, куьмисиннен куьмис, малыннан мал берип, ясты Эдил деген 
ерге коьширип йибереди. Яс онда туькен салып яшайды. Ол заманда 
къыз мунда авырып, ас ишпей, азып-тозып къалады. Къыз азып-то-
зып терезеден къарап тургъанда Эдилден ханын туьйирменине бир 
арба келеди. Ол заманда шарлакъта терезеден къарап къыз йыр-
лайды: 

– Эдил йолы ав мекен? 
Айланасы тав мекен? 
Ол Эдилде Ханберим 
Аман мекен сав мекен. 

Ол заманда туьйирменге келген яс эситип онын ашыкъ экенин 
биледи де ол яс йырлайды:  

– Эдил йолы ав туры, 
Айланасы тав туры. 
Ол Эдилде Ханберинъ 
Аман туры, сав туры. 

Оны къыз эситип, ол яскъа бир кишкей записке язып таслайды. 
Ол запискедин алып, ол яс Эдилге барады эм Ханберге запискеди 
береди. Ханбер къагъытты альан сонъ болгъан затын тускенин 
къагъытты акеткен яскъа береди. Ханбер темиршиге темирден 
ыдырыкъ эттирип эм темирден таякъ эттирип, ыдырыкъты кийип, 
такъты къолына алып йолгъа шыеъыты. Ханбер бир неше куьн йол 
юрип, бир ханнын уьйине келген. Ол ханнын уйинде ол яслрага 
тилейди: “Мен бу кеше къаравыл шыгъайым”, – деп. Сол ханнын 
къаравылшыларыннынъ биреви ызын берген Ханберге сол кеше 
сонда къаравыл шыкъпагъа. Ханбер танъ аткъышек йырлап 
шыкъкъан: 

Атасынынъ аты Дагъыбастан, 
Анасынынъ аты Куьлизистан. 
Бизди айыргъан Ариз достан 
Я бас коьтермес бек солтан. 

Тан аткъангъа дери яс сонны, йырлап шыкъты. Сол заманда 
хан ашувланып уьйкъламай шыкъкъан. Эртенгиси куьн халкъын 
йыйгъан. Халкъы айткъан:  
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– deyə oxuyub Xanber durub getdi, əppəyi yemədi. Ondan sonra 
bunlar bir-birini beşbədtər sevməyə başladılar. O zaman xana bildirdilər. 
Xan hörmətli adamlardan soruşur: “Bunlar bir-birini sevir, ne edəyim”. O 
zaman adamlar xana deyirlər: “Cavanı auldan köçürt”. Sonra xan oğlana 
qırx kisə qızıldan qızıl, qumısdan qumıs, malınnan mal verib, Edil (İdil-
Volqa çayı – A.X.) adlanan yerə sürgün edir. Cavan orada dükan açıb 
yaşayır. Ariz o zaman xəstələnib, aş yemir, azıb-tozub arıqladı. Arıqlayan 
qız pəncərədən baxanda Edildən xanın dəyirmanına bir araba gəldi. O 
zaman pəncərədən baxan qız dedi: 

Edil yolu yoldumu? 
Ətrafları dağdımı? 
O Edildə Xanberim 
Salamatmı, sağdımı. 

O zaman dəyirmana gələn cavan eşidib onun aşiq olduğunu bildi və 
dedi: 

Edil yolu açıqdı, 
Ətrafında dağ durub, 
O Edildə Xanberin 
Salamatdı, sağdı. 

Qız bunu eşidib o cavana bir məktub yazıb tullayır. O məktubu alıb 
cavan Edilə qayıdır və məktubu Xanberə verir. Xanber kağızı alandan 
sonra dükanını kağız gətirən oğlana verdi. Xanber dəmirçiyə dəmirdən 
çarıq düzəltdirib həm dəmirdən dayaq (əsa) düzəltdirib, çarığı geyir, əsa-
nı əlinə alıb yola çıxır. 

Xanber bir neçə gün yol gedib bir xanın evinə gəlir. O xanın evində 
cavanlardan diləyir: “Mən bu gecə qarovulda durayım”. Bu xanın qaro-
vulçularından biri bu gecə Xanberə qarovulda durmağa icazə verir. Xan-
ber dan açılıncaya qədər oxuyur:  

 
Atasının adı Dağıbastan, 
Anasının adı Gülizistan. 
Bizi ayırdı Ariz dostdan 
Ay baş göstərməz (qaldırmaz) bəy soltan. 

 
Oğlan bunu oxuduqca dan üzü açılır. O zaman xan acıqlanıb yata 

bilmir. Ertəsi gün xalqını yığır. Xalqa deyir: 
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“Ол адамды аипакъ керек”, – деп. Сонъ атып оьтирмеге хоьким 
эткен. Ол заманда Ханбер айткъан, “Мен бир абдез алайым, – деп, 
эки реках ат намаз къылайам, соьзимди де бир айтайым” деп. Сол 
заман хан “яхшы” – деген. Тагъыда Ханбер сол йырды аспагъа тур-
гъанда халкътын ишинде йырлагъан 

Атасынынъ аты Дагъыбастан, 
Анасынынъ аты Куьлизистан. 
Бизди айыргъан Ариз достан 
Я бас коьтермес бек солтан. 

Сол йырдан хан Ханберди аттырмай огъа къыркъ атлы къыркъ 
сакълав берип Ханберди йибереди, – “сол къызды алыныз”, – деп. 
Сол заманда барая-тыргъан йолда бир къурткъа ырасып буларды 
шакъырады, – “Ас ишинъиз, мен бисемби этемен”, – деп. Сол заман-
да ханбер сорайгъан: “Не бисемби?” – деп. Къурткъа айтады: “Ха-
нын къызы Ариз оьлген, сонын бисембиси”, – деп.  

Соны эситкенде, Ханбер она ханнын берген затлары манн ат-
лыларды ызына кери кьайтарады. Оьзи баягьы темир ыдыкыкъты эм 
темир такъты алып кетеди. Бир неше куьн йолда юрип бир къарт 
пан къурткъагъа келеди. Сонда йолда къонып эртенги бир той бол-
гъан. Къурткъа тойгъа бараяк болады. Сол заманда Ханбер де, “ба-
раман”, – диди. Къуртка акеткиси келген йокъ. Сон Ханбер сорай-
ды: “Не той?” – деп. Ол къурткъа айтады: 

“Ханнын къызы Аризди къалмыкъ давына берген, сонын 
тойы”, – деп. Ол заманда Ханбер “Бараман мен де”, – деп барады. 
Барып эректе турады. Ханнын къызы Ариз йылайды, халкътын 
коъзиннен яс акъса, Ариздин коьзиннен къан агъып, уьш куьн, уьш 
келе йылап тургъан. Атлар да йылап. Атларды егейек болса тислеп 
ман согъып адемлерге ектирген йок. Атлар силтир-силтир этип 
йылап тургъан. Булар не этейигин билмей тургъан. Ханбер тилеген 
“Мен егейим”, – деп. Ханбер атлардан къасына баргъан, атлар суйи-
нип, шоршып, Ханберге ектирген. Сол заманда ханнын къызы Ариз 
Ханберди коьргенде, атлардын арасыннан оьзине куьлеген. Куьл-
генде адемлер ювырып ханнан шуьйинши тилеген, – “коьптеннен 
бери йылагъан къызынъ куьледи” деп. Ол заман хан биревине бие 
биревине туье, биревине сыйыр берген шуьйиншиге. Сонъ къызды 
файтонгъа олтыртып акетеек болъганда, атлар йылап юрмейди. Ана-
выда айдайды, мынавы да айдайды, атлар юрмейди. Сол заманда 
Ханбер, – “акел мен етип шыгырайым”, – деп. Атларды Ханбер ет-
кеде, атлар суьинип шоршып силтир-силтир этип юреди, этип азбар-
дан шыгъараятыргъанда Ханбер йырлайды: 
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“Bu adamı asmaq gərəkdir”. Sonra öldürməyə hökm verir. O za-
man Xanber deyir: “Mən bir abdəs alayım, iki rükət namaz qılayım, sö-
zümü də deyəyim”. O zaman xan “yaxşı” deyir. Onda Xanber asmağa 
aparılanda xalqın qabağında oxuyur:  

Atasının adı Dağıbastan, 
Anasının adı Gülizistan. 
Bizi ayırdı Ariz dostdan 
Ay baş göstərməz (qaldırmaz) bəy soltan. 

Bu sözdən sonra xan onu öldürmür, ona qırx atlı, qırx saxlav (qoru-
ma) igid verib yola salır, “o qızı alın” dedi. Onlar gedən yolda bir qarı 
bunları saxladı: “Aş yeyin, mən ehsan verirəm”– dedi. O zaman Xanber 
soruşdu: “Nə ehsan?” Qarı dedi: “Xanın qızı Ariz öldü, onun ehsanıdır”.  

Bunu eşidəndə Xanber xanın ona verdiyi atlıları geri qaytardı. Özü 
dəmir çarığını geyib dəmir əsasını əlinə alıb getdi. Bir neçə gün yol gedib 
bir qoca ilə qarının yanına gəlib çatır. Onlarda qaldı, ertəsi gün bir toy 
olur. Qarı toya getməyə hazırlaşır. O zaman Xanber, “mən gedərəm” – 
deyir. Qarı onu aparmaq istəyir, qoymur. Sonra Xanber soruşur: “Nə 
toydur?” O qarı deyir: “Xanın qızı Arizi kalmık pəhləvanına veriblər, 
onun toyudur”. O zaman Xanber “Mən də gedirəm”, – dedi.  

Gedib aralı durur. Xan qızı Ariz ağlayır, xalqın gözündən yaş axır, 
Arizin gözündən qan axır, üç gün, üç gecə ağlayır. Atlar da ağlayır. 
Atlara minmək istəyəndə adamları yaxın qoymurlar. Atlar gildir-gildir 
yaş tökürlər. Bunlar nə edəcəyini bilmirlər. Xanber deyir: “Mən edəyim”. 
Xanber atlardan hansına yaxınlaşır atlar sevinib, atılıb, Xanberə imkan 
verirlər. O zaman xanın qızı Ariz Xanberi görəndə atların arasında gülür. 
Güləndə adamlar yüyürüb xandan muştuluq istəyirlər, – “çoxdannan bəri 
ağlayan qızın gülür” – deyirlər. O zaman xan birinə düyə, birinə biyə, bi-
rinə sığır verir muştuluq. Sonra qızını faytona oturdub aparmaq istəyəndə 
atlar ağlayıb yürümədi. O da sürdü, bu da sürdü, atlar yürümədi. O za-
man Xanber, “qoy mən çəkim aparım”, – dedi. Xanber atları çəkəndə 
atlar sevinə-sevinə, tullana-tullana, gildir-gildir yaş töküb yürüdü, həyət-
dən çıxanda Xanber oxudu: 
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– Ай коьрип, акылынъ оьстиме? 
Куьн коьрип, коьнъилинъ оьстиме? 
Атынънын басын тарта кел, 
Оькшенъди бастырма. 
Ариз йырлайды: 
– Ай коьрип акълым оьспеди, 
Куьн коьрип коьнъ илим оьспеди, 
Атымнын басын тартарман, 
Оькшенъди бастырман. 

Ол заманда дав бир зат сезедиде, атты шапкъылап-шапкъылап 
Аризди алып кетеди. Сонъ Ханбер ерден къыл тисин алып, силкен 
заманда Ханберге иери-ювени мен ат кийим болады. Саларды кийип 
Ханбер артыннан шавып кетеди. Бара турып бир неше куъннен сонъ 
булардын артыннан ювыкълайды. Ювыкълагъанда Ариз Ханберди 
коърип куьлемсиреген. Сол заман тагьыда адамлар. Давдан шуьйин-
ши тилеген, – кельяткъан келуьвши куьлеген, - деп. Ол дав да уьше-
вине уьш туьрли айван берген. Ханбер де артта коьрине-коьрине 
бир шоьлликте келеди. Сол заманда Ариз бараятыргъан ясына кие-
вине айтады: “Энди мен йыладым сени суьймей тувыл, бир адетти 
этип йыладым. Энди мен не сувъга ювынайым, баскъа кийим кийе-
йим, сен баскъа арбагъа мин”, – деп. Сол заман кийеви баскьа ар-
багъа барып минеди. Соннан сонъ арба айдавышкгъа айтады: “Сув 
ягъаъа айда”, – деп. Сув ягъагъа баргъанда Ханбер келеди ат пан 
Аризди аттын алдына салып, алып кетеди. Сол заман арба айдавшы 
давдан къоркъып талып йыгылады. Ханбердин артыннан тавкеше-
лер шабадылар. Бара турып Ханбер мен Ариз бир денъизге етеди. 
Сол денъизден къайтып оьтейегин билмейдилер. Ханбер айтты: 
“Бирге ат пан туьсейик”, – деп. Ол заман Ариз унамагъан, сонъ Хан-
бер айткъан: “Мен ат пан туьсейим, сен сонъ шыгъарсын”, – деп. 
Ариз сув ягъада туры. Ханбер ат пан сувъга туьседи. Туьскенлей 
Ханбер ат пан батады. Сол заман Ариз йылай сув бойын шавып эм 
бир телек тилеп йырлайды: 

Ай, мирас, мирас! 
Ханберим кетип барады. 
Къол берес, къадырлы яс, 
Сосы йырды йырланъан. 

Оннан сонъ къадырлы яс къол берди, Ханберди денъизден ал-
ды эм шалкъасыннан салды. Ариз келип къылжанды алды юрегинин 
басына къылжандын уьшин салды, сабын Ханбердин юрегине сал-
ды, къылжандын уьстине йыгъылып, экеви де бирге оьлдилер. 



Dədə Qorqud ● 2014/I I                                                                     139 

 Аy görüb ağlın əsdimi? 
Gün görüb könlün əsdimi? 
Atının başın darta gəl, 
Üzəngini basdırma. 

Ariz dedi: 
Ay görüb ağlım əsmədi, 
Gün görüb könlüm əsmədi, 
Atımın başın dartaram 
Üzəngini basdırmam. 

 
O zaman dav (pəhləvan) bir zat sezdi, atı çapa-çapa Arizi alıb get-

di. Onda Xanber yerdən bir qıl tükü alıb silkələdi, bu zaman Xanberə yü-
yənli bir at və geyim peyda oldu. Onları geyib Xanber onların adından 
getdi. Bir neçə gün gedəndən sonra onlara çatdı. Yaxınlaşanda Ariz Xan-
beri görüb gülümsədi. O zaman adamlar davdan (pəhləvandan) muştuluq 
istəyirdilər, – güləyən gəlir – deyirdilər. O dav üçünə üç türlü heyvan 
verdi. Xanber də arxada görünə-görünə bir çöllükdə gəlirdi. O zaman 
Ariz giyova (kürəkənə) dedi: “İndi mən ağladığım səni sevmədiyimdən 
deyil, bir adətdir edib ağladım. İndi mən su ilə yuyunayım, başqa geyim 
geyəyim, sən başqa arabaya min” – dedi. O zaman kürəkən başqa ara-
baya minir. Ondan sonra araba sürənə deyir: “Su kənarına sür”. Su kəna-
rına çatanda Xanber gəldi, Arizi atının tərkinə alıb getdi. O zaman araba 
sürən davdan qorxub ürəyi gedib yıxılır. Xanberin arxasınca atlılar çap-
dılar. Çapa-çapa Xanber və Ariz bir dənizə çatdılar. O dənizdən necə 
keçsinlər bilmədilər. Xanber dedi: “Atla birgə keçək”. O zaman Ariz 
istəmədi, sonra Xanber dedi: “Mən atla keçim, sən sonra keçərsən”. Ariz 
suyun kənarında durur. Xanber atla suya girdi. Girəndə Xanber atla bir 
yerdə batdı. Onda Ariz ağlayaraq su boyu qaçıb bir dilək diləyib oxudu: 

 
Ay miras, miras! 
Xanberim gedib batadı. 
Qol (əl) ver, qədirli yas (tanrı elçisi), 
Bu mahnını oxuyub. 
 

Bundan sonra Tanrı elçisi qol (əl) verdi, Xanberi dənizdən aldı və 
kənara qoydu. Ariz gəlib xəncəri götürdü, ürəyinin başına qoydu, sapını 
Xanberin ürəyinə saldı, xəncərin üstünə yıxılıb, ikisi bir yerdə öldülər. 
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Сол ерди Аризди бермей давдан алып къалды. Дав оьди болса 
да акетиек эди. Сол ерди эки хабыр къазып Ханбер мен Аризди 
салдылар. Ханберди бир оьмир мен екеви сакъ этип къавышкъан 
эситилип. Адемлер экевин къазып алып денъиздин бир ягъына бире-
вин, экинши бир ягъына биревин коьмеген. Денъиздин ортасын ан-
на йолда “Аш ишинъиз” дийтагъан обыр къурткъадын хабыры бол-
гъан. Денъиздин эки ягъында хабырыгъа хурма терек биткен. Орта-
сында обыр къурткъадын хабырына шошкъа тегенек терек биткен. 
Къалгъанлар онъып оьскенде къалгъан. 
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O igid Arizi verməyib davın əlindən aldı. Dav ölü də olsa, Arizi 
aparmaq istədi. Sonra o yerdə iki qəbir qazıb Arizlə Xanberi basdırdılar. 
Qəbiri bağlayanda Xanberlə Arizin bir olduğunu eşitdilər. Adamlar qəbri 
qazıb birini dənizin bu tayında, birini o biri tayında basdırdılar. Dənizin 
ortasında isə ona yolda “Aş yeyin” deyən qarının qəbri idi. Dənizi iki 
tayında qəbirlərdən xurma ağacı bitdi. Ortasında qarının qəbrində tikanlı 
itburnu kolu bitdi.  

 
 

Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıran A.Xürrəmqızı 
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Rəylər 
 

FOLKLOR ÇƏLƏNGİ 
Professor İsrafil Abbaslı XX yüzilliyin yetirdiyi böyük folklorşü-

naslardan biridir. Onun ən böyük xidmətlərindən biri də erməni əlifbası 
ilə yazıya alınan Azərbaycan folklor örnəklərini tərtib və tədqiq etmə-
sidir. Bu yöndən alimin tərtib etdiyi “Folklor çələngi” xüsusilə dəyərlidir. 
Onun tərtib etdiyi “Folklor çələngi” altı bölmədən (“İkidilli şeirlər”, 
“Atalar sözləri və məsəllər”, “Bayatılar”, “Aşıqlar və el şairlərinin şeir-
ləri”, “Müxtəlif şeirlər və xalq nəğmələri”, “Dastanlar”) ibarətdir. Bu 
tərtib işi XVII-XIX əsrlərə aid əlyazmalardan seçilmişdir. Kitab 2008-ci 
ildə işıq özü görsə də, erməni əlifbası ilə yazıya alınan bu folklor örnək-
lərinin ilk tərtib işi kimi olduqca diqqətəlayiqdir. Tərtib kitabında verilən 
folklor materialları əsasən dörd elmi idarədən, yəni M. Maştos adına Qə-
dim Əlyazmaların Elmi-tədqiqat İnstitutu (Matenadaran), Ermənistan 
Respublika Xalq Yaradıcılıq Evi (PXYE), Ermənistan Ədəbiyyat və 
İncəsənət Muzeyi (ƏİM) və Ermənistan Elmlər Akademiyası Arxeolo-
giya və Etnoqrafiya İnstitutundakı (AEİ) əlyazmalardan seçilmişdir. Er-
məni əlifbası ilə yazıya alınan Azərbaycan mədəniyyətini özündə əks 
etdirən bu folklor materiallarının qırx doqquzu Matenadarandan, iyirmi 
biri PXYE-dən, səkkizi ƏİM-dən, altısı isə AEİ-dəki əlyazmalardan 
götürülmüşdür. Professor İsrafil Abbaslı bu tərtib kitabına bir çap vərə-
qindən artıq ətraflı ön söz yazmışdır. Tədqiqatçı göstərir ki, ana dilimiz 
bütün Qafqazda geniş yayılan dil olduğundan onun müsbət təsiri qonşu 
xalqlarda da özünü biruzə vermiş, müxtəlif əlifbalarda Azərbaycan şifahi 
xalq ədəbiyyatı örnəklərinin yazıya alınmasına şərait yaratmışdır. İsrafil 
Abbaslı yazır: “Xalq danışıq dili – Azərbaycan türkcəsi geniş bir ərazini-
tarixi Azərbaycan torpaqları daxil olmaqla bütün Qafqazı, Anadolunun 
əksər məntəqələrini(bu məkana İrak-Türkmən folklor mühitini də əlavə 
etmək mümkündür) çevrələmişdir. Onlarla mənəvi mədəniyyət abidələri-
müxtəlif əsrlərdə yazıya alınmış çoxsaylı cüng və əlyazmaları da bunu 
təsdiq etməkdədir. Maddi-mənəvi irsi əbədiləşdirən bu abidələr XVI 
yüzilliyin əlyazmalarından üzü bəri gürcü və erməni əlifbaları ilə Azər-
baycan türkcəsində yazıya alınmış folklor örnəkləri də bu ədəbi-mədəni 
hadisənin tərkib hissəsi kimi diqqəti cəlb etməkdədir” (1, 4).  

Maraqlıdır ki, dilimizin zənginliyini, bütün Qafqazda nüfuz etmə-
sini bəzi erməni alimləri vaxtilə etiraf etmişlər. Belə ailmlərdən biri də 
Papazyandır. O yazır: “XIII-XVI yüzilliklərdə erməni poeziyası fars və 
türk (Azərbaycan) dilinin təsiri altında inkişaf etmişdir” (2, 301). 
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Professor İsrafil Abbaslı ikidilli şeirlərin xarakterik cəhətlərini belə 
göstərir: “İki dildə yaranan şeirlərin ən çox yayılanı bir bəndi Azərbay-
can türkcəsində, digəri isə ermənicə olan şeirlərdi ki, bunların içində xalq 
nəğmələrinə təsadüf olunur” (1, 6). 

Kitabın birinci bölməsində cəmi dörd şeir verilib (3, 21-23). Bu 
əlyazmalarından biri nəğmə, biri isə nağıl peşrovudur. Nağıl peşrovunda 
aşağıdakı misralar xüsusilə maraqlıdır: 

İynə mizraq idi, 
Mərcimək qalxan (3, 24). 

Qeyd edək ki, bu ifadələrə eynilə 1967-ci ildə türk alimi F.Kırzıoğ-
lunun toplama işlərinin birində də rastlanmaq mümkündür. İndi həmin 
materiala diqqət yetirək: “Gün o gün, dövran o dövran ,zaman o zaman 
idi. Anam eşikdə idi, atam beşikdə idi. Mən bir yekəbığ dəliqanlı idim. 
Hopur-hopur oynayan vaxtımdı. Birə atım, iynə mizrağım, mərcimək 
qalxanım idi. Dağlar mənimdi deyə alıb-satırdım” (4, 474). 

Bu ifadə onu göstərir ki, professor İsrafil Abbaslı haqlıdır, bəli, ana 
dilimiz çox geniş coğrafi məkanları çevrələmiş, İraqa, Anadoluya qədər 
yaymışdır. 

Tərtib kitabında cəmi on ədəd atalar sözləri və məsəllər əsasən Res-
publika Xalq Yaradıcılığı Evindəki (PXYE) əlyazmalardan seçilmişdir 
(3, 25). 

Burada üçüncü bölmə bayatılardan (müxtəlif əlyazmalardan qırx 
doqquz bayatı verilib) ibarətdir. Bunların arasında müəmma xarakterli üç 
bayatı da diqqəti cəlb edir. Bu bayatılar aşağıdakılardır: 

 
Bağban bağdan bar istər, 
Yoxun bilməz, var istər. 
Sancılmamış ağacdan 
Əl dəyməmiş nar istər. 
 
Aşıq mayası nədi 
Xalın mayası nədi. 
Otlamaz, ayğır görməz, 
Doğar, balası nədi. 
 
Bağında tək-tək alı, 
Alman tək-tək alı. 
Aşıq bir meyit gördü 
Nəfəsi tək-tək alı (3, 26). 
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Bu qeyd edilən bayatılar Matenadarandakı 1318 nömrəli əlyazma-
nın 92a vərəqindən götürülmüşdür. 

İndi digər bir bayatıya nəzər salaq: 
Bu bülbül ara bülbül 
Ürəyi yara bülbül. 
Otu bir kağız yazım 
Apar ver yara, bülbül (3, 29). 

Buradakı “otu” (otur) feli Ağbaba bölgəsində danışıqda, yəni Ağ-
baba dialektində də belədir. Sözün sonundakı “r” samiti deyilmir. Mə-
sələn: “Gəl, gəl otu yanımda, bir az oluf-keçənnən danışax”. 

İndi də başa bir bayatıya baxaq: 
Məni məni məndildən,  
Çıraq yanar qəndildən. 
Yarınan cırmaq çəkdim, 
O dodaqdan, mən dildən (3, 30). 

Bəs görəsən bu bayatıda verilən məndil nə deməkdir. Sadəcə bu 
söz Anadolu türkcəsindədir, mənası “yaylıq” deməkdir. Qeyd edək ki, 
Ağbaba bölgəsində danışıqda kifayət qədər Anadolu türkcəsində sözlərə 
(“qlavuz” “bələdçi”; “böyürsək” “böyrək”; “çəpik” “çapuk” sözünün 
təhrif olunmuş forması; “soluq” “nəfəs” və b.) rastlanırdı. Bu da təbiidir. 
Çünki Ağbaba bölgəsi neçə yüzillər boyunca Çıldır sancağının tərkibində 
bir nahiyə olmuş, daha doğrusu, Şərqi Anadolu torpaqlarıdır. 

Digər bölmədə (“Aşıqlar və el şairlərinin şeirləri”) cəmi otuz şeir 
verilmişdir. Bunların iyirmisi qoşma formasındadır. Tərtib kitabının baş-
qa bir bölməsində (“Dastan şeirləri”) otuz yeddi şeir verilib (3, 54-78). 

Bu tərtib kitabında “Dastan şeirləri” bölməsində Koroğlu ilə bağlı 
şeirlər xüsusilə diqqətçəkicidir. Bu şeirlərdən Matenadaranın 7318 nöm-
rəli əlyazmasının 113a və 113b vərəqlərində olan qoşmalara baxaq (3, 
73-74). 

Bek oğlu Zülfiqar, qaşlarlı cəllad,  
O hünər var yanımda gərək. 
Dəliləri sağdan-soldan tökülə, 
Dəmirçi oğlu Həsən yanımda gərək. 

 
Düşməninin qolu-qoldan bağladan, 
Xənçəlinən qara bağrım dağladan,  
Qılıncını zəhərinən sovladan 
Çopur Mehdi yanımda gərək. 
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Allahın duası vardı dilimdə, 
Gidi düşmən gəzər sağı-solunda. 
Yeddi batman Rum şeşpəri əlində 
Baba Kənan bu gün yanımda gərək. 
 
Yığılıban təpə başında duran, 
Bığlarını çəkib gərdəndə buran. 
Yeddi ifçin nalı əlində qıran 
Kosa Səfər bu gün yanımda gərək (3, 73-74).  

 
Burada təsvir olunan dəlilər (Bek oğlu Zülfüqar, Çopur Mehdi, Ba-

ba Kənan, Kosa Səfər) xüsusi epitetlərlə verilmişdir. Məsələn, Bek oğlu 
Zülfüqar “qaşları cəllad”, Çopur Mehdi “qılıncını zəhərinən sovlayan”, 
Baba Kənan “yaddi batman rum şeşpəri əlində”, Kosa Səfər “yaddi ifçin 
nalı əlində qıran ” kimi göstərilir, mədh olunur, bu qəhrəmanların qeyri-
adi hünər sahibi olduqları təqdir olunur. Burada rum şeşpəri silah növü-
dür. 

Şeşpər isə beş pəri olan anlamındadır.Bəs rum nə deməkdir? Bir 
qaynaqda bu haqda belə məlumat verilir: “Göytürklər Bizans imperiyası-
na rum adını vermişdilər” (5, 18). Türk alimi E.Altunkaynak da göstərir 
ki, bu Urum kəlməsi ərəblərin bizanslara verdiyi “rum kəlməsinin türkcə 
tələffüzüdür” (6, 11). Məlumat üçün deyək ki, rumlar Anadoluda və 
Krımda da yaşayırdılar. Təbii ki, Bizans imperiyası ərazisində türklər də 
yaşayırdılar. 

Xatırladaq ki, Göyçə mahalında Rumbasar, Rumbasar yolu kimi 
yer-yurd adları da məlumdur (7, 32). 

“Folklor çələngi”ndə qeyd olunan nəğmələrdən biri “Apardı sellər 
Saranı” nəğməsinin bir variantıdır. İndi həmin nəğmənin mətninə diqqət 
yetirək: 

Gedin deyin xan dayıma 
Atlansın gəlsin toyuma. 
Apardı sellər Saranı, 
Əşrəfi telli balamı. 
 
Arpa çayı aşıb-daşdı 
Sel Saranı götdü qaşdı. 
Boxçanı nənəsi açdı 
Apardı sellər Sarani, 
Əşrəfi telli balamı. 
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Arpa çayı dərin olmaz, 
Su içməyə sərin olmaz. 
Sara kimi gəlin olmaz 
Apardı sellər Saranı,  
Əşrəfi telli balamı. 

Burada “götdü qaçdı” deyimi, Ağbaba dialektində də belədir, “gö-
türdü qaçdı” anlamındadır. 

Maraqlıdır ki, “Apardı sellər Saranı” xalq nəğməsinin Ağbaba vari-
antı da məlumdur. Nəğmə Ağbaba variantında belədir: 

Arpa çayı qurusun, 
Dibinə balta vurulsun, 
Cilov çəkən qolun qurusun. 
Apardı sellər Saranı, 
Necetdi bəxti qaramı. 
 
Almanı qoydum cibimə, 
Getdim otağın dibinə. 
Xəbər verin xan bibimə, 
Apardı sellər Saranı, 
Necetdi bəxti aramı. 
 
Yüz atlıydıq çıxdıq düzə, 
Bıçaq batsın yaman gözə. 
Aşıqlar durmuşdu sözə, 
Apardı sellər Saranı, 
Necetdi bəxti qaramı. 
 
Arpa çayı ada gəlir, 
Sarı başmaq suda gəlir, 
Kor yengələr dada gəlir, 
Apardı sellər Saranı, 
Necetdi bəxti qaramı. 
 
Düyünü tökdüm qazana, 
Qaynamadı qaldı sazana. 
Qismət oldu qəbir qazana. 
Apardı sellər Saranı, 
Necetdi bəxti qaramı (8). 

Tərtib kitabında verilən xalq nəğmələrindən digəri on bənddən 
ibarətdir. Bu, Matenadarandakı 6640 nömrəli əlyazmanın 266-cı vərəqin-
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dən götürülmüşdür. Bu nəğmədə bir neçə qız adı (Məmiş, Nanə, Mətin, 
Aşə) çəkilir. 

Eyni zamanda onların müəyyən cəhətləri göstərilir. Təsvir edilən 
gözəllərin özlərinə məxsus epitetləri də diqqəti çəkir. Məsələn, biri bağ-
çanın gülü, biri gülün bülbülü; birinin qaşı qara, birinin gözü ala; biri ba-
də doldurur, biri bəniz soldurur; biri altun, biri gümüş kimi təsvir edil-
mişdir (3, 73-74). Bu kitabda verilən xalq nəğmələrindən biri də bir az 
öncə haqqında danışdığımız əlyazmada (Matenadarandakı 6640 nömrəli 
əlyazmanı nəzərdə tuturuq) 25a, 25b, 26a vərəqlərindən seçilmişdir.Bu 
xalq nəğməsi cəmi altı bənddən ibarətdir. Nəğməni şərti olaraq iki yerə 
bölmək olar. Nəğmənin birinci üç bəndində ikinci və üçüncü bəndlərin 
birinci misralarında iki söz eynilə təkrarlanır: “qaladan qalaya”. Burada 
ikinci üç dənddə isə birinci və ikinci bəndlərin beşinci, altıncı misraları 
da eynilə təkrarlanmaqdadadır: 

Əlində yelpazə yelpazələndi, 
Yar yarı görəndə can təzələndi (3, 83).  

Bu xalq nəğməsinin tırınqılara xeyli oxşar olduğunu daha aydın 
təsəvvür etmək üçün bir tırınqıya nəzər salaq: 

Bir quşa dönəydim uçaydım geri, 
Bir də dolanaydım o doğma yeri. 
İrəvan deyilən bəridir,bəri, 
Tanrı, özün yetir o yurda məni. 
 
Bir quşa dönəydim ötəydim orda, 
Bəlkə bitişəydi sinəmdə yara. 
Burda qəriblikdə düşmüşəm dara, 
Tanra, özün yetir o yurda məni. 
 
Bir quşa dönəydim qonaydım, orda... 
Belə qalmayaydım çətində, darda. 
Ocənnət məkanı mən tapım harda, 
Tanrı, özün yetir o yurda məni (9, 261). 

Təbii ki, bu paralellikləri təsadüfən göstərmədik. Çünki Ağbaba 
ədəbi, eləcə də aşıq mühiti Gümrü, Çıldır-Qars aşıq mühitləri ilə təmasda 
formalaşmış, inkişaf etmişdir. Eyni zamanda adı çəkilən əlyazmaların 
xeyli hissəsi Gümrü və onun ətrafındakı kəndlərdən toplanıb erməni əlif-
bası ilə yazıya alınmışdır. Professor İ.Abbaslının bu tərtib kitabı (“Fol-
klor çələngi”) bizi bu qənaətə gətirdi. Bizə elə gəlir ki, erməni əlifbası ilə 
yazıya alınan Azərbaycan folklor örnəklərini özündə əks etdirən əlyaz-
malar (bu örnəklər rəhmətlik professor İ.Abbaslının şəxsi arxivində sax-
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lanır) bundan sonra da tərtib ediləcək və tədqiqata cəlb olunacaqdır. 
Professor İ.Abbaslının bu xeyirxah təşəbbüsü davam etdiriləcəkdir. 

 
ƏDƏBİYYAT 

1. İ.Abbaslı. Ön söz. Folklor çələngi. Bakı, Nurlan, 2008. 
2. V. Papazyan. Erməni ədəbiyyatı tarixi (Şifahi ədəbiyyat tarixi). Tiflis, 

1910 (ermənicə). 
3. Folklor çələngi (tərtib edəni: professor İ, Abbaslı). Bakı, Nurlan, 2008. 
4. Türk dili Halk Edebiyatı özül sayısı. Sayı 207. Ankara, Aralıq, 1968. 
5. A.B.Qavain. Eski Türkcenin Qramiri (Çev. Mehmet Akalin). Ankara, 

1988. 
6. Erdoğan Altunkaynak. Ortodoks türkler. Urumlar. Ankara, 2005. 
7. Tacir Səmimi, Qurban Göyçəli. Zərkənd. Bakı, AKE, 2013. 
8. Zivər Əziz qızı, 70 yaşında (Asğbaba bölgəsi Güllübulaq kəndi). 
9. Ağbaba folkloru (tərtib edənlər: H.İsmayılov, T.Qurbanov). VIII kitab. 

Bakı, Nurlan, 2003. 
 

Tacir SƏMİMİ 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

AMEA Folklor İnstitutunun 
 böyük elmi işçisi 

 
 



Dədə Qorqud ● 2014/I I                                                                     149 

GÜNEY AZƏRBAYCAN FOLKLORUNUN 
ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ İLK ADDIM 

 
Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanımızın ayrılmaz parçası olan Güney 

Azərbaycanımız da zəngin folklor irsi ilə öyünə bilər. Bunu bizə cənublu 
folklorşünas M.Ə.Fərzanənin toplayıcısı olduğu materiallar əsasında 
prof. İ.Abbaslının ön söz və elmi redaktorluğu və bu sətirlərin müəllifinin 
tərtibi ilə bu yaxınlarda nəşr olunan “Güney Azərbaycan folkloru” toplu-
sunu nəzərdən keçirdikdə zəngin söz sənəti irsinə yiyələnmiş, Arazın o 
tayında qalmış cənublu xalqın folkloru söyləyir. Fikrimizcə, şifahi söz 
sənətinin müxtəlif janrlarını özündə ehtiva edən bu toplunu Güney 
Azərbaycan folklorunu öyrənmək, təbliğ etmək işində ilk uğurlu addım 
hesab etmək olar. Əlimizdə müxtəlif regionlarımızı əhatə edəcək onlarla 
folklor toplularının olduğu bir vaxtda nədən o taylı Azərbaycanın folklor 
irsinə biganə qalaq sualı bir vətəndaş olaraq Fərzanə kimi ön söz müəlli-
fini də çox düşündürürdü. Təsadüfi deyil ki, İ.Abbaslının cildə yazdığı ön 
söz əvəzində bu sətirlərlə rastlaşırıq:  

“Güney Azərbaycan folkloru” cildi çapa hazırlanarkən, bizi həmişə 
bir məsələ düşündürürdü. Bu gün müstəqil Azərbaycanın əhatə etdiyi 
bölgələrin folklor kitablarının sayı iyirmi cildi keçdiyi halda, Güney 
Azərbaycana etinasızlıq göstərmək olarmı?! (1,5). 

Təsadüfdür, ya yox, ancaq antologiyaların hazırlanmasının ilk tə-
şəbbüskarlarından olan prof. İsrafil Abbaslının taleyinə antologiyaların 
ilk qaranquşu adlandırdığı “Naxçıvan folkloru” cildində olduğu kimi 
“Güney Azərbaycan folkloru”nun ilk qaranquşu olan bu I topluya da ön 
söz əvəzi yazmaq düşmüşdür. Bu nəşri görmək ona nəsib olmasa da, söz 
yox ki, bu ön söz əvəzi və ümumən bu toplu hələ neçə-neçə Güney Azər-
baycan topluları üçün açılacaq ilk cığır rolunu oynayacaq. 

İllər boyu ölüm-qalım təhlükəsi altında qalan Güney Azərbaycanın 
folkloru, onun toplama, araşdırma və nəşr işinin hansı durumda olduğu 
və bu istiqamətdə nə kimi işlərin görüldüyü bizi düşündürdüyü kimi bir 
vətəndaş kimi M.Ə.Fərzanə və Fərzanəkimilər kimi onlarla cənublu həm-
karlarımızı çox narahat etmişdi. 

Bu məsələnin özülü hələ AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutunda keçiri-
lən elmi yığıncaqların birində qoyulmuşdu. Hələ o dövrdə irəli sürülən 
məsələ Azərbaycan folklorunu əhatə edəcək oncildliklərdə Güney Azər-
baycanın şifahi xalq ədəbiyyatına ayrıca cildlərin ayrılması və bu cild-
lərdə yer veriləcək materialların toplanması, araşdırılması və tərtibə sa-
lınması məsələsi idi. Bu müzakirələr əsnasında işin elmi, sistemli şəkildə 
yerinə yetirilməsi məhz M.Ə.Fərzanəyə təklif və tövsiyə olunmuşdur. 
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M.Fərzanə də bu ideyanı millətini sevən bir ziyalı kimi hədsiz sevinclə 
qarşılayıb İrana qayıdar-qayıtmaz ardıcıl surətdə bu işə başlamışdır.  

Tarixin uğursuz dönəmində ortaya çıxan ikiyə bölünmə siyasəti va-
hid xalqın eyni olan dil, mədəniyyət, ədəbiyyat, folklor və s. bu kimi sa-
hələrinin Güney Azərbaycanında durğunluğuna, geriliyinə səbəb olmuş-
dur.  

Təəssüf ki, bu taylı Azərbaycanda istər dil, ədəbiyyat, istərsə də 
Azərbaycan folklorunun – şifahi söz sənətinin toplanması, araşdırılması, 
nəşri barədə geniş və hərtərəfli işlərin, fundamental nəşrlərin ortaya 
çıxdığı bir zamanda o taylı vətəndə bu istiqamətdə görülmüş işlər müqa-
yisə olunmaz dərəcədə az və natamam olmuşdur. 

Təbii ki, bunun da məlum səbəbləri vardır. Ana dilində danışmağın 
belə yasaqlandığı bir rejimdə xalq ədəbiyyatının əvəzsiz nümunələrinin 
toplanılıb, araşdırma və nəşrə cəlb olunmasından necə söhbət gedə bilər-
di? Bu işin nə qədər əlçatmaz olduğunu anlamaq o qədər də çətin deyildi. 

Sevindirici haldır ki, dözülməz Pəhləvi rejimi və bu rejimin aman-
sız qayda-qanunlarının hökm sürdüyü bir zamanda ömrünü-gününü 
dilini, folklorunu öyrənməyə həsr edənlər olmuşdur. Bu fədakar, yorul-
maz işdə heç şübhəsiz ki, M.Ə.Fərzanənin adı birincilər sırasındadır. 

Danılmaz faktdır ki, Vətənə, dilə, söz sənətinə bağlılıq ailədən qay-
naqlanır. M.Ə.Fərzanə də bütün yazılarında doğma dilimizə, folklorumu-
za bağlılığını böyüyüb başa çatdığı ailəsi, xüsusən mənəvi müəllimi olan 
anasının söylədiyi laylalar, oxşamalar, bayatılar və s. ilə əlaqələndirir.  

Cəfakeş alim bu həqiqəti “Ana dilimiz və milli varlığımız haqqında 
xatirələr” silsilə məqaləsində paylaşır: “Mənim ana dilimiz və milli var-
lığımız, hamıdan parlaq və saf aynası olan xalq ədəbiyyatımızın geniş və 
rəngarəng dünyasıyla tanışlığım anamla olmuşdur. Anamın bir-birinin 
ardınca dünyaya göz açan körpə qardaşlarıma söylədiyi şirin laylaları və 
oxşamaları, yoxsulluğun dözülməzliyi və yaşayışın çətinlikləri ilə səs-
səsə verən nisgilli bayatıları və göz yaşardıcı acıları, bir çox hallarda iş 
başında, xəli toxuyanda, ya ip əyirəndə həzin-həzin zümzümə etdiyi mah-
nıları, hər sözbaşı söylədiyi mənalı məsəlləri və bunların hamısından çox 
uzun qış gecələrində kürsü başında corab toxuya-toxuya və ya naxış tikə-
tikə söylədiyi füsunkar nağılları və əfsanələri bu tanışlıq və ülfətin baş-
lanğıcı olmuşdur (2). 

Hələ körpə ikən bu zəngin söz sənəti ilə ilk tanışlıq da M.Ə.Fər-
zanənin fədakar folklorçu kimi yetişməsinə, çoxsaylı folklor nəşrlərinə və 
eyni zamanda da bu kitabın ərsəyə gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Cənub mövzusunda dəyərli araşdırmaları ilə seçilən fil.ü.f.d. Nəza-
kət İsmayılova “Cənubi Azərbaycan müasir mərhələdə, yaxud “Varlıq” 
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ədəbi məktəbinin nümayəndləri” kitabında Fərzanənin folklorla bağlı 
yazılarında bir neçə keyfiyyət kəsb etdiyini qeyd edir.  

“Hər şeydən əvvəl, onun məqalələrində dərin müşahidəçilik özünü 
büruzə verir. Bu müşahidənin arxasında isə milli bədii təfəkkürə dərindən 
bələdlik açıq hiss olunur (4, 73). 

Söz yox ki, azərbaycanlıların geniş yayıldığı Təbriz, Ərdəbil, Ur-
miya, Marağa, Yekanat, Xoy, Zəncan, Həmədan və s. zəngin folklor 
incilərinin beşiyidir. Ancaq adlarını çəkdiyimiz və çəkə bilmədiyimiz bu 
bölgələrin rəngarəng folklor laboratoriyasına daxil olmaq aylarla, illərlə, 
bəlkə də qərinələrlə vaxt, zaman tələb edir. Prof. İ.Abbaslı kitaba yazdığı 
ön sözdə bunu aydın vurğulayaraq yazır: “Hərgah müstəqil Azərbaycanın 
9 milyonluq sakinlərinin mənəvi irsi bundan sonra da toplanıb əbə-
diləşdirilərək öz sayını artıracaqsa sayı 30-35 milyon civarında qeyd 
edilən Güney soydaşlarımızın mənəvi irsi – şifahi söz sənəti, görəsən, 
neçə cildə sığa bilər? Biz hələ mədəniyyət çevrəsi ilə ölçülən dünya 
azərbaycanlılarının poetik söz sənətini demirik! (1, 5). 

 M.Ə.Fərzanə də əlinin çatıb, ününün yetdiyi qədər bu nümunələri 
əldə etməyə müvəffəq olmuşdur. “Güney Azərbaycan folkloru” seriya-
sından olan bu I toplu Təbriz, Yekanat və Həmədan folkloru örnəkləri 
əsasında hazırlanmışdır. 

Kitabda inanclar, atalar sözü və ya el sözləri, bayatılar, tapmacalar, 
nağıllar, lətifələr, oyunlar, yuxu yozmalar, xalq mahnılarından tutmuş hə-
yat və məişət rüsum mərasimlərinə kimi, yeni doğuluş, adqoyma mərasi-
mindən başlamış dünyadan köçmə, yaş mərasimlərinə kimi, eyni zaman-
da bayram, toy adətlərindən çeşidli nümunələr öz əksini tapmışdır. Bu 
nümunələri nəzərdən keçirərkən, heç bir aparata malik olmayan, ömrünü, 
gününü toplayıcılığa sərf edən, adları bizə məlum olmayan insanların 
ağır zəhmətini görürük. 

Toplu “İnanclar” bölməsi ilə başlayır ki, burada ilkin yaradılışla 
bağlı təsəvvürlər, inanclar, Cəbrayılın yerə gəlişi, Əzrayıl, Şeytan, Adəm, 
Həvvanın yaranışı, məhşər, dirilik və həyatla bağlı müqəddəs dinimizdən 
qaynaqlanan, xalq təfəkküründən süzülüb gələn maraqlı fikirlər yer al-
mışdır. 

Şifahi söz sənətinin ilkin janrları olan alqış, qarğış, andlarla bağlı 
çeşidli nümunələr II bölmədə verilmişdir. 

“Allah son nəfəsdə imandan ayırmasın” (3, 32) və yaxud “Tanışın 
Əzrayıl olsun” (3, 42), “Minbəri yandırmış olum” (3, 45) və s. kimi 
örnəklərdə cənublu xalqın dinə, Allaha bağlılığını görürük.  

Söz yox ki, Güney Azərbaycan folklorunun ən yayğın qolunu na-
ğıllar təşkil edir ki, bu topluda da bir neçə nağıla yer ayrılmışdır. Bun-
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lardan bəziləri bizə tanış olan nağılların cənub versiyaları olsa da ilk dəfə 
təqdim olunan nağıllar da diqqəti cəlb edir. Bizim “Göyçək Fatma” kimi 
tanıdığımız nağıl isə iki variantda “Dünya gözəli ilə sarı inəyin nağılı” 
adı ilə IV bölmədə, “Gözəl Fatma” adı ilə isə Yekanat və Həmədan fol-
kloru bölməsində özünə yer almışdır. 

Söz yığcamlığı, rəvanlığı, məna genişliyi, musiqi axarlığı ilə söz 
sənətinin duyğulu janrı hesab olunan bayatılar cənub xalqının folklorun-
da önəmli yer tutur. 

Axıcı, səmimi kəlmələrlə qəliblənmiş bu ecazkar nəğmələr ürəyi 
riqqətə gətirib, söz sənətinin bütün incəliklərini özündə ehtiva edir. 

Ağ maya düzdə qaldı, 
Yükü Təbrizdə qaldı. 
Oğlanı dərd apardı, 
Dərmanı qızda qaldı (3, 170) 

   
və yaxud 

Xoya gəl, Mərəndə gəl, 
Bağdan bar dərəndə gəl. 
Bir gəldin, xəstə gördün, 
Bir də can verəndə gəl (3, 158). 

Göründüyü kimi, cənub bayatılarının əsas ruhunu nisgil, ümidsiz-
lik, uğursuzluq təşkil edir. 

Kitabın Yekanat və Həmədan folkloru bölməsindəki bayatılarda isə 
sevgi motivi aparıcı yer tutur. 

Həmədan yoli daşdu, 
Quşları qızıl başdu, 
Mən öz yarım tanıram, 
İncə boy, qələm qaşdu (3, 373). 

Bütün Şərq aləmində məşhur olan Molla Nəsrəddin və Bəhlul Da-
nəndənin adı ilə bağlı formalaşan lətifələr təbii ki, güneylilərin də folklo-
rundan yan keçə bilməzdi. İlk baxışda gülüşə səbəb olan bu lətifələrdə də 
elə o gülüşün arxasında gizlənən ironiya, satira elementləri güclüdür. 
Topluda yer alan “Səbr edənlərə behişt vədəsi verilmişdi” lətifəsi oriji-
nallığı ilə seçilir. Lətifə bir gün mollanın söz arası arvadına biz bu dünya-
da bir ağ gün görmədik, amma bilirəm ki, o dünyada kef çəkəcəyik de-
məsi ilə başlayır. Bu sözün müqabilində isə arvadı bunu ona kimin dediyi 
ilə maraqlanır. Molla isə bunun cavabında: – Heç kəs mənə deməyib. 
Bunu özüm başa düşmüşəm. Biz ikimiz də ömür boyu biri-birimizin kifir 
sifətinə baxıb səbr eləmişik. Odur ki, yerimiz behiştdü – deyə cavab verir 
(3, 178). 



Dədə Qorqud ● 2014/I I                                                                     153 

Ateizm motivli lətifələr, eyni zamanda Musa peyğəmbərin adı hal-
landırılan lətifələr Güney Azərbaycan soydaşlarımızın gülməcə yaradıcı-
lığında özünə yer almışdır. 

Ağız ədəbiyyatımızdakı atalar sözlərinin, məsəllərin, el deyimləri-
mizin zənginliyinin əsas faktoru Azərbaycan türkcəsinin dünyanın ən 
zəngin dillərindən biri olmasıdır. Güneyli soydaşlarımızın da tarixin də-
rin köklərindən qaynaqlanmış fəlsəfi-təcrübi dünyagörüşləri və baş verən 
hər hansı bir hadisəyə münasibət bildirəcək hikmətli kəlamları atalar söz-
lərinin, məsəllərin, el deyimlərinin yaranmasında zəmin rolunu oyna-
mışdır.  

Təqdim olunan nümunələrin əksəriyyəti bu günə qədər bizə məlum 
olan nümunələrin demək olar ki, eyni və yaxud az dəyişmiş variantlarıdır:  

“Dağ uçmasa dərə dolmaz” (3, 125). 
“Çıraq öz dibinə işıq verməz” (3, 124). 

“Dünyanın quyruğu uzundu” (3, 127) və s. bu qəbil nümunələr 
güneyli soydaşlarımızın söz xəzinəsindən bizə gəlib çatan atalar sözlərin-
dəndir. 

Uşaq folkloru da Güney Azərbaycanının el yaradıcılığında xüsusi 
yer tutur. Güneyli ana-nənələrimizin pak istək və arzularından doğan və 
ilk məktəb rolunu daşıyan laylalar, nazlamalar, arzulamalar, düzgülər, 
acıtmalar, sanamalar, yanıltmaclar təbii ki, uşaqların inkişafında tərbiyəvi 
rol oynamaqla, estetik-bədii zövqün formalaşmasında son dərəcə əhəmiy-
yətli faktor rolunu oynamışdır. 

Söz yox ki, gündəlik həyatda baş verən ən bəsit hadisələrdən ta 
müxtəlif adətlərə kimi etnoqrafik məlumat xarakteri daşıyan məlumatlar 
Güney Azərbaycan folklorunda ayrıca tutuma malikdir. Belə ki, süfrə ilə 
davranış qaydaları, qonaq otağının bəzənilməsi, qulluqçular, məscidlər, 
illik tədarüklər, çörək bişirmə, xanımların boyluluq dövrləri, uşaqların diş 
çıxartma mərasimi, qız uşağının təlim yaşı, qızlar və elçiləri, körpələrə 
qulluq, quşların gəlməsinə yozmalar, yuxu görmə və təbirlər, Ramazan 
ayında işlənən adətlər, təziyyə və əza mərasimləri, əkinçilik işləri, şəhər 
və kənd yaşayışı, qədim qəhvəxanalar, andiçmə mərasimi, xanımların əl 
işləri kimi müxtəlif mövzularda yer alan zəngin məlumatlar güneylilərin 
folklor biliciliyi qədər də etnoqrafik bilgiyə bələdliyinə dəlalət edir.  

Güney Azərbaycan folklorunun öyrənilməsi işində qarşıda hələ çox 
görüləsi işlər var. Bu istiqamətdə uğurlu nəticələrə çatmaq üçün bu taylı 
xalqın folklorunu öyrəndiyimiz qədər də o taylı xalqın folkloruna biganə 
qalmamalı, üzərimizə düşən vəzifəni əsl vətəndaş olaraq yerinə yetirmə-
liyik. Ümid edək ki, güneyli xalqın folklorundan soraq verəcək hələ ne-
çə-neçə nəşrlər, toplular işıq üzü görəcək. 
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