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QOHUM SÖZÜ İŞIĞINDA, YAXUD
FƏRQLİ ŞƏRH VƏ TRANSKRİPSİYALARA MÜNASİBƏT
Xülasə
Məqalədə “Dədə Qorqud kitabı”nda qohumluq münasibətlərini bildirən sözlər araşdırılır.
Burada Drezden nüsxəsində və müxtəlif tədqiqatçıların nəşrindəki kavım, kavum, qoma kimi
sözlər müqayisə edilmişdir və müəllif bu fikirlərə öz münasibətini bildirmişdir. Məqalədə bu
sözlərin transkripsiyası “Dədə Qorqud kitabı”nın mətni əsasında dəqiqləşdirilmişdir. Müəllif bu
transkripsiyalara müxtəlif bucaqlardan yanaşmışdır.
Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı”, Drezden nüsxəsi, transkripsiya, Basat, Təpəgöz,
Oğuznamə
ATTITUDE TO DIFFERENT COMMENTARIES AND TRANSCRIPTIONS
Summary
Attitudes of relationship of “Dada Qorqud” book are investigated in the article. Words
“kavim”, “kavum”, “qoma” in the Drezden copy of the book and in the works of the different
investigators have been compared. Autor have analysed these thoughts. Transcription of these
words has been defined precisely on the basis of text of the book “Dada Qorqud”. Autor has
investigated transcription from different directions.
Key words: “Dada Qorqud” book, “Drezden” copy, transcription, Basat, Tapagoz,
Oguzname
В СВЕТЕ РОДСТВЕННОГО СЛОВА ИЛИ ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ
КОММЕНТАРИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ТРАНСКРИПЦИЯМ
Резюме
В статье исследуются слова, которые расскрывают родственные взаимоотношения
в «Книге Деде Горгуд»а. Здесь, такие слова как: кавым, кавум, гома сравниваются с образцами Дрезденской и изданиями других исследователей, а также показывается отношение автора ко всему выше перечмсленному. В данной статье на основе текста «Книги
Деде Горгуд»а уточняется транскрипция этих слов. Автор статьи разносторонные подошел к теме вопросу этих транскрипций.
Ключевые слова: «Книга Деде Горгуд», Дрезденский оьразец, транскрипция,
Басат, Тепегез, Огузнаме

Məsələnin qoyuluşu: Məqalədə qohumluq münasibətlərini bildirən sözlərin transkripsiyası “Dədə Qorqud kitabı”nın mətni kontekstində araşdırılır və
müxtəlif nəşrlərdə bu sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri şərh olunur.
“Kitab”da qohumluq münasibətlərinin sözlə ifadəsi qabarıq şəkildə görünür. Maraqlıdır ki, təhkiyəçi bu tip vahidlərin, daha dəqiqi, qohumluq bildirən
sözlərin əksəriyyətinin məna yükünü mətn daxilində ifadə etməyə çalışıb. İki
fakta diqqət yetirək: “dədə” sözünün təkcə yol göstərən, ağsaqqal, müdriklər
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müdriki, ustad ozan yox (Dədəm Qorqut gəldi, oğlana ad qodı...), həm də baba
mənasında işlənməsi mətn kontekstində asanlıqla anlaşılır (“Mərə qavat, mənim
babam Bayındır xan degilmidir?” Ayıtdı: “Yox, ol, anaŋın babasıdır, səniŋ dədəŋdir”); yaxud “güyəgü” sözünün məhz kürəkən mənasında olmasına birbaşa
işarə olunur: “Bəglər, Beyrək bizdən qız almışdır, güyəgümizdir. Əmma Qazanıŋ
inağıdır...” Bu cür detallar onu deməyə əsas verir ki, təhkiyəçi Oğuz cəmiyyəti
üçün səciyyəvi olan nəsil və ailə toplumları daxilindəki qohumluq münasibətlərinin bütün tərəflərinə dərindən bələd olub...
“Biri ilə qohumluq əlaqəsi olan adam” anlamlı “qohum” sözü “Kitab”da
ayrılıqda deyil, obrazlı ifadələr daxilində müşahidə olunur: qaum-qardaşa həsrət
– Ataya-anaya, qauma-qardaşa həsrətəm; qövmlü qövmilə görklü – Qövmlü
qövmilə görklü gördüm.
Qorqudşünaslıqda Drezden nüsxəsinin 44-cü səhifəsindəki “ ﻗﻮم ﻗﮭل ﻤﻧﯿم ﻗوﻤا
 “ﯿوﺮدمyazılış şəklinin aşağıdakı kimi transkripsiyası müşahidə olunur:
O.Ş.Gökyayın nəşrində: Kavım kabile benüm kama yurdum (9);
M.Erginin nəşrində: Kavum kabile menüm kuma yurdum (5);
H.Araslının nəşrində: Qum qumlamayım quma yurdum! (2);
F.Zeynalov və S.Əlizadənin nəşrində: Qom qomlamım qoma yurdum!
(15);
S.Tezcan və H.Boeschotenin kitabında: Kavım kabla beküm kon(r)
yurdum;
S.Əlizadənin hazırladığı ensiklopedik nəşrdə: Qövm – qəbilə mənim quma
yurdum (müəllif “qom-qomla mənim qoma yurdum” şəklində transkripsiyanı
daha məqbul hesab edir) (16, 47).
Müqayisələr göstərir ki, O.Ş.Gökyay Drezden nüsxə-sindəki müxtəlif
yazılış şəkillərini eyni söz kimi oxuyub: ( ﻗﻮمD-44) kavim; ( ﻗ ومD-98) – kavum.
Burada aydın şəkildə görünür ki, birinci yazılış şəklində əlif (  ) اhərfi yoxdur.
F.Zeynalov və S.Əlizadənin nəşrində isə həmin yazılış şəkillərinin transkripsiyası belədir: birinci yazılış şəkli “qom”; ikinci yazılış şəkli “qaum”.
Qom-qomla mənim qoma yurdum,
Qulanla sığın-keyikə qoŋşı yurdum!
Səni yağı nerədən darımış, gözəl yurdum?!
Ağ ban evim dikiləndə yurdı qalmış.
Qarıcıq anam oluranda yeri qalmış
Oğlum Uruz ox atanda buta qalmış,
Oğuz bəgləri at çapanda meydan qalmış.
Qara mudbaq dikiləndə ocaq qalmış.
A.Hacıyev bu parçadakı birinci misranın məhz “Qom-qomla mənim qoma
yurdum!” şəklində transkripsiyasını düzgün hesab edərkən iki arqument gətirir:
4
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1) Drezden nüsxəsindəki yazılış şəkli; 2) H.Araslının transkripsiyası və
O.Ş.Gökyaya açıq məktubu. Bir cəhəti də qeyd edək ki, A.Hacıyev bu arqumentlərini S.Əlizadənin “həmin misranı “D”-yə (Drezden nüsxəsinə - Ə.T.) əsasən
“Qom-qomla mənim qoma yurdum” şəklində oxumaq olar” fikri ilə qüvvətləndirməyi də unutmur (8, 91-92). “Eynicinsli sait və samit səslərin ahəngdar düzümü əsasında yaranmış ilkin arxaizmlərin sıralandığı birinci misra uzun müddətdir
ki, qorqudşünaslığın fikir çək-çevirində öz həqiqi yozumunu gözləməkdədir” (8,
91), – deyən A.Hacıyev ilk olaraq həmin misra ilə bağlı qorqudşünasların fikirlərini saf-çürük edir. Konkret desək, aşağıdakı məsələlərə daha çox diqqət yetirir:
– həmin misradakı başlanğıc sözləri O.Ş.Gökyayın “kavın” (qövm), kabilə
(qəbilə) kimi anladığını, “koma” sözünün isə günəş düşməyən quzey, bolluq,
rifah və s. kimi mənalarda açıqladığını göstərir;
– M.Erginin, əsasən, O.Ş.Gökyayın mövqeyində dayandığını, “kuma” sözünü isə “ortaq qocaları eyni olan qadınlar” mənalı ərəb mənşəli söz kimi izah
etdiyini qeyd edir. Eyni zamanda T.Tekinin də məhz bu iddiada olduğunu bildirir;
– yuxarıda təqdim etdiyimiz sintaktik bütövdəki birinci misraya V.V.Bartoldun tərcüməsində diqqət yetirir: “Хоть тебя не засыпал песок, ты покинуто,
мое жилище”. Müəllifin tərcüməsindəki uyğunsuzluqları göstərir: “belə çıxır ki,
böyük türkoloq birinci sözü “qum”, ikinci sözü “qumlamaq” felinin inkar forması, üçüncü sözü isə “tərk edilmiş, boşaldılmış” mənalarında dərk etmişdir”.
Digər tərəfdən, həmin tərcüməni (birinci misranın tərcüməsi nəzərdə tutulur)
A.N.Kononovun qəbul etmədiyini, əksinə, digər mənbələri, daha dəqiqi,
O.Ş.Gökyay və M.Erginin variantlarını əsas götürərək “ (o) народ, (о) племя, о
мое крепкое жилище!» tərcümə variantını məqbul hesab etdiyini açıqlayır;
– S.Tezcanın ilk iki sözün ərəb mənşəli olması fikri ilə razılaşmasını, “qoma” sözünü isə yazılış xətası hesab etməsini, daha doğrusu, bu sözü “konar” fonetik qabığında, həm də “qonaqlanan yurd, obanın hər zaman gəlib qonaqladığı
yurd yeri” anlamında aşıqladığını şərh edir;
– H.Araslı, M.Təhmasib, Ş.Cəmşidov kimi alimlərin həmin misranın semantik yükünə münasibət bildirmədiklərini diqqətə çatdırır;
– P.Xəlilovun “Qədim türk sözlüyü”ndəki “güclü həyəcanla vuruşmaq”
anlamlı “quma ur” ifadəsinin məna yükünə söykənərək həmin misranı “Necə qəzəblənməyim, necə həyəcanlanmayım, yurdum; Necə bərk həyəcanlanmayım,
yurdum” şəklində yozmasını diqqəti çəkən mülahizələrdən hesab edir;
– mübahisə obyektinə çevrilmiş birinci misradakı sözlərin F.Zeynalov və
S.Əlizadə tərəfindən “Qohum qəbiləli komam – yurdum!” variantında müasirləşdirilməsini xüsusi olaraq qeyd edir...
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Yuxarıdakı fikirlərin əksəriyyətinin daha çox güman üzərində qurulduğunu
əsas götürən qorqudşünas A.Hacıyev məsələyə tam başqa kontekstdə yanaşır ki,
bu da, əsasən, aşağıdakıları əhatə edir:
– abidənin dilində “yurd” sözü bir neçə mənada, o cümlədən geniş mənada
vətən, dar mənada isə yaşayış yeri, dayanacaq, ev mənalarında işlənmişdir...:
“Bir gün Qamğan oğlı xan Bayındır yerindən durmışdı. Şami günlügi yer yüzinə
tikdirmişdi. Ala sayvanı gög yüzinə aşanmışdı...”;
– canlı xalq dilində “qom-qom” ifadəsi indi də işlənməkdədir. “Topa-topa”, “dəstə-dəstə” mənasını verən bu kəlmə əksər hallarda qarışqa yuvalarını xarakterizə etmək üçün söylənilir. Maraqlıdır ki, qarışqaya qədim türk yazılı abidələrinin birində “komursğa” da deyilir. Əgər qarışqa adı “qarışmaq” feli ilə bağlıdırsa, “komursğa” adı “qom” (topa) yaşamaqla əlaqədardır;
– ...oğuzlar yurdlarını torpaq üzərinə asanlıqla “dikib”, yəni sancıb qura
bilirlər. Bu isə onun “qoyma yurd, qurma qurd” adlanmasına səbəb olmuşdur...
“qoma” sözünün Osmanlı türkcəsində “qoyulma, qurulma, basdırılma” mənalarını ifadə etdiyi bildirilir;
– bəzi dialektizmdə “tayfa”, “nəsil” mənasında işlənən “com” sözü də
məhz arxaik “qom” sözünün çoxmənalılıq qazanması yolu ilə yaranmışdır. İlkin
mənada “çadır”, “alaçıq” mənasında işlənən bu söz sonradan həmin yurd yerlərində yaşayan nəsli, tayfanı adlandırmağa xidmət edib... Bizim com kəndin bir
tərəfindəki (İmişli)... q – c//ç səs əvəzlənməsi “Kitab”ın dili üçün də xarakterik
sayılan dil hadisələrindəndir (qağırdı – çağırdı. Beyrəgin babası Baybörə bəg
dəxi bazırganları qağırdı)... Burada bir cəhəti xatırlatmaq lazım gəlir: “qoma” sözünün alaçıq mənasında işlənməsindən ilk dəfə O.Ş.Gökyay bəhs edib: “Kəlime
kuma deye okunduğuna göre isə başka bir anlama gelir. Alaçık veyahut kuma.
Bu, yontulmuş uzun “Palıt” çubuklarıyla kurulurmuş. Bunlara “alaçık çubuğu”
namı verilir” (4, 232).
– “qom arxaizmi müasir türk dilləri və dialektlərində “kom”, “com”,
“cum” şəklində yaşayan sözün arxetip formasıdır. Verilmiş nümunədə “qom” sözünün təkrarlanaraq işlənməsi çoxluq, topluluq anlamını ifadə etməyə xidmət
edir...;
– “Kitab”ın Drezden nüsxəsində aydınca yazılmış bu arxaizmi ərəb mənşəli sözlərlə qarışdırmağa lüzum yoxdur, -la morfemi isə “ilə” qoşmasının ahəng
qanununa tabe edilərək bitişik yazılmış formasıdır;
Qorqudşünas A.Hacıyev bu cür şərhlərdən sonra yazır: “Beləliklə, Qazan
xanın çadır-çadır salınmış alaçıq yurdunu xarakterizə edən bir soylama parçası
qədim oğuz məişətinin müqayisəli təhlili fonunda aydın dərk olunur və uydurma
yozumlara ehtiyac duyulmur” (8, 96). Bu fikirlərlə, eyni zamanda yuxarıdakı
qeydlərlə müəyyən mənada razılaşmaq da olar. Amma “Qom-qomla mənim qoma yurdum” (bu cür transkripsiya daha məqbul hesab olunur) misrasına qədərki
sintaktik bütövlərin semantik yükü, eyni zamanda M.Kaşğarinin “Divanı”ndakı
6
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həsrət duymaq anlamlı “komı” sözü həmin misranı tam yeni müstəvidə izah etməyə imkan verir. Bu mənada aşağıdakılara diqqət yetirək:
“Kitab”da “Tatlu mənim canımı alur oldu” tipli nümunələrdə ikinci tərəfə
aid olan təyinlərin söz birləşməsinin əvvəlində işlənməsi və bu zaman fikrin düzgün ifadəsinin intonasiya ilə nizamlanması qorqudşünaslıqda xüsusi olaraq qeyd
olunur. Bu baxımdan “Qom-qomla mənim qoma yurdum” misrasını məhz “Mənim qom-qomla qoma yurdum” şəklində təhlilə cəlb etmək lazım gəlir. Maraqlıdır ki, bərpa etdiyimiz “qom-qomla qoma” modeli formasına görə “Kitab”dakı
digər vahidlərlə birbaşa bağlanır: quş quşlamaq, quv quvlamaq, diŋ diŋləmək,
siŋ-siŋ siŋləmək... Bu sistemə müasir dilimizdə mühafizə olunan oxşar modelləri
də əlavə etmək olar: ağlam-ağlam ağlar, göynəm-göynəm göynər, oynam-oynam
oynar...
Qeyd etdiyimiz kimi, qorqudşünaslıqda “qoma” sözü çadır, alaçıq mənasında da izah olunur. “Kitab”ın poetik strukturu, xüsusən də ümumi semantik
yükü isə belə bir fikri reallaşdırır: “Dastan”da otaq, çadır, ev tipli sözlərin intensivliyi, hətta ev sözünün həmin boyun adında (Salur Qazanıŋ evi yağmalandığı
boyı bəyan edər) işlənməsi “qoma” sözünün çadır, alaçıq anlamında olmadığını
deməyə əsas verir.
“Qom-qomla mənim qoma yurdum” misrasındakı “qoma” sözünün, həm
də bütövlükdə həmin misranın semantik yükü Qazanın yuxuda qarma-qarışıq əhvalatlar görməsi kontekstində izah olunmalıdır: “Bilürmisin, qarındaşım Qaragünə düşimdə nə göründi? Qara qayğılu vaqeə gördüm. Yumruğımda talbınan şahin bənim quşımı alur gördüm. Gögdən ildırım ağban evim üzərinə şaqır gördüm. Düm qara pusarıq ordımıŋ üzərinə tökülü gördüm. Quduz qurtlar evimi dəlir gördüm. Qara dəvə əŋsəmdən qarvar gördüm...” (“Kitab”da bu parçanın
“Qom-qomla mənim qoma yurdum” misrası ilə başlanan sintaktik bütövdən əvvəl verilməsini nəzərdən qaçırmaq olmaz). Heç şübhəsiz ki, yuxuda qarma-qarışıq əhvalatlar görmə birbaşa insanın psixikası ilə bağlıdır. Yəni insan nədənsə
narahat olduqda, darıxdıqda, nəyinsə həsrətini çəkdikdə onun yuxusu da Dədə
Qorqudun dili ilə desək, “qara qayğılı” olur. Bu mənada Qazanın yuxusunun
assosiativliyi istər-istəməz “qoma” sözünün məhz darıxmaq, həsrətini çəkmək
mənasında işləndiyini yada salır. Qarşılaşdırmalar Qazanın yurdu ilə soraqlaşması səhnəsinin birbaşa yuxuda gördüklərinin məntiqi nəticəsi kimi çıxış etdiyini
açıq-aydın göstərir. Amma bu müstəvidə ən əsas arqumentimiz M.Kaşğarinin
“Divan”ındakı şərhlərdir: “Komıdı: ər əvindqə komıdı = adam öz evinə həsrət
duydu. Bir adam hər hansı bir şey üçün darıxsa, ona qarşı ürəyində həsrət və
şövq duysa, yenə belə deyilir: komır – komımak) (12, 250). Türkologiyanın
banisi M.Kaşğari sanki bu fikirləri uzun müddət mübahisə obyektinə çevrilmiş
“Qom-qomla mənim qoma yurdum” misrasının semantikası barədə söyləyib.
Çünki “Kitab”dakı “qoma” ilə “Divan”dakı”komı” təkcə fonetik tərkibcə yox,
həm də semantika baxımından eyni xətdə birləşir. Burada onu da qeyd etmək
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lazım gəlir ki, “Qom-qomla mənim qoma yurdum” misrasını P.Xəlilovun “Necə
qəzəblənməyim, necə həyəcanlanmayım, yurdum; necə bərk həyəcanlanmayım,
yurdum” şəklində yozması (əvvəlki səhifələrə bax: A.Hacıyev bu yozumu diqqəti çəkən, maraqlı mülahizələrdən hesab edir) həm Qazanın dilindən verilmiş
parçanın semantik yükü, həm də M.Kaşğarinin fikirləri ilə səsləşir. ”Qom-qomla
mənim qoma yurdum” misrasındakı mən və yurd sözləri müasir ədəbi dilimizdə
eynilə işlənir. Digər sözləri isə belə səciyyələndirmək olar: “qom qomla” darıxmaq, həsrət duymaq mənasındadır; həmin sözdəki -la morfemi isimdən fel düzəldən şəkilçi kimi çıxış edir (quş quşlamaq, av avlamaq sözlərində olduğu kimi);
“qoma” sözündəki -a isimdən fel düzəldən şəkilçi kimi düşünülə bilir: qoma –
həsrətli olmaq, həsrətini duymaq. Bu da yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “qomqomla qoma” modelindəki kök morfemlərinin eyni semantik yuvaya daxil olduğunu göstərir. Fikrimizcə, “Qom-qomla mənim qoma yurdum” misrası “Həddindən çox darıxdığım, həsrətini duyduğum, həsrətli yurdum!” şəklində müasirləşdirilməlidir. Bu motiv “Koroğlu” eposunda da üstün mövqedə görünür:
Göynən gedən beş durnalar,
Bizim ellər yerindəmi?
Bir-birindən xoş durnalar,
Bizim ellər yerindəmi?
Burada Bəkir Çobanzadə ilə bağlı bir detalı xatırlatmaq yerinə düşür:
B.Çobanzadə F.Ağazadə ilə birgə yazdığı “Türk qrameri” (1930) kitabında -a2
şəkilçi morfeminin cümlə daxilindəki vəzifəsindən bəhs edərkən maraqlı nümunələr verir: Heç olmazsa, yurduma dönsə idim də kohum-kardaşımı görə bilsə
idim; Mən bu yerləri nə vakt görəcək olsam, keçmiş ömrüm yadıma gəlir... Bu
cümlələrin sintaktik-semantikası olduqca təsirlidir: yurda dönmək, qohumqardaşla görüşə bilmək istəyi, keçmiş ömrü yada salmaq arzusu, qəlbinin dərinliklərində baş qaldıran “dəli” bir yurd, Vətən sevgisi... Bu cümlələr sanki doğma
yurdun həsrətilə çırpınan bir ürəyin pıçıltısıdır, həzin, kövrək bir nəğmədir. Elə
bil ki, B.Çobanzadə öz acı taleyini, kəşməkəşli günlərini qrammatika dərsliyinə
hopdurduğu məhz bu tip cümlələrlə ifadə edərək təsəlli tapmağa çalışıb. Nə
qədər qəribə görünsə də, semantikası birbaşa B.Çobanzadənin həyatını xatırladan
cümlələrlə Qazan xanın dilindən verilmiş “Qom qomla mənim qoma yurdum”
cümləsi eyni semantik şaxədə birləşir.
“( “ اﺗامD-232). Bu yazılış şəkli ardıcıl verilmiş iki misranın əvvəlində
eynilə təkrarlansa da, qorqudşünaslıqda müxtəlif mənalı sözlər kimi transkripsiya
olunub. Basatın dilindən verilmiş həmin yazılış şəkillərinin transkripsiyasına
mətn daxilində diqqət yetirək:
O.Ş.Gökyayın nəşrində “ “اﺗامyazılış şəkli birinci misrada “atam”, ikinci
misrada isə “anam” şəklində transkripsiya olunub (9):
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Atam adıŋ sorar olsaŋ kaba ağac
Anam adın sorar olsaŋ kağan aslan.
M.Erginin nəşrində O.Ş.Gökyayın transkripsiyası eynilə saxlanılıb (5):
Atam adın sorar olsan kaba ağac
Anam adın dirişəŋ kağan aslan.
H.Araslı birinci misradakı yazılış şəklini “anam”, ikinci misradakını isə
“atam” şəklində oxuyub (14):
Anam adın sorar olsan – Qaba Ağac!
Atam adın deirsəŋ - Qoğan Aslan!
F.Zeynalov və S.Əlizadənin nəşrində H.Araslının transkripsiyası eynilə
saxlanılıb (15):
Anam adın sorar olsaŋ - Qaba Ağac!
Atam adın deirsəŋ - Qağan Aslan!
V.V.Bartold birinci misradakı yazılış şəklini “anam” (Спросищь имя моей матери – крепкое дерево), ikinci misradakını isə “atam” (Имя моего отца –
свирепый лев) kimi tərcümə edib (18);
Qorqudşünaslıqda yuxarıdakı transkripsiyalara, eləcə də V.V.Bartoldun
tərcüməsinə müxtəlif bucaqlardan yanaşılmış, fərqli mülahizələr irəli sürülmüşdür. Amma, qorqudşünas A.Hacıyevin qeyd etdiyi kimi “həmin misraların yozumu indiyə qədər mübahisəli olaraq qalmaqdadır”. Bu mənada ilk olaraq həmin
misraların yozumu ilə bağlı fikirləri nəzərdən keçirək:
“Atam adın sorarsan kaba ağac, anam adın sorarsan kağan aslan”.
O.Ş.Gökyayın fikrincə, bu, türklərin bir ağacdan törədikləri haqqında olan inancın, totemizmin qalığıdır. Müəllif fikrini qüvvətləndirmək üçün müxtəlif arqumentlər gətirir. Burada “Atəş tanrıya duasında”n gətirdiyi bir nümunəni xatırlatmaq lazım gəlir: “Anam atəş! Senin baban sert çelik, anan kaymak taşı ve cedd-i
áláların ak-kavak ağacıdır” (4, 294).
S.Əlizadə birinci misradakı yazılış şəklinin transkripsiyası ilə bağlı
O.Ş.Gökyay və M.Erginin yox, H.Araslının mövqeyini müdafiə edir: “Oğuzların
qədim inancına istinadən (bax: “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”) ağaca
ana deyilməsi daha inandırıcı sayılmalıdır (15, 249).
“Anam adın sorar olsan Qaba Ağac” şəklində transkripsiyanı daha məqbul
hesab edən S.Əliyarov yazır: “...əsatiri protooğuz təsəvvürlərinə uyğun olaraq
boylarda ulu təbiətin, xüsusilə ağacın, dağın, suyun canlandırılması (animizm),
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soykök sayılması böyük yer tutur. Bunun yazıya alınmış izini Kaqanqatlı Musanın “Alban tarixi” kitabında görürük. VII yüzilin 70-ci illərində “hunlar ölkəsində knyaz Elteber və əyanlar “hündür ağaclar başbiləni və anası” olan bir palıd
ağacını “həyatverici xilaskar tanrı” saymışlar. Onlar bu “sıxyarpaqlı palıd ağaclarına sitayiş edərək... atlardan qurban verirlər; kəsilmiş atın qanını o ağacın dibinə axıdır, başını və dərisini isə budaqlardan asırdılar”... Söhbətin Şimali Azərbaycandan getməsi şübhəsizdir, çünki Dərbənddən o yana nə “sıxyarpaqlı” palıd,
nə də başqa bir meşəlik qeydə alınmışdır” (15, 258).
M.Seyidov Basatın mifik ata-anasını belə səciyyələndirir: mifik anası –
Qaba ağac – bərk, iri Dünya ağacıdır, Dirilik ağacıdır; mifik atası – Qağan Aslandır. Müəllif zoomorfik onqonlardan bəhs edərkən “Kitab”dakı “Qağan Aslan”ın semantikasına da aydınlıq gətirməyə çalışır: “Günəşi təmsil edən qurd –
böri və aslan həmişə Günəş şüası ilə, işıqla bağlı insanların gözünə görünərmiş...
Günəşin kişi və eləcə də qadın başlanğıcı olması ana, ata xaqanlığı (madərşah,
padərşah) ilə bağlıdır. Ana xaqanlığı çağında qadın, ata xaqanlığı çağında isə kişi
olmuşdur. “Dədə Qorqud”un Basatın Təpəgözü öldürdüyü boyunda Günəş atadır...” (23, 370-371).
Basatın dilindən verilmiş həmin cümlələri təhlil süzgəcindən keçirən Kamal Abdulla maraqlı mülahizələr söyləyir: “...Basat ondan babasının adını soruşan Təpəgözə belə cavab verir: “Anam adın sorar olsan, Qaba Ağac, atam adın
deyirsən – Qoğan Aslan (Qağan Aslan – Ə.T.). Bu adlar F.Kuperin Amerika hindularının həyatından bəhs edən məşhur romanlarının qəhrəmanlarının adlarını
xatırladır: Qaba Ağac, Qoğan Aslan, Salur Qazan və bu kimi digər adlar qədim
mifoloji təsəvvürü çox əyani bir şəkildə nümayiş etdirir. Təbiətlə (ağacla, quşla...) adam arasında əlaqənin xətlərini qururlar” (1, 54).
“Kitab”da Qaba Ağacın simvolik səciyyə daşıdığını, həm də birbaşa kişi
cinsinə aid edildiyini mətn semantikası müstəvisində araşdıran B.Abdullanın
çoxsaylı arqumentlərindən yalnız birini təqdim edirik: “...III boyda kafir əlindən
qurtarıb yurda qayıdan Bamsı Beyrək evlərinin önündəki pinardan – bulaqdan su
aparan və toy-düyünün qara oldu, qardaş, – deyib ağlayan bacısıyla rastlaşır. Qız
qardaşını tanımır. Bamsı Beyrək ondan soruşur:
Məgər sənin ağan yoq olubdur?
Yürəginə qaynar yağlar qoyulubdur (D-10110)
Bacısı da cavabında “Kölgəlicə qaba ağacım kəsilübdir” (D-10411), yəni
qardaşım it-bat olubdur deyir... Banıçiçək Beyrəyin əsirlikdən qayıtma xəbərini
Baybörəyə rəmzi əlamətlərlə bildirərkən bunu da deyir ki: “Qaba Ağacın qurımışdı, yaşardı axır” (D-1175). Yəni Beyrəyin ölməsi xəbəri yalandır. O, sağ-salamat qayıdıb gəlib (17, 2000).
R.Qafarlı totemist görüşlərin bəzən üz qatda, daha çox isə pərdələnmiş şəkildə “Kitab”ın canına hopdurulmasından bəhs edir, konkret desək, Basatın dilindən verilmiş “Anam adın sorar olsan – Qaba Ağac! Atam adın deirsən – Qağan
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Aslan! Mənim adın sorarsan – Aruz oğlı Basatdır” misralarını sistemli şəkildə
təhlil süzgəcindən keçirir. Müəllifin fikrincə, burada üç cəhət maraq doğurur:
a) ağaca totem kimi baxılmasının tarixin ən qədim mərhələsinə – matriarxat (anaxaqanlıq) dövrünə aid olmasına işarə edilməsi...;
b) hamının bir-birinə qohum olması ideyasına inamın mövcudluğu (müəllif
burada Alp Aruzun insana bənzəməyən məxluqu, yəni Təpəgözü öz qanından
hesab etməsini, evinə gətirməsini xüsusi olaraq qabardır);
c) totem kimi götürülən ağacın qaba (kobud) olması, yəni bar verməməsi...
Amma burada bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşür: R.Qafarlının araşdırmalarında “Qaba Ağac” həm də ata (kişi) kontekstində təqdim olunur. Daha
doğrusu, bu cəhət müəllifin təhlillərinin ümumi semantik tutumundan aydın olur:
“...“Baybörə oğlı Bamsı Beyrək boyu”nda totemizmə söykənən “Kölgəlicə qaba
ağacım kəsilübdir, Ozan, sənin xəbərin yoq” etirafında bir qızın demək istədiyi
belə bir fikir ifadə olunmuşdur: qardaşım Beyrəyin yoxa çıxması ilə nəslimizin
kökü yerdən üzülmüşdür” (19, 72-74). Bu qeydlər R.Qafarlının “Kitab”ın poetik
strukturuna dərindən bələdliyini, mətnin semantik yükünü düzgün qavradığını
təsdiq edir.
Qaba Ağac və Qağan Aslan ifadələrini mətn semantikası müstəvisində nəzərdən keçirən Ə.Tanrıverdi yazır: “Basatın Dəpəgözlə söhbətindən məlum olur
ki, onun yurdu “Günortac”, xanı Bayındır”, yurdunun qəhrəmanı “Salur Qazan”,
anası “Qaba Ağac”, atası “Qağan Aslan”, öz adı isə “Aruz oğlı Basat”dır... Basatın “Anam adın sorar olsaŋ, Qaba Ağac”, ‒ deməsi qeyri-realdır, türk mifoloji
təfəkküründə ağacın müqəddəsliyinə işarədir... Türk mifik təsəvvüründə “Qağan” ən böyük başçı, xaqandırsa, aslan da güclülük, qorxmazlıq, qüvvətlilik, çeviklik simvoludur...” (24, 82-84).
S.Rzasoy yuxarıdakı misraları türk mifoloji düşüncəsi müstəvisində şərh
edərkən maraqlı mülahizələr irəli sürür: “...Aruz Basatın bel atasıdır, Qaba ağac
onun totem anası, Qağan (Xaqan) Aslan isə totem atasıdır. Burada Aslanın xaqan
adlandırılması onun Günəş kimi, Oğuzlarda siyasi hakimiyyətin totem simvolu
olduğunu göstərir. Onu Günəşlə eyni simvolik sıraya bu halda iki atributu qoyur:
hər ikisi xaqan və hər ikisi atadır. Ata əski Oğuz inamlarında əcdadı da bildirir.
Beləliklə, Aslan və Günəş hər ikisi türklərin əcdadı və xaqanı sayılır...” (21,
157). Burada bir cəhəti xatırlatmaq lazım gəlir: mifoloq Seyfəddin Rzasoy mənimlə “Kitab”dakı “Qaba Ağac” barədə söhbət edərkən (18 oktyabr 2013-cü ildə) dedi: “əslində, Qaba Ağac da Basatın totem atasıdır”).
A.Hacıyev həmin yazılış şəkillərinin oxunuşu və tərcüməsi ilə bağlı fikirləri ümumiləşdirərkən fərqli transkripsiyaları nüsxə katibinin xətası kontekstində
təqdim edir: “...nüsxə katibi, naşirlərin düzgün müşahidə etdikləri kimi, “Ulaş
oğlu Qazan” əvəzinə “Salur oğlı Qazan” yazmış, beşinci misranı “anam adın”,
altıncı misranı isə “atam adın” birləşməsi ilə başlamışdır. Elə buna görə də
O.Şaiq, M.Ergin və Ş.Cəmşidov nəşrlərində Drezden nüsxəsinə uyğun variant
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əsas götürülmüşdür. Lakin Bartold, H.Araslı və Zeynalov – Əlizadə nəşrlərində
bu yazılış növbəti katib xətası kimi dəyərləndirilərək yuxarıda göstərilən ardıcıllıqla verilmişdir ki, ortaya çıxan bu cür ziddiyyətli oxunuş variantları mübahisəli
fikir və mülahizələrin predmetinə çevrilmişdir”. B.Abdullanın “bizə bəlli olan
məsələ burada bir daha aydın olur ki, Qaba Ağac ata, Qağan Aslan isə anadır”
fikrini inandırıcı görünməyən, sadə bir açıqlama hesab edən A.Hacıyev daha çox
V.V.Bartold və S.Əlizadənin mövqeyində dayanır: “...aslanı ana deyil, əksinə,
ata kimi dərk edən akademik V.V.Bartold bu misraların deyilmə səbəbini eynilə
Basatın itkin düşməsi və aslan tərəfindən bəslənməsi ilə əlaqələndirir... Bəlkə də,
nüsxə katibi də belə düşündüyündən həmin sözləri yerdəyişik yazmışdır. Hətta
belə olduqda “Qaba Ağac”ı ata kimi əsaslandırmağın mümkünlüyünü təsəvvür
edə bilmirik. Ümumiyyətlə, oğuzların törəniş haqqındakı təsəvvürlərini nəzərə
almadan bu deyimi necə açıqlamaq olar? Odur ki, həmin görüşləri bir daha nəzərdən keçirək.
Uyğur “Oğuznamə”sində göstərildiyi kimi, Oğuz Kağanın Boz oqların əsasını təşkil edən Gün, Ay, Ulduz adlı oğulları göydən yaruk (Şüa) içində enmiş
qızla, Üç oqların əsasını təşkil edən Göy, Dağ, Dəniz adlı oğulları isə ağac koğuşunda oturmuş qızla izdivacından törəmişdir... Deməli, oğuz inamına görə “Qaba
Ağac” heç də ata deyil, məhz anadır”. Qorqudşünas Asif Hacıyev mübahisə
predmetinə çevrilmiş həmin misralarla bağlı şərhlərini belə yekunlaşdırır: “Hər
halda, hansı mövqedən izah edilməsindən asılı olmayaraq, bu məqamda “Qağan
Aslan” ifadəsinin məhz əski mifə sədaqət ruhunda “ata” başlanğıcı, “Qaba Ağac”
birləşməsinin isə “ana” başlanğıcı yaşatması mübahisəsizdir” (8, 175-186).
R.Əlizadənin araşdırmalarından aydın olur ki, müəllif daha çox S.Əlizadə,
M.Seyidov, R.Qafarlı, A.Hacıyev, S.Rzasoy kimi alimlərin mövqeyini müdafiə
edir: “Dədə Qorqud” eposunda Basatın soylamasında ağacın mifoloji ana statusu
və ilkin stixiya kimi oğuzların düşüncəsindəki yeri müəyyənləşir:
Anam adın sorar olsaŋ – Qaba Ağac!
Atam adın deirsəŋ – Qağan Aslan!
Mənim adın sorarsaŋ – Aruz oğlu Basatdır.
Basatın qeyd edilən cavabı islamdan əvvəlki oğuz-türk düşüncəsindəki mifik qatları (Dünya ağacına aid inamlar) göstərməklə yanaşı, keçid mərhələsində
arxaik elementlərin fəal iştirakına da büruzə vermiş olur” (6, 60).
İslam Sadıq “Qaba Ağac” ifadəsini Şumer dastanları kontekstində təhlil
edir: “Anam adın sorar olsan – Qaba Ağac” misrasında gizli bir mənanın kodlaşdığı aydın görünür. Ona görə də “qaba” sözünün buradakı mənası digər ifadələrdəki mənalarına uyğun gəlmir... Basatın “Anam adın sorar olsan – Qaba Ağac”
fikrinin şumer mifik təfəkküründən qaynaqlandığı, “Həyat ağacı ilə Qaba ağac”
ifadələrinin eyni anlamda işləndikləri düşünülə bilər” (22).
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Təqdim etdiyimiz fərqli transkripsiyalara uyğun söylənilmiş fikir və mülahizələr əsasən oxşar olsa da, hətta bəzən biri digərini təkrarlasa da, onların hər
birini normal hal kimi qəbul edir və problemə tam yeni müstəvidə yanaşmağı
məqsədəuyğun bilirik. Bu mənada aşağıdakı arqumentlərə diqqət yetirək:
– fikrimizcə, Drezden nüsxəsinin 232-ci səhifəsində ardıcıl işlənmiş cümlələrdə eynilə təkrar olunan yazılış şəklinin ( )اﺗامbirinci cümlədə (ardıcıl verilmiş
cümlələrdəki sıra nəzərdə tutulur) “atam”, ikinci cümlədə “anam” (O.Ş.Gökyay,
M.Ergin), yaxud əksinə, birinci cümlədə “anam”, ikinci cümlədə “atam”
(H.Araslı, Zeynalov-Əlizadə) şəklində transkripsiyasını məqbul hesab etmək
olmaz. Çünki Drezden nüsxəsindəki hər iki yazılış şəkli məhz “atam” kimi oxunur. Dəqiq desək, hər iki yazılış şəklində ikinci hərfin te ( )تolması açıq-aydın
görünür;
– ikincisi, dialoqun məzmunundan aydın olur ki, Təpəgöz Basatdan anasının adını soruşmur. Bu mənada
“ ”اﺗامyazılış şəklinin “anam” şəklində transkripsiyası artıq görünür, hətta
məntiqə ziddir. Bu fikri Əyrəklə Səyrəyin dialoqu da qüvvətləndirir: Təpəgöz
Basatdan yalnız atasının adını soruşduğu kimi (Ağ saqqallu babaŋ adı nədir?),
Əyrək də Səyrəkdən yalnız atasının adını soruşur (Yigit, səniŋ babaŋ kim?). Səyrək isə ona ünvanlanmış sual cümləsinin semantikasına uyğun olaraq yalnız atasının adını deyir (Babam adın sorarsaŋ – Uşun qoca!). Bu qarşılaşdırma bir daha
təsdiq edir ki, Basatın dilindən verilmiş cavab cümləsindəki “ “ اﺗامyazılış şəklinin “anam” şəklində oxunuşu Təpəgözlə Basatın dialoqunun semantikasına,
ümumiyyətlə, uyğun deyil. Hətta bu məsələni sadə bir məntiqlə də yozmaq olar:
Təpəgöz Basatdan anasının adını deyil, təkcə atasının adını soruşursa, Basat da
yalnız atasının adını deyir. Burada bir cəhəti də qeyd etmək lazım gəlir: ana adının çəkilməsi qədim türk adətlərinə ziddir. Bu, “Kitab”da da qabarıq görünür.
Belə ki, Dirsə xan, Qazan xan, Buğac, Beyrək, Qanturalı kimi qəhrəmanlar analarının adını çəkmir, hətta buna təhkiyəçi dilində də təsadüf olunmur;
– üçüncüsü, “Qaba Ağac” ifadəsinin kişi cinsinə aid olması həm də “Kitab”a istinadən dəqiqləşdirilib. Qeyd etdiyimiz kimi, Beyrəyin bacısının dilindən
verilmiş “Kölgəlicə qaba ağacım kəsilübdir, Ozan səniŋ xəbəriŋ yoq” cümləsini
müxtəlif bucaqlar altında şərh etmək olar. Amma burada “nəsli davam etdirəcək
kişi (ata) yoxdur” mənası daha qabarıq görünür;
– dördüncüsü, Drezden nüsxəsində on beş dəfə işlənmiş “anam” sözündə
ikinci hərf məhz “( ”نnun) hərfidir. Bu mənada “  “اﺗامyazılış şəklini nüsxə
katibinin xətası hesab edərək onu “anam” şəklində transkripsiya etmək heç bir
məntiqə sığmır. Digər tərəfdən, həmin sintaktik bütövün (Basatın cavabı nəzərdə
tutulur) son dörd misrasında ardıcıl olaraq işlənmiş sözlərdəki (ata, ad ...) ilk iki
səsin (at, ad) “Basat” adındakı son iki səslə (at) alliterasiya yaratması da “ “اﺗامyazılış şəklinin “anam” yox, “atam” şəklində transkripsiya olunmasına imkan verir
(atam, adın, atam, adın, adım ..., Basat): at-ad-at-ad-ad-at. Daha doğrusu, asso13

14

Dədə Qorqud ● 2014/III

nans və alliterasiyanın sintezindən ibarət olan bu sıralanma həmin sintaktik
bütövün son hissəsindəki misraları tam əhatə etdiyi üçün alliterativ tipli qafiyələr
kimi çıxış edir. Şübhəsiz ki, burada son misraların leksik və sintaktik anaforalar
şəklində qurulmasını da inkar etmək olmaz: “Atam adın sorar olsaŋ... Atam adın
deirsəŋ...” Bu da təsadüfi deyil. Çünki “sözün və hərəkətin, yaxud obrazın – adın
təkrarlanması ritual davranışın səciyyəvi cəhətidir”. Deməli, mübahisəli olan
yazılış şəklinin “anam, atam”, yaxud “atam, anam” kimi transkripsiyası alliterativ tipli qafiyələnmənin pozulmasına səbəb olur: anam, adın, atam, adın, adın
...Basat (an-ad-at-ad-ad-at), yaxud atam, adın, anam, adın, adın, adın ...Basat (atad-an-ad-ad-at). Fikrimcə, belə bir transkripsiyanın mətnin ahəngdar səsləməsinə
birbaşa mane olduğunu əlavə faktlarla arqumentləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Əksinə, alliterativ tipli qafiyələnmə ilə yaradılmış poetikliyin, daha dəqiqi, melodiyalılığın “Kitab”ın dili üçün səciyyəvi olduğunu xüsusilə vurğulamaq lazım gəlir. Burada sintaktik mühitlə bağlı olaraq “Beyrəgə” formasına düşmüş şəxs adının sonundakı “gə”nin digər sözlərdəki oxşar formalarla alliterasiya yaratmasını
qeyd etməklə kifayətlənmək olar: “Aydan arı, gündən görkli qız qardaşıŋ Banıçiçəgi Bamsı Beyrəgə diləməgə gəlmişəm” (D-83): gü – gö – gi – gə - gə -gə;
– beşincisi, Qaba Ağac və Qağan Aslan adları təkcə forma yox, həm də
semantika baxımından oxşardır: forma baxımından – hər iki modeldə ilk söz
“q” səsi ilə başlanır ki, bu da onları alliterasiya xəttində birləşdirir (qaba, qağan);
hər iki modeldəki sözlərdə yalnız qalın “a” saiti işlənir (a-a-a-a; a-a-a-a), eyni
zamanda hər iki modelin ikinci komponenti məhz qalın “a” saiti ilə başlanır ki,
bu da onları assonans xəttində birləşdirir (ağac, aslan); hər iki modeldəki sözlər
ikihecalıdır (qaba, ağac, qağan, aslan). Maraqlıdır ki, bu oxşarlıq “a” səsinin
assonansı müşahidə olunan “Atağuzlu Aruz” antroponimik modelini də əhatə
edir. Bu isə həm də o deməkdir ki, təhkiyəçi Qaba Ağac, Qağan Aslan və Aruz
adlarını assonans və alliterasiya xəttində birləşdirməklə misraların melodiyalılığını təmin etmiş, ən əsası isə poetik mənanı qüvvətləndirmişdir; semantika baxımından – qorqudşünaslıqda həmin sözlərin məna yükü əsasən belə səciyyələndirilir: qaba – uca, iri, bərk; Qaba Ağac – həyat ağacı; qağan – böyük başçı,
kükrəmiş, qızmış; aslan – güclü, qüvvətli, çevik; Aruz – dağ, döyüş, vuruşma,
xoşbəxt, işıq, od ... Müqayisələr göstərir ki, bu vahidlər əsasən eyni semantik yuvaya daxil ola bilir. Deməli, Qaba Ağac→Qağan Aslan→Aruz adları həm də semantik dinamika xəttində birləşir, yəni Qaba Ağac da, Qağan Aslan da Aruz adını qüvvətləndirməyə xidmət edir. Burada bir məqam da yada düşür: Təpəgöz
Basatın atası Aruza qan qusdurub. Bəlkə, elə buna görə də Basat atasının adını
birbaşa yox, metaforik adlar (Qaba Ağac, Qağan Aslan) kontekstində, ya da ki öz
adı daxilində (Mənim adım sorarsaŋ, - Aruz oğlı Basatdır) deyir;
– altıncısı, Aruz Basatın cəmiyyətdəki atasıdır (bu, “Kitab”da aydın şəkildə
ifadə olunub: Mənim adım sorarsaŋ, - Aruz oğlı Basatdır), “Qaba Ağac” Basatın
totem atasıdır (“Kitab”ın ümumi semantik yükü və digər mənbələr bu nəticəni
14
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söyləməyə imkan verir. Digər tərəfdən, qeyd etdiyimiz kimi, mifoloq S.Rzasoy
da bu fikirdədir), “Qağan Aslan”da Basatın totem atasıdır (mətndə Basatın totem
atasına birbaşa işarə olunur: “Qaçub gedərkən Aruz qocanıŋ oğlancığı düşmüş,
bir aslan bulup götürmiş, bəsləmiş”).
– yeddincisi, XI boyda Qazanın dilindən totem hesab olunan bir neçə
varlığın adı verilir: qaplan, aslan, qurd, ağ sunqur quşu. Sonra isə onun
cəmiyyətdəki ən yaxın qohumları təqdim olunur: oğlu Uruz, qardaşı Qaragünə.
Sintaktik bütövə diqqət yetirək:
Ağ qayanıŋ qaplanının erkəgində bir köküm var,
Ortac qırda siziŋ keyikləriŋüz turğurmıya.
Ağ sazıŋ aslanında bir köküm var,
Qaz alaca yunduŋı turğurmıya.
Əzvay qurd ənügi erkəgində bir köküm var,
Ağca bəkil tümən qoyunıŋ gəzdirmiyə.
Ağ sunqur quşı erkəgində bir köküm var.
Ala ördək, qara qazuŋ uçurmıya.
Qalın Oğuz elində bir oğlum var, – Uruz adlu
Bir qartaşım var, – Qaragünə adlu.
Bu sıralanmada semantik dinamika kök, totem hesab olunan varlıqların adı
ilə (qaplan, aslan, qurd, ağ sunqur quşu) başlanır, yaxın qohumluq terminləri ilə
tamamlanır (oğul, qardaş). Bu mənada bəhs etdiyimiz yazılış şəkillərinin məhz
“atam” şəklində transkripsiyası olduqca təbii qarşılanır:
Atam adın sorar olsaŋ, – Qaba Ağac!
Atam adın deirsəŋ, – Qağan Aslan
Mənim adım sorarsaŋ, –
Aruz oğlı Basatdır...
Qazan və Basat obrazlarının dilindən verilmiş parçaların tipologiyasına
sintaktik-semantik müstəvidə diqqət yetirək: hər iki parçada biri digərini forma
və semantika baxımından tamamlayan paralel cümlə konstruksiyalarına, sintaktik paralelizmə təsadüf olunur; hər iki parçada əvvəlcə kök, totem hesab olunan
varlıqların adları sadalanır. Basatın dilində: atam Qaba Ağac, atam Qağan Aslan;
Qazanın dilində: köküm erkək qaplan, köküm aslan, köküm qurd balası, köküm
ağ sunqur quşu... Sonra isə cəmiyyətdəki qohumluq əlaqələri ifadə edilir: Basatın
dilində – Aruz oğlı Basat; Qazanın dilində - oğlum Uruz, qartaşım Qaragünə
(burada Qazanın atası Ulaşın adının çəkilməməsi birbaşa sintaktik mühitlə bağlıdır); Qazanın dilindən verilmiş qaplanın erkəgi, qurd ənügi erkəgi, ağ sunqur
quşı erkəgi kimi söz birləşmələrində kişi cinsinə aid fərd anlamlı “erkəg” sözü
15
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bir təyinedici kimi çıxış edir (həmin sistemdəki semantik dinamika aslanın da
erkəyindən danışmağa əsas verir). Bu semantik dinamika sintaktik bütövün sonuna qədər davam edir, daha dəqiqi, kişi cinsini ifadə edən qohumluq terminləri
ilə tamamlanır: oğul (oğlum Uruz), qardaş (qardaşım Qaragünə). Basatın dilindən verilmiş parçada da həmin semantik dinamika özünü göstərir: atam Qaba
Ağac = kişi, erkək (ata sözünə görə); atam Qağan Aslan = kişi, erkək (ata sözünə
görə); Aruz oğlı Basat = kişi, erkək (qohumluq bildirən oğul sözünə və kişi şəxs
adlarına görə); hər iki parçada obrazların qohumluq münasibətləri təbiət və
cəmiyyət kontekstində təqdim olunur ki, bunlardan da birincisi mifik, ikinci
realdır. “Kitab”da mifik və real qohumluq əlaqələrinin sintez şəklində təqdimi
isə məhz real qohumluğu qüvvətləndirməyə xidmət edir.
Yuxarıdakı qeydlər göstərir ki, mübahisə predmetinə çevrilmiş misraları
məhz aşağıdakı kimi qəbul etmək lazımdır:
Atam adın sorar olsaŋ, – Qaba Ağac!
Atam adın deirsəŋ – Qağan Aslan!
Haqqında geniş şəkildə bəhs etdiyimiz misralardakı “ata” sözünün məna
yükü və mətn daxilindəki funksiyasını həm də sintaktik bütövlər müstəvisində
təhlil etmək zərurəti yaranır. Bu mənada Təpəgözlə Basatın dialoquna diqqət yetirək:
Təpəgözün dilində:
Qalarda – qoparda yigit,
yeriŋ nə yerdir?
Qaranŋu dün içində yol azsaŋ
umuŋ nədir?
Qaba ələm götürən xanıŋuz kim
Qırış Güni ögdin?
Ağ saqallu babaŋ adı nədir?
Alp ərən ərdən adın
yaşurmaq eyb olur,
Adıŋ nədir, yiğit, degil maŋa! – dedi.
Basatın dilində:
Qalarda – qoparda
yerim Günortac!
Qaranŋu dün içrə yol azsam,
umum allah!
Qaba aləm götürən xanımız –
Bayındır xan!
Qırış güni ögdin dəpən alpımız
16
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Salur oğlı Qazan
Atam adın sorar olsaŋ, – Qaba Ağac
Atam adın deirsəŋ – Qağan Aslan!
Mənim adım sorarsaŋ, –
Aruz oğlı Basatdır, – dedi.

İlk olaraq qeyd edək ki, burada baba və ata sözlərinin müvaziliyi müşahidə
olunur (Təpəgözün dilində: baba – Ağ saqallu babaŋ adı nədir? Basatın dilində:
ata – Atam adın sorar olsaŋ, – Qaba Ağac!...). Ən əsası isə parçalar mifoloji məzmun daşımasına baxmayaraq, atanın böyüklüyü, müqəddəsliyi və kimliyi Oğuz
cəmiyyəti, Oğuz dövləti kontekstində canlandırılır. Daha dəqiqi, bu parçaların
ümumi semantik yükündən aydın olur ki, Oğuz dövlətinin ərazisi, başçısı (xanı),
sərkərdəsi, bayrağı var. Aruz oğlu Basat da bu dövləti qoruyanların sırasındadır.
Yeri gəlmişkən, Basat “Kitab”da ən yenilməz, ən məğlubedilməz qəhrəman statusundadır. O hətta döyüş günü öndə gedən Salur Qazandan da üstündür. Faktlara müraciət edək: özünün daha güclü olduğunu bəyan edən Qazan xan Təpəgözü
öldürə bilmədiyini etiraf edir:
“Qağan aslan qopdı Dəpəgöz,
Qalıŋ sazlarda çevirdim, alamadım, Basat!
Ər olsaŋ, yeg.
Olsaŋ, mərə, mən Qazanca olmıyasan, Basat!”
Basat isə Təpəgözə qalib gəlir: “Basat qaqıb yerindən turı gəldi. Buğra kimi Dəpəgözi dizi üzərinə çökürdı. Dəpəgözüŋ kəndü qılıcilə boynını urdı. Dəldi,
yay kirişinə taqdı…”. Həm də bu adi qələbə deyil. Belə ki, atı vurub-basan, qanını sümürən Basat igidlərin başçısı Qazana zərbə vuran, Qaragünəni əlində
əzən, Bığı qanlı Bəgdüz Əməni əlində döyən, ağ saqqallı Aruza qan qusduran,
bığ yeri tərləmiş cavanları, əlləri xına qızcığazları yeyən, Oğuz yurdunu əsiryesir edən Təpəgözə qalib gəlir, Oğuz ellərini, Oğuz bəylərini ən böyük fəlakətdən qurtarır.
Maraqlıdır ki, Təpəgözün və Basatın dilindən verdiyimiz parçalar forma və
semantikasına görə Əyrək və Səyrəyin dilindən verilmiş parçalarla oxşardır:
Təpəgözün dilində – “Alp ərən ərdən adın yaşurmaq eyb olur, adıŋ nədir, yigit,
degil, maŋa!”…; Əyrəyin dilində - “Alp ər ərdən adın yaşurmaq eyb olur, adıŋ
nədir, yigit?” Burada xüsusi olaraq qeyd etmək lazım gəlir ki, həmin parçalardakı bir sıra cümlələr nəinki oxşardır, hətta bütün parametrlərinə görə eynidir:
Basatın dilində – “Qaba aləm (ələm – Ə.T.) götürən xanımız – Bayındır xan!”;
Səyrəyin dilində – “Qaba ələm götürən xanımız – Bayındır xan!” Heç şübhəsiz
ki, bu cür oxşarlıq və eyniliklər boyları bir-birinə bağlayan detallardandır.
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“ ”اﻤديDrezden nüsxəsinin 232-ci səhifəsindəki bu yazılış şəkli müxtəlif
mənalı sözlər kimi transkripsiya olunub:
O.Ş.Gökyayın nəşrində: imdi. İmdi kardaşuz, kıyma maŋa, dedi (9);
M.Erginin nəşrində: imdi. İmdi kardaşuz, kıyma maŋa didi (5);
H.Araslının nəşrində: imdi. İmdi qardaşlar, qıyma maŋa! – dedi (14);
F.Zeynalov və S.Əlizadənin nəşrində: əmdi. Əmdi qardaşlar, qıyma maŋa!
– dedi (15).
V.V.Bartold həmin yazılış şəklini “imdi” kimi başa düşdüyünə görə
“тогда” (onda, o vaxt, o zaman) kimi tərcümə edib (18).
S.Əlizadə hazırda, bu anda, hazırkı vaxtda və s. anlamlı “imdi” (indi) sözünün mətnlə səsləşmədiyini, həm də Drezden nüsxəsində “indi” anlamlı “şimdi”
sözünün işləndiyini nəzərə alaraq yazır: “...birinci sözü “əmdi” kimi oxuyub başa
düşmək olar. Müasir dil üçün də təbii görünməyən “əmdi” feli ismi “əmzik” mənasında işlənmişdir. Belə quruluşda feli isimlərə başqa yazılı abidələrdə və
müasir türk dillərində də təsadüf edilir”. Burada bir cəhəti də qeyd edək ki,
“Kitab”ın 1988-ci il Bakı nəşrində “əmdi qardaşlar” ifadəsi “süd qardaşıyıq”
şəklində sadələşdirilmişdir.
Heç şübhəsiz ki, fərqli transkripsiyalara münasibət bildirərkən, ilk növbədə, mətnin semantik yükünə əsaslanmaq lazım gəlir. Bu mənada Təpəgözlə
Basatın dialoquna diqqət yetirək:
Basatın dilində:
“...Atam adın deirsəŋ – Qağan Aslan
Mənim adım sorarsaŋ, –
Aruz oğlı Basatdır, dedi”.
Təpəgözün dilində:
“Əmdi qardaşlar, qıyma maŋa!” – dedi”.
Bu qarşılaşdırma birbaşa diktə edir ki, həmin yazılış şəkli “imdi” kimi
oxunsa belə, yenə də söhbət Basatı özünə qardaş hesab edən, onu aldadaraq
məhv etmək istəyən Təpəgözdən gedir. Bu isə öz təsdiqini ən azı “qıyma maŋa”
ifadəsində tapır. Çünki qardaş qardaşa qıymaz, öldürməz. Bəs Təpəgözlə Basat
necə qardaşlardır?
“Kitab”da Təpəgözün atası və anası konkret olaraq göstərilir: atası – Sarı
çoban, anası “Pəri qızı. Deməli, Təpəgözlə Basat nə qandaş (atabir qardaş), nə də
ki ikdişdirlər (anabir qardaş). Bu mənada “süd qardaşı” anlamlı “əmdi” sözü
mətnlə səsləşir. Belə ki, Aruzun dilindən verilmiş “Xanım, munı maŋa, veriŋ,
oğlum. Basatla yaşlıyayın!” cümləsinin, eyni zamanda təhkiyəçinin dilində işlənmiş “Aruz Dəpəgözi aldı, evinə gətürdi. Buyurdı bir dayə gəldi. Əmcəgini ağzına
verdi” cümlələrinin semantik yükü “Təpəgözlə Basat eyni dayədən süd əmmişdir” qənaətini söyləməyə imkan verir. Bu məsələyə nisbətən başqa bucaqdan ya18
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naşan M.Kazımoğlu maraqlı mülahizələr irəli sürür: “...Mətnin alt qatında Basat
aslan balaları ilə qardaş olduğu kimi, müəyyən mənada Təpəgözlə də qardaşdır...
Nə qədər çətin olsa da (neçə dayənin canını alandan sonra əcaib uşağa qazanqazan süd içirmək lazım gəlsə də), Təpəgözü Basatla bir yerdə bəsləyib boyabaşa çatdırmaq mümkün olur... Oğuz elinə düşmən kəsilən Təpəgöz hardasa Basatı özünə qardaş bilir və qardaş bildiyi adama qarşı vuruşur... Hərəkətləri Alp
Aruzun niyyətinə uyğun gəlməyən Təpəgöz Basatın həqiqi yox, yalançı qardaşına çevrilir” (13, 32-34). Deməli, həmin yazılış şəklinin məhz “süd qardaşı”
anlamlı “əmdi” kimi transkripsiyası daha real görünür. Yekun olaraq onu da
qeyd edək ki, “Kitab”dakı “əmdi” sözü fonetik tərkibi və semantikasına görə
M.Kaşğarinin “Divan”ındakı “süd qardaşı” anlamlı “əmikdəş” sözü ilə eyni
xətdə birləşir: “Eyni məmədən əmən iki uşağa “əmikdəş” deyilir, “əmmədə
arkadaş” deməkdir” (10, 405). M.Qıpçaq “əmdi” sözündəki “di” hissəsinə başqa
prizmadan yanaşıb: “Dədə Qorqud kitabı”nın dilində əmdi sözü “bir anadan süd
əmən”, “süd qardaşı mənasında işlənir... əmdi sözü əmmək felinə sözdüzəldici di şəkilçisinin artırılması yolu ilə əmələ gəlmişdir. Əmdi sözünü əmələ gətirən di şəkilçisinin tarixən sifət düzəldən şəkilçi kimi işlənən -dik şəkilçisindən
sonuncu “k” səsinin düşməsi nəticəsində yaranmasını güman etmək olar” (20,
53).
 ﻗزاﻧيDrezden nüsxəsinin 256-cı səhifəsində verilmiş bu yazılış şəklinin
transkripsiyası və izahına diqqət yetirək:
O.Ş.Gökyayın nəşrində: kızanı – genc; deliqanlı; erkek cocuk; qız cocuk
(9);
M.Erginin nəşrində: kızanı – cocuk, erkek cocuk... (5);
F.Zeynalov və S.Əlizadənin nəşrində: qızam – qızla (15);
V.V.Bartold yuxarıdakı yazılış şəklini “içində xörək bişirmək, su
qaynatmaq və s. üçün böyük girdə metal qab” anlamlı “qazan” (котел) kimi tərcümə edib (18).
Göründüyü kimi, həmin yazılış şəkli dörd cür mənalandırılıb: dəliqanlı;
erkək cocuq; qız; qazan (qab-qacaq). A.Hacıyev bu izahlardan birinə - daha dəqiqi, O.Ş.Gökyayın təqdim etdiyi dörd variantdan (genc; deliqanlı; erkek cocuk;
qız cocuk) ikincisinə üstünlük verərək yazır: “... Göstərilən cümləyə kompleks
yanaşdıqda onun sadə, aydın bir fikri ifadə etdiyi müəyyənləşir: «Gördü ki, yetim oğlan bir dəliqanlıyla çəkişir (yaxalaşır)” (8, 93). Bu qeydlərin hər biri ilə
müəyyən mənada razılaşmaq da olar. Amma həmin yazılış şəkli işlənmiş sintaktik bütövün semantikası problemə başqa bucaqlardan baxmağı diktə edir. İlk olaraq qeyd edək ki, həmin yazılış şəkli təkcə kızanı, qızanı yox, həm də “qazanı”
kimi oxunur. “Qazanı” oxunuş formasının düzgünlüyünü isə belə arqumentləşdirmək olar: M.Kaşğarinin “Divan”ındakı kazğan ( ( )ﻗز ﻏﻦ11, 249) sözünün ilk
hissəsi (  )ﻗزDrezden nüsxəsindəki həmin yazılış şəklinin ilk hissəsi ilə ﻗزeynidir;
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V.V.Bartold həmin yazılış şəklini “qazan” (qab-qacaq) kimi başa düşdüyündən
“котел” kimi tərcümə edib.
“Qazan” feli sifətinə diaxronik müstəvidə münasibət bildirən Q.Bağırov
türkoloji araşdırmalara istinad edərək yazır: “...abidələrdə qazan – qazğan felinin işlənməsi bu sözün ta qədimdən yayılıb ümumtürk dillərinin zonasında işlənən bir söz olduğunu göstərir. S.Y.Malov Gültəkin abidəsinin böyük mətnində
və Tonyukuk abidəsində bu felin qozğan variantını göstərərək, onun əldə etmək
(приобработать, добывать), əldə etmək üçün hərislik göstər, qibtə et və qısqanclıq göstərmək (ревновать) mənalarında işləndiyini və oradaca Radlova əsaslanaraq qazğan felinin yeni dövrlərdə qazan şəklinə düşdüyünü qeyd edir. ...çox
güman ki, qazan feli möhtəkirlik anlayışı ilə bağlı olan bir prosesdən əmələ gəlmişdir” (3, 103). Bu izahlardakı hərislik göstərən, qısqanclıq göstərən, möhtəkirlik edən anlamlı “qazan” (qazğan) sözü “Kitab”dakı “qazanı” (yeni təqdim etdiyimiz transkripsiya) sözünün semantikası ilə səsləşir; “...Yemək-içmək etdilər.
Səgrək məst oldu. Tışra ayaq yoluna çıqdı. Gördi kim, öksüz oğlan bir qazanı
çəkişür. “Mərə noldıŋız?” deyü bir şillə birinə, bir şillə birinə urdı... Biri aydır:
“Mərə, mizim öksüzligimiz yetməzmi, bizi niyə urarsan?..” (D-256). Bu parçanı
belə səciyyələndirmək olar: hər iki oğlan yetimdir; hər ikisi şadlıq məclisini
kənardan seyr edir; hər ikisi şadlıq məclisi qurtardıqdan sonra əldə edəcəkləri
ərzağı (yeməyi) səbirsizliklə gözləyir; Çox güman ki, onların çəkişməsi də bu
motivlə – süfrədə qalan yeməyə kimin sahib çıxa bilməsi ilə bağlıdır. Bu mənada
həmin yazılış şəklinin “qızanı” (qız) formasında transkripsiyası, eyni zamanda
qab-qacaq anlamlı “qazan” kimi başa düşülməsi mətnin semantikasına ziddir. O
ki qaldı “kızanı” (qızanı) şəklində transkripsiya və onun “dəliqanlı” mənasında
yozulmasına... Bu da mətnin semantik yükünə yapışıqlı görünmür: ona görə ki
ikinci yetim “dəliqanlı” olsa idi, Səyrəyin şilləsini cavabsız qoymazdı. Ən azı
şillə ilə cavab verərdi. Çünki “dəli nərə dəliqanlılığın ən qabarıq, ən nümayişkaranə və ən parlaq ifadə formasıdır” (7, 108). Bu da o deməkdir ki, həmin acyalavac yetimlər Səyrəkdən ən azı üç-dörd yaş kiçik uşaqlardır.
Nəyisə əldə etməyə həris, paxıl, qısqanc anlamlı “qazanı” sözünün sonundakı “-ı” isə -la morfemi funksiyasında çıxış edir. Diqqətçəkən məqamlardan biri
də budur ki, həmin yazılış şəklini müxtəlif cür yozanlar da “-ı” şəkilçi morfemini
(birgəlik – alət halın arxaikləşmiş forması) məhz “-la” kimi sadələşdirib: qızla
(F.Zeynalov və S.Əlizadə); dəliqanlıyla (A.Hacıyev).
İşin elmi nəticəsi: Məqalədə kavım // kavum // qoma // atam, qızanı kimi
sözlərin tkanskripsiyası mətn semantikası kontekstində dəqiqləşdirirlmişdir. Bu
sözlərin hər birinin leksik-semantik, eyni zamanda üslubi-poetik xüsusiyyətləri
müxtəlif bucaqlardan izah olunub. Bu tip sbzlər şərh olunarkən qorqudşünaslıqdakı mövcud fikirləri də saf-çürük edilir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədən qorqudşünaslığa aid araşdırmalarda
istifadə oluna bilər.
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QARACAOĞLANIN ŞEİRLƏRİNDƏ EŞQ VƏ AŞİQ
Xülasə
Məqalədə Qaracaoğlanın şeirlərinin dini, təsəvvüfi və bədii qaynaqları, o sıradan aşıq şeiri ilə əlaqələri araşdırılır. Bununla birgə, məqalədə Qaracaoğlanın şeirlərində eşq və aşiq anlayışlarının bədii ifadə biçimləri təhlil olunur. Məqalədə Qaracaoğlanın və Yunus Əmrənin şeirlərindən misallar verilir və bu nümunələr əsasında hər iki şairin təbliğ etdiyi dəyərlər araşdırılır.
Açar sözlər: Qaracaoğlan, Yunus Əmrə, eşq, aşiq, könül
LOVE AND LOVER IN THE POEMS BY GARAJAOGLAN
Summary
In the article the religious, Sufism, literary sources of Garajaoglan’s poems, the connection with ashug poetry are analyzed. The ideas of love, lover and their artistic expression forms
are explained. In the article giving the examples from the poems by Garajaoglan and Yunis
Emre the values connected with them are shown.
Key words: Garajaoglan, Yunis Emre, love, lover, heart
ЛЮБОВЬ И ВЛЮБЛЕННЫЙ В СТИХАХ КАРАДЖАОГЛАНА
Резюме
В статье анализируются религиозные, суфийские и художественные корни стихов
Караджаоглана, а также их связь с ашугской поэзией. Здесь же рассматриваются понятие
«любовь» и «влюбленный» в стихах Караджаоглана и художественные методы их изображения. В статье приводятся конкретные примеры из стихов Караджаоглана и Юнуса Емре
и на их основе демонстрируются основные ценности, характерные для их творчества.
Ключевые слова: Караджаоглан, Юнус Емре, любовь, влюбленный, душа

Məsələnin qoyuluşu. Bəllidir ki, Qaracaoğlanın şeirlərində eşq və aşiq
anlayışları bütün yönləri ilə araşdırılmamışdır. Bu mövzunun tədqiq edilməsi,
həm Qaracaoğlanın şeirlərinin qaynaqlarını, həm də şairin təbliğ etdiyi dəyərləri
öyrənmək baxımından önəmlidir. Qaracaoğlanın şeirlərində divan ədəbiyyatının,
aşıq şeirinin, eləcə də təsəvvüf ədəbiyyatının izləri var. Mövzunun araşdırılması
Qaracaoğlanın ədəbi kimliyinin və dəyərinin ortaya çıxmasına imkan verir.
İşin məqsədi. Bu məqalədə Qaracaoğlanın şeirlərində eşq və aşiq anlayışı,
onun bədii ifadə biçimləri tədqiq edilmişdir. Başlıca məqsəd Qaracaoğlanın şeirlərində təbliğ etdiyi dəyərləri üzə çıxarmaqdır.

1. EŞQ ANLAYIŞI
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“Eşq” sözü ərəbcədir. “Könül vermək”, “candan, ürəkdən sevmək” mənasındadır. “Eşq” təsəvvüf düşüncəsində bir termindir. Təsəvvüf anlayışına görə,
uca Allah (c.c) bilinməsini, tanınmasını istəmiş və bu sevgi varlığı yaratmağa
səbəb olmuşdur. Eşqin səbəbi gözəllikdir. Eşq insanı ən gözəl olanı əldə etməyə
yönəldir, ona çalışma, axtarma gücü verir. Bütün gözəlliklərin qaynağı da uca
Allahdır (c.c).
Uca Allahın (c.c) insana bəxş etdiyi ən böyük nemət sevgidir (eşqdir). Eşqi olan insan aşiqdir, onun həyatı sınaq və çətinliklərlə doludur. Gerçək aşiq də
bütün çətinlikləri məğlub edərək sevgiliyə – uca Allaha (c.c) qovuşan, Onun
rəhmətini, rizasını qazanan insandır. Aşiqlik fatehlikdir, onun vəzifəsi öncə
qəlbini nəfsin istəklərindən təmizləmək, sonra ruhunu, uca Allah (c.c) sevgisini o arınmış qəlbin soltanı etməkdir. Aşiq öz qəlbini fəth edən iman insanıdır.
Eşq uca Allahın (c.c) nurudur, gözəlliyidir. Gerçək eşq də ilahi eşqdir, kamil insanın eşqidir. Aşiq uca Allahı (c.c) sevdiyi, Ona aşiq olduğu üçün Onun
yaratdığı hər şeyi sevər. Onun qəlbi şəfqət, mərhəmət nuru ilə dolar. Aşiq bilir
ki, uca Allaha (c.c) qovuşmağın, Onun sevgisini, rəhmət və bərəkətini qazanmağın tək yolu eşqdir. Eşqin yumaq, təmizləmək, müsbətə doğru dəyişdirmək,
tərbiyə etmək gücü var. O, insanın qəlbini kin, paxıllıq, xəsislik, təkəbbür, düşmənlik, qəzəb, qısqanclıq, qeybət, cahillik kimi çirkin xəstəliklərdən təmizləyir,
onu nəfsin əsarətindən xilas edir, onu cəhalətin qaranlığından gün işığına çıxarır.
Eşq bu arınmış qəlbə nur, sevgi, səbir, rahatlıq, vəfa, itaət, insaf, şəfqət, mərhəmət, həya kimi gözəl mənəvi nemətlər yerləşdirir.
Eşq ruhun gücünə, uca Allahın (c.c) iradəsinə təslim olmaqdır, onun ölçüsü itaətdir (sevən sevdiyinə itaət edər). Aşiq insan özünü insanlıq adına fəda
edəndir, “şəhidi-eşq” olandır. Aşiq hər yerdə və hər şeydə sevgilisini görər, canını ona fəda edər.
Eşqin maddi və mənəvi yönləri var. Ancaq gerçək eşq uca Allaha (c.c)
olan eşqdir. Ona aşiq olan insan yaradılanları Yaradandan ötrü sevər. Bu eşq
gözələ deyil, gözəlliyədir. Uca Allah (c.c) sevgisi bütün varlığı ilə Ona dönməkdir, Ondan başqa hər şeyi unutmaqdır. Eşq uca Allahı (c.c) tanımaqdır, Onun
sevgisindən başqa, hər bir istəyi qəlbdən çıxarmaqdır. Eşq aşiqin özünü sevdiyinə həsr və aid etməsidir. Eşq dərdinin dərmanı da eşqdir. Eşq ürəkdəki atəşdir,
bu atəş nəfsə aid olan hər şeyi yandırıb kül edər. Eşq çox dəyərli bir quşdur,
qidası qəlbdədir, o uca mərtəbələrin nərdivanıdır. Aşiq uca Allahı (c.c) tanıyan,
Onu sevəndir. Eşqin də sonu yoxdur.
2. AŞİQİN UCA ALLAH (c.c) SEVGİSİNİN ƏLAMƏTLƏRİ
Uca Allah (c.c) sevgisi sözlə olmaz, bu sevgi sözünün saleh əməllə təsdiq
olunması zəruridir. Onu sevən aşiqin bir əlaməti odur ki, o, ölümdən qorxmaz,
çünki sevdiyinə qovuşmaq istər, bunun da tək yolu ölümdür.
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Uca Allahı (c.c) sevən aşiq ancaq Onun sevdiklərini sevər. O, ağlının, qəlbinin, imanının, fiziki enerjisinin gücünü Onun yolunda cihada sərf edər.
Onu sevən ancaq Onu düşünər, Onun adını zikr edər, Onu unutmaz. Uca
Allahı (c.c) sevən Onun kitabını, peyğəmbərlərini, dostlarını, mücahidləri sevər.
Uca Allahı (c.c) sevən dünya bağını könlündən qoparar, gecəni çox sevər, bu
zaman dilimini ən uyğun itaət, qulluq, dua vaxtı hesab edər.
Uca Allahı (c.c) sevənə ibadət asan olar, o, ibadətlərini sevə-sevə yerinə
yetirər, onun ibadətlərinə şövq, ixlas və səmimiyyət hakim olar, o, ibadəti ruhunun qidası sayar.
Uca Allaha (c.c) aşiq olan səbirli, comərd, şəfqətli, mərhəmətli, təvazökar,
gözləri yaşlı olar, az danışar, az yeyər, az yatar.
Uca Allah (c.c) sevgisini bir könül fatehi belə təqdim edir: “Məhəbbət bir
dadlı haldır. Onun acıları baldır. Məhəbbət bir böyük iksirdir. Onunla mis və
dəmir qızıl və gümüş olur. Məhəbbət elə bir dərmandır ki, onunla xəstəliklər
şəfa tapır. Məhəbbət elə bir şərbətdir ki, onunla hər xəstəlik sağalır... Məhəbbət
elə bir candır ki, onunla ölü dirilir. Məhəbbət mərifətin (uca Allahı (c.c)
tanımağın) nəticəsidir. Ona yaxınlıq vəsiləsidir...” (1, 803).
3. QARACAOĞLANIN EŞQ ANLAYIŞI
Qaracaoğlan orta çağ türk ədəbiyyatının təmsilçidir. Onun yaşadığı, bədii
düşüncəsinin formalaşdığı, estetik idealının müəyyən olunduğu dövr islam mədəniyyətinin dəyərlərinin hakim olduğu dövrdür. Ona görə də onun şeirlərində
islam mədəniyyəti ilə sıx bağlı olan divan ədəbiyyatının təsiri var. O, bu ədəbiyyatının ideallarının dəyərlərini təbliğ edir, bu ədəbiyyatın obrazlarından, bədii
təsvir və ifadə vasitələrindən yararlanır. Ona görə də bir sıra şeirlərində eşq anlayışını islam mədəniyyətinin çərçivəsindən dəyərləndirir, uca Allah (c.c) sevgisini müsəlmanın kimliyini müəyyən edən dəyər kimi qiymətləndirir:
Əvvəl Allah, axır Allah,
Ondan ulu gəlməmişdir.
Haqq Məhəmməddən sevgili,
Haqqın qulu gəlməmişdir.
... Pir olmayan eşqə gəlməz,
Qoç olmayan qurban olmaz.
Əcəl gəlsə, dərman olmaz,
Haqdan riza gəlməmişdir (2,319-320).
Qaracaoğlan bu gəraylısında gerçək eşqin uca Allaha (c.c), Onun sevimli
qulu hz. Məhəmmədə (s.a.s) aid olduğunu ifadə etmişdir. Şairə görə, aşiqlik
seçilmişlikdir, uca Allahın (c.c) verdiyi nemətdir (“pir olmayan eşqə gəlməz”,
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“qoç olmayan qurban olmaz”). Şairə görə, “Mövlanın yapdığı yapı yıxılmaz” (2,
97), “haqq Məhəmmədin dini onun itaət etdiyi dindir” (2, 99).
Qaracaoğlan bir qoşmasında deyir ki, onun Haqdan özgə sevdiyi yoxdur:
Üryan gəldim isə, üryan gedərəm,
Ölməməyə əldə fərmanımmı var?
Əzrail gəlmiş də can tələb eylər,
Mənim can verməyə dərmanımmı var?
... Ər isən, ərliyin meydana gətir,
Qadir Mövlam, nöqsanımı sən yetir.
Mənə derlər qəm yükünü sən götür,
Mənim yük götürür dərmanımmı var?
Qaracaoğlan der ki, ismin öyərlər,
Ağı oldu bildiyimiz şəkərlər,
Gözəl sevər deyə isnad edərlər,
Mənim Haqdan özgə sevdiyimmi var (2, 213).
Qaracaoğlanın şeirlərində bu yöndə olan dini motivlər çoxdur: “çürüyən
canlar Haqqın əmri ilə dirilir bir gün” (2, 336), “sirat körpüsü cəhənnəm üstündə
qurulur bir gün” (2, 336), “ağa olsa, paşa olsa, bəy olsa, yaxasız gömləyə sarılır
bir gün” (2, 97), “yenə el malını tez-gec verərsən, iynədən ipliyə sorulur bir
gün” (2, 366), “haqqın mizan tərəzisi qurulur bir gün” (2, 366), “əməlin əlinə
verilir bir gün” (2, 366), “az yaşa, uz yaşa, axırı ölüm” (2, 366), “axirətə qarşı
götür imanı” (2, 51), “bu dünyaya gələn Adəm oğlu Allah, Allah deyib ölsə
gərəkdir” (2, 337), “dünyada etdiyin gizli nəstələr, Haqq qatında ayan olsa gərəkdir” (2, 337).
Qaracaoğlanın şeirlərində divan ədəbiyyatının, islam dininə bağlı dəyərlərin, təsəvvüf düşüncəsinin təsiri olduğu doğrudur. Onun eşq, yaradılış, həyat,
ölüm, insan və bir sıra başqa anlayışları bu dəyərlərin işığında şərh etməsi də bir
gerçəklikdir. Ancaq Qaracaoğlanın şeirləri mövzu, dil, üslub, vəzn, janr baxımından daha çox aşıq şeirinin təsiri altındadır, ondan bəhərlənmişdir. Ona görə
də, Qaracaoğlanın şeirlərində həm ilahi, həm də məcazi (real) eşqin əlamətləri
var və ikinci yön daha güclüdür.
4.

QARACAOĞLANA GÖRƏ, AŞİQ İGİD ADAMDIR
Pir olmayan eşqə gəlməz,
Qoç olmayan qurban olmaz (2, 262).

Bu iki misra Qaracaoğlanın aşiqlik anlayışını gözəl ifadə edir. O, bu misralarla aşiqliyin, igidliyin ölçülərini açıqlamışdır. “Pir” farscadır, yaşlı adamlara
25

26

Dədə Qorqud ● 2014/III

deyilir. Ancaq təsəvvüf terminologiyasında “pir” təsəvvüf liderinə deyilir. “Pir”
sözünün “ustad”, “mütəxəssis” kimi mənaları da var. “Pir” sözü böyük adamlara
da aid edilmişdir. Təriqət qurucusu olan şeyxlərə də pir deyilirdi. “Pir” sözünün
iştirakı ilə bir sıra anlayışlar da ortaya çıxmışdır. “Piri-təriqət” (bir təsəvvüf
məktəbinin qurucusu), “piri-sani” (ikinci pir, yenilik tətbiq edən pir), “pirdaş”
(eyni şeyxə bağlı olan insanlar), “pir evi” (ana dərgah), “piri-fani” (çox yaşlı
insan), “piri-muğan” (baş keşiş, kamil mürşid, aləmin qütbü, Allah sevgisini
insanlara öyrətməyə çalışan mürşid), “pir ol” (afərin), “pir postu” (Bəktaşilərdə
bir məqam, burada yerə sərilmiş bir dəri olur), “piri-pak” (tərtəmiz), “pirpərvərdə” (şeyx tərəfindən yetişdirilən) (3, 502).
Qaracaoğlan deyir ki, pir olmayan eşqə gəlməz, yəni eşq əhli olmayan
aşiq olmaz, aşiqlik də seçilmişlikdir, ilahi lütfdür, eşq tanıma ilə bağlıdır,
tanıdığın qədər aşiqsən. “Qoç olmayan qurban olmaz”, yəni hər adam aşiq
olmaz, hər adamın aşiqlik istedadı yoxdur. Misradakı “qurban olmaq” ifadəsi həm də çətinliyi ifadə edir, yəni aşiqlik bir söz deyil, əməldir, sevginin
bədəlini ödəməlisən, aşiqlik iddiası imtahanla, çətinliklərlə təsdiq olunmalıdır.
Qaracaoğlan deyir ki, aşiqlik igidlikdir və aşiq igid adamdır. Bir igid
adamın əlamətləri də var: “onun üzü gülər” (2, 227), “qərarlıdır” (2, 227), “onun
könlünün qəmini alan dosta ehtiyacı var” (2, 227), “onun öyüdə ehtiyacı var” (2,
227), “onun başı dumanlıdır” (2, 227), “igid olan igid qurd kimi baxar” (2, 227),
“düşmən görüncə döyüş üçün ayağa qalxar” (2, 227), “silahı əlində meydana
çıxar” (2, 227), “igidin arxasında duran olmalı” (2, 227), “igid hədəfindən əl
çəkməz” (2, 227), “igid sidq ilə (ürəkdən) yanan olmalı” (2, 227).
Qaracaoğlana görə, eşq harada olsa, bilinər, eşqi və aşiqi gizləmək olmaz
(2, 263). Ona görə, igid olan gizli sirrini bildirməməlidir (2, 24). Aşiq igiddir və
o, sözündən tanınar. Şair bir sıra şeirlərində aşiqi “qoç igid” adlandırır (2, 2,13,
31). Qaracaoğlana görə gözəl sevən igidi qınamazlar:
...Qınamazlar gözəl sevən igidi,
Gözəl sevmək qoç igidə ar deyil (2, 97).
Qaracaoğlana görə, aşiq sevdiyi yolunda fədakarlıq etməlidir, onun halını
bilməlidir, onun dərdinə ortaq olmalıdır:
Bir igid də bir gözəli sevərsə,
Əmr etdiyi yerə həmən gəlməli,
Ardına düşməklə gözəl sevilməz,
Gözəlləri qoşub-qoşub bulmalı.
Zəhərdir namərdin çörəyi yenməz,
Mərd olan igidin işığı sönməz.
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Bir gözəl sevərsən sözündən dönməz,
Sevdiyinin halından da bilməli (2, 69).
5. AŞİQİN KÖNLÜ
Dəli könlüm, nə qaynayıb coşarsan,
Yoxsa bu gün dəlirdiyin zamanmı (2, 130).

Qaracaoğlan şeirlərində aşiq könlünün özəlliklərini anlatmışdır. Onun
aşiq könlünün xarakterini təqdim edən ən önəmli açar sözləri bunlardır:
“dəli könül” (2, 36, 41), “yıxılmış könül” (2, 36, 45), “divanə könül” (2, 44,
105), “qərib könül” (2, 104). Aşiq könlün xarakterini açıqlayan bu ifadələri
bir-birinə bağlayan bir sıra özəlliklər var. Öncə onu deyək ki,
Qaracaoğlana görə, hər kəsin ürəyi var, ancaq hamının könülü yoxdur. Bir
qəlbi könülə çevirən sevgidir. Sevgi qəlbin qidasıdır, onu bəsləyən mayadır,
sevgisiz qəlb ölüdür.
“Dəli könül”, “yıxılmış könül”, “divanə könül”, “qərib könül” ifadələrini
birləşdirən başqa “bir cəhət” onların hamısında “qəlb”, “ürək” deyil, “könül”
sözündən istifadə olunmasıdır. Buradakı “könül” sözü Qaracaoğlanı təsəvvüf
ədəbiyyatına bağlayır. Belə ki, “könül” təsəvvüfün ən önəmli anlayışlarından biridir. Şairin “könül” sözünə yüklədiyi məna ilə təsəvvüfün könül modeli arasında bağ var. Hər ikisi sevən ürəyi “könül” adlandırır, hər ikisi aşiq ürəyinə
“könül” deyir. Hər ikisi könülün dəyişkən olduğunu söyləyir, hər ikisi arınmış
qəlbə “könül” deyir. Ancaq arada fərq də var. Təsəvvüf ədəbiyyatında könül birbaşa dini dəyərlərlə bağlıdır, bu düşüncədə könülün tək soltanı uca Allahdır
(c.c):
... Can içində dostı bulan ayruq nə yerdə istəsün?!
Anı taşra sananlarun ömri keçdi pərakəndə.
Anun eşqinün çözgüsi kəndüdə göstərdi bizi,
Könül əsrük, Həqqə aşiq, əsir olmuş bu dərmanda (4, 132).
(Ruhunda, könlündə dostu – uca Allahı (c.c) bulan, Onun sevgisini
könlünə yerləşdirən, aşiq Onu başqa harada tapa bilər, istəyər? O uca Varlığı
özündən, könlündən kənarda axtaranların ömrü dağınıq olar, parçalanar, enerjisi,
gücü itər, tükənər. Onun eşqinin güzgüsü bizi özümüzə tanıtdı, könül əsrükdür
(sərxoşdur), könül uca Allaha (c.c) aşiqdir, Ona qul olmuşdur).
Qaracaoğlan isə daha çox təsəvvüfün “könül” anlayışını hazır model kimi
alır, onu daha çox məcazi sevgi ilə yükləyir. Aşiq olduğu bir qız onun könül
soltanına çevrilir:
... Aşiq bilir aşiqlərin alasın,
Kömür sandım qaşlarının qarasın.
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Sevdiyim, qapına qulmu ararsın?
Budur mən qapına qul, kömür gözlüm (2, 41).

Qaracaoğlanın şeirlərindəki “dəli könül”, “yıxılmış könül”, “divanə könül”, “qərib könül” ifadələri aşiq könlünün başqa bir əlamətini də göstərir. Bu
anlayışa görə, aşiq könlü dəyişkəndir, qərarsızdır, hərəkətdədir, sözə baxmır, haldan-hala düşür. Şair dəyişkən, hərəkətli könlün bu halını ifadə etmək
üçün ayrı-ayrı bədii yollardan yararlanır: aşiqin könlünü quşa bənzədir. Həm divan, həm də aşıq şeirində könlün quşa bənzədilməsi bir sıra vəzifələri icra edir.
Öncə sevginin bədii təqdiminə xidmət edir. Sevgi insanı hərəkətə gətirir, onu
sevdiyinə yönəldir, aşiq sevdiyinin yanına quş kimi uçur: “könül quşu qalxdı,
uçdu havaya” (2, 113),“hüma quşu kimi yüksək uçarsan” (2, 113) kimi bənzətmələr sevginin gücünü göstərir. Aşiqin könlü sözə baxmır, öyüd dinləmir:
Yunus Əmrə:
Nedəm bən könül bilə, bənümlə bilə bir dəm turmaz,
Məşuq yüzin gördi məgər ögütləyüb ögüd almaz.
Tənqri içün, ey uslular, könlüm bana bulı verin,
Vardı dost ilə buluşdı, bana gerü boyun verməz.
... Ağız ağızdan qutludur, ola ki sözünüz duta,
Bən yüz bin yıl söylər isəm, sözüm qulağına girməz (4, 54).
(Mən könlüm ilə nə edim? O, mənimlə bir an belə bir yerdə olmaq istəmir.
Könlüm sevgilinin üzünü görəndə məni dinləmir, öyüd almır. Allah eşqinə, ey
ağıllı insanlar, könlümü tapıb mənə verin. O gedib dost (sevgili) ilə görüşdü, artıq mənə boyun əyməz. ...Ağız ağızdan bərəkətlidir (söz sözdən dəyərlidir) ola
bilər ki, könül sizin sözünüzü dinləyər. Mən yüz min il söyləsəm də, sözüm qulağına girməz).
Qaracaoğlan:
Könül quşu qalxdı, uçdu havaya,
En könül, dedim də, endirəmədim.
Aşib-aşıb gedər qarlı dağlara,
Dön könül, dedim də, döndürəmədim.
Hüma quşu kimi yüksək uçarsan,
Pərvaz vurub Tərcümanı keçərsən,
Min bir türlü dala qonub köçərsən,
Könül, sana məkan bulduramadım (2, 113).
Qaracaoğlanın könlü təqdim edərkən quş obrazını seçməsinin bir səbəbi
də qeyri-mümkünlük anlayışını ifadə etmək istəməsidir. Yəni uçan quşa çatmaq,
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onu tutmaq mümkün olmadığı kimi, aşiq könlünə hakim olmaq, ona öyüd eşitdirmək də mümkün deyil.
Qaracaoğlan aşiq könlünün əlçatmaz olduğunu, ona söz eşitdirməyin, onu
idarə etməyin qeyri-mümkünlüyünü ifadə edərkən soltan obrazından istifadə
edir. Bəllidir ki, soltan hökm sahibidir, o, idarəedəndir, aşiq könül də belədir, o,
aşiqin varlığını idarə edir, onun duyğu və düşüncələrini yönləndirir. Şair könlünə belə deyir: “Aləmə soltansan, vəzirsən özün” (2, 114), “könül, sənə ağıl erdirəmədim” (2, 114), “könül düşdü indi qaşı qaraya, axar çeşmim yaşın dindirəmədim” (2, 114).
Həm Yunis Əmrə, həm də Qaracaoğlan aşiq könlünün öyüd dinləmədiyini, sözə baxmadığını ifadə etmək üçün dialoq, yalvarış, şikayət üslubundan istifadə etmişdir. Yəni aşiq öz könlü ilə davamlı dialoq halındadır, onunla söhbət
edir, ona yalvarır, ondan şikayət edir. Bu yolla da həm könlün halı, həm də aşiqin əzabları təqdim olunur.
Yunus Əmrə:
Könül bana yoldaş ikən zöhdü taət qılur idüm,
Yıqıldı bu tərtiblərüm, könülsüzəm, əlüm irməz.
Aydur isəm, əya könül, qanı fərizə, ya sünnət?
Aydur yoq, təşvişi qo ya, bu sevüyə əməl sığmaz (4, 54).
(Könlüm mənə yoldaş olarkən zühd və itaətim var idi, bu itaət halım yox
oldu, yıxıldı, çünki könülsüzəm, əlim bir işə yatmaz, o əski halıma dönə bilmirəm, əlim ona çatmır. Könlümdən fərz və sünnənin harada olduğunu (necə olduğunu) soruşsam, deyir ki, nə fərz var, nə də sünnə, təşvişi bir kənara qoy, narahat olma, könül aşiq olmuşdur, bu sevgi əmələ sığmaz).
Qaracaoğlan:
Könül, nə gəzirsən sarp qayalarda?
En də aşağıya, yola gedəlim.
Bir gözəl sevməylə könül əylənməz,
Gəl gözəli bolca elə gedəlim (2, 114).
... Öyüd versən, mənə öyüd kar etməz,
O yarın xəyalı qarşımdan getməz.
Kəməndə bağlasam, qolum bağ tutmaz,
Yarın zülfündən özgə bağmı olur (2, 40).
Qaracaoğlan deyir ki, aşiqin könlü sevgilisindədir, onun vətəni sevgilisinin
olduğu yerdir, könül sevdiyi yardan ayrılmaz. O, aşiq könlünü yardan ayırmağın
mümkün olmadığını ayrı-ayrı bədii biçimlərlə təqdim etmişdir: könül yardan ay29
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rılmaz, çünki onları birləşdirən sevgidir. ölüm mələyi gəlməyincə, cismim “dönə-dönə tənşərənin üstündə yuyulmayınca könül yardan ayrılmaz”, “qəbrim üstündə çakır tikanı bitməyincə könül yardan ayrılmaz” (2, 4).
Aşiq olmuş könül aşiqi haldan-hala salır, onun duyğu və düşüncəsinə, davranışlarına hakim olur. Eşqin dəyişdirmə gücü aşiqə təsir edir. Yunis Əmrə eşqin
dəyişdirmə, təmizləmə, yeniləmə gücünü belə təqdim edir:
Bən yürürəm yana-yana, eşq boyadı bəni qana,
Nə aqiləm, nə divana, gəl gör bəni eşq neylədi?!
Gəh əsərəm yellər kibi, gəh tozaram yollar kibi,
Gəh aqaram sellər kibi, gəl gör bəni eşq neylədi?!
Aqar sulayın çağlaram, dərdlü cigərüm dağlaram,
Şeyxüm anuban ağlaram, gəl gör bəni eşq neylədi?!
Ya əlüm al qaldur bəni, ya vəslünə irdür bəni,
Çoq ağlatdun, güldür bəni, gəl gör bəni eşq neylədi?!
Bən yürürəm eldən-elə, şeyx soraram dildən-dilə,
Ğürbətdə halum kim bilə, gəl gör bəni eşq neylədi?!
Məcnun oluban yürürəm, ol yarı düşdə görürəm,
Oyanıb məlul oluram, gəl gör bəni eşq neylədi?!
Miskin Yunus biçarəyəm, başdan-ayağa yarəyəm,
Dost elindən avarəyəm, gəl gör bəni eşq neylədi?! (4, 230)
Qaracaoğlanın sevən könlü, aşiq könlü onun halını dəyişdirir, onun varlığını əlindən alır, ona yeni bir dünya bəxş edir:
Aciz qaldım şu könlümün əlindən,
Mənim getmədiyim yollarımı qaldı?
Cövr idi ki yüz döndərib sərimə,
Başıma gəlmədik hallarmı qaldı?
Daşqın sular kimi axıb çağlaram,
Didarın görübən könül əylərəm.
Dünyaya gələli hər dəm ağlaram,
Çeşmim qarışmadıq sellərmi qaldı? (2, 2-3)
Qaracaoğlanın təsvir etdiyi aşiqin könlü bir sıra hallarda nə istədiyini
bilmir, haldan-hala düşür, aşiqə əzab verir: gah “öylənə əkə (qabırğa kababı),
axşama da quzu, sabaha qaymaqlı bal istər könül” (2, 59), gah da “al, şal, mal
istər könül” (2, 59).
Aşiqin dərdli, divanə, dəli, qərib könlü sözə baxmır, öz bildiyini edir, sonda peşman olur. Bu anda aşiq bədii sual üslubunu seçir, könlünə müraciət edir,
onu qınayır, ona deyir ki, əvvəl sən də ucalarda uçardın, indi dərələrə endinmi
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könül? Dərya, dəniz, dağ, daş deməyib keçərdin, indi bir torpaqda qərar tutdunmu könül? Artıq igidliyin bir yel kimi əldən getmiş, damağında əski günlərin
dadı bal kimi qalmış, ətirli, gözəl güllərinə yad əli dəymiş, pozulmuş bağlara
döndünmü, könül?
... Xəstə oldun, yastığını istərsən,
Qadir Mövlam sağlığını göstərsin.
Cənnəti-aladan bir köşk dilərsən,
Boynunun fərzini qıldınmı könül?
Qaracaoğlan der ki, söylə sözünü,
Haqqa təslim eylə kəndi özünü.
Nas işinə qaralama yüzünü,
Yolun doğrusunu buldunmu könül? (2, 104)
Aşiq divanə könlünə ümid də verir, onu yasa batmağa qoymur, deyir ki,
qəm çəkmə, heyvamı əksik, turuncmu, narmı, ver əlini bəri, gör budaqda nələr
var!
Qaracaoğlana görə, aşiqin könlü havalanar, yüksəkdə uçar, sevdiyini görəndə qaynayar, coşar. Ona görə, hər adam eşqi və aşiqi anlamaz, bülbül qönçə
gülündən əl çəkmədiyi kimi, aşiqin könlü də sevdiyindən qopmaz, onsuz yaşamaz:
Qaracaoğlan, halımı kimsə bilməz,
Hər gözəl də öyməyə layiq olmaz.
Bu yalan dünyadır ki, gedən gəlməz,
Həp gedənlər bu torpağa bələndi (2, 110).
Qaracaoğlana görə, aşiqin “könlünün körpüsü” var, bu körpü çox incədir
(2, 122), aşiqin “könlünün pası” var, onu ancaq qara gözlü sevgilisi silə bilər (2,
126), aşiqin könlünün qaynadığı, coşduğu, dəlirdiyi, havalandığı zamanları olur
(2, 130), aşiqin könlü yardan ayrılmaz (2, 136), bəzən aşiqin dəli könlü arı kimi
hər çiçəyə qonar, harada gözəl görsə, orada qalar, bu könlü anlamaq çox çətindir, ona görə də aşiq belə deyir: “Mən sənin dərdini, qəhrini çəkəməm, könül”
(2, 353).
İşin elmi nəticəsi. Qaracaoğlanın şeirlərində divan ədəbiyyatının, islam
dininə bağlı dəyərlərin, təsəvvüf düşüncəsinin təsiri olduğu doğrudur. Onun eşq,
yaradılış, həyat, ölüm, insan və bir sıra başqa anlayışları bu dəyərlərin işığında
şərh etməsi də bir gerçəklikdir. Ancaq Qaracaoğlanın şeirləri mövzu, dil, üslub,
vəzn, janr baxımından daha çox aşıq şeirinin təsiri altındadır, ondan bəhərlənmişdir. Ona görə də, Qaracaoğlanın şeirlərində həm ilahi, həm də məcazi (real)
eşqin əlamətləri var və ikinci yön daha güclüdür.
Qaracaoğlan deyir ki, pir olmayan eşqə gəlməz, yəni eşq əhli olmayan aşiq
olmaz, aşiqlik də seçilmişlikdir, ilahi lütfdür, eşq tanıma ilə bağlıdır, tanıdığın
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qədər aşiqsən. “Qoç olmayan qurban olmaz”, yəni hər adam aşiq olmaz, hər adamın aşiqlik istedadı yoxdur. Misradakı “qurban olmaq” ifadəsi həm də çətinliyi
ifadə edir, yəni aşiqlik bir söz deyil, əməldir, sevginin bədəlini ödəməlisən, aşiqlik iddiası imtahanla, çətinliklərlə təsdiq olunmalıdır. Qaracaoğlan şeirlərində
aşiq könlünün özəlliklərini anlatmışdır. Onun aşiq könlünün xarakterini təqdim
edən ən önəmli açar sözləri bunlardır: “dəli könül”, “yıxılmış könül”, “divanə
könül”, “qərib könül”. Aşiq könlün xarakterini açıqlayan bu ifadələri bir-birinə
bağlayan bir sıra özəlliklər var. Öncə onu deyək ki, Qaracaoğlana görə, hər kəsin ürəyi var, ancaq hamının könülü yoxdur. Bir qəlbi könülə çevirən sevgidir.
Sevgi qəlbin qidasıdır, onu bəsləyən mayadır, sevgisiz qəlb ölüdür.
Məqalədə Qaracaoğlanın şeirlərinin dini, təsəvvüfi, bədii qaynaqları, aşıq
poeziyası ilə bağlılığı təhlil edilmişdir. Qaracaoğlanın şeirlərində eşq, aşiq anlayışları, bu anlayışların bədii ifadə biçimləri şərh olunmuşdur. Məqalədə Qaracaoğlanla Yunis Əmrənin şeirlərindən nümunələr verilərək onların bağlı olduğu
dəyərlər göstərilmişdir.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə Qaracaoğlanın şeirlərində eşq və aşiq
anlayışları, bu anlayışların bədii ifadə biçimləri tədqiq edilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən Qaracaoğlan irsinin öyrənilməsində
istifadə etmək olar.
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NƏBİ XƏZRİ VƏ FOLKLOR QAYNAQLARI

Xülasə
Məqalədə Nəbi Xəzrinin lirik və epik yaradıcılığının folklor qaynaqları tədqiq edilmişdir.
Şairin yazdığı qoşma və gəraylıları xalq yaradıcılığı ruhunda yazılmış lirik nümunələrlə müqayisə edilir. Şairin bu janrda olan şeirlərinin aşıq Ələsgərin, Qurbaninin, O.Sarıvəllinin, H.Arifin
şeirləri ilə oxşar və fərqli cəhətləri araşdırılmışdır.
Açar sözlər: folklor, qaynaq, lirik, epik, dramatik əsərlər
NABI KHAZRI AND FOLKLORE SOURCES
Summary
Nabi Khazri's lyric and epic works that based on the folklore sources have been widely
analyzed in the article. Thus the goshma and geraylies (forms of an Azerbaijani poem) of the
author written in the lyric genre are analyzed in the background of the poems written in the spirit
of the people before him. Here is illuminated how these poems took their roots from the poetry
of Ashyg Alesker, Gurbani, O.Sarivelli, H.Arif and how do these samples differ from the
predecessors.
Key words: folklore, source, lyric, epic, dramatic
НАБИ ХАЗРИ И ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Резюме
В статье в широком аспекте исследованы лирические и эпические произведения
Наби Хазри связанные с фольклорными источниками. Так, гошма и герайлы поэта, написанные в лирическом жанре, анализируются на фоне стихов созданных до него в духе
народа. Исследуются вопросы источников этих стихотворений поэта, уходящих корнями
в поэзию ашуга Алескера, Гурбани, О.Сарывелли, Г.Арифа. и отличительные черты этих
образцов от поэзии предшественников.
Ключевые слова: фольклор, источник, лирические, эпические, драматические
произведения

İşin məqsədi: Nəbi Xəzri yaradıcılığında folklor mənbələrindən hansı şəkildə istifadə olunmasını araşdırmaq.
Məsələnin qoyuluşu: Şairin həm lirikasında, həm də epik əsərlərində folklor nümunələrindən yararlanmağın üsulları incələnmişdir.
Şübhəsiz ki, başqa şairlərimiz kimi N.Xəzri də öz yaradıcılığında folklor
qaynaqlarından qidalanmışdır. Şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnən N.Xəzri
ədəbiyyatın həm lirik, həm epik janrında bir sıra əsərlər qələmə almışdır. Zəngin
folklor ənənələrindən bəhrələnən şair bu ruhu öz yaradıcılığının iliyinə və
qanına lazımınca hoptura bilmişdir. Şair bu növ şeirlərini heç də əvvəlcədən
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düşünülən resept və formula şəklində deyil, poetik fikrinə, poetik məramına uyğun, daxili mündəricəyə, kompozisiya və məzmuna bağlı forma seçmişdir.
N.Xəzri yaradıcılığında olan şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünün qoşma və gəraylı janrından daha çox, daha səmərəli istifadə edilmişdir. Müəllif
S.Vurğunun, O.Sarıvəllinin, H.Arifin və digərlərinin bu sahədəki fəaliyyətinin
ən coşğun, çılğın bir nümayəndəsi kimi çıxış etmişdir, layiqli sənət inciləri yaratmışdır. N.Xəzrinin yaradıcılığına xas olan yığcamlıq, eləcə də rəvanlıq və
həzinlik bu səpkili şeirlərin mayasını və cövhərini təşkil edir. Lakoniklik bu
şeirlərin məna siqləti və fikir tutumu ilə eynilik təşkil edir. Öz poetik köklərini
Aşıq Ələsgərin “Düşdü”, S.Vurğunun “Yadıma düşdü” rədifli qoşmalarından
götürən N.Xəzrinin qoşmasında xalq ruhunun parlaq təzahürü öz canlı əksini
tapmışdır:
Hər gün küçənizdən keçdiyim zaman,
Eyvana çıxdığın yadına düşsün.
Bahar axşamları tər bənövşəni,
Köksünə taxdığın yadına düşsün.
Ürəyim gəlmir ki, qınayım səni,
Belə tez unutmaz sevən sevəni.
Axşam bulaq üstə gözləyib məni,
Yollara baxdığın yadına düşsün.
Sərin meşə yolu nura boyandı,
Sən getdin ürəyim atəşə yandı.
Kəsdiyin peymanı, verdiyin andı
Daşlara çaxdığın yadına düşsün.
Klassik aşıq poeziyasında işlənən peyzaj və obrazlar bu qoşmalarda da öz
yerini tapmışdır. Haqqında söz açdığımız “Yadına düşsün” qoşmasını oxuyarkən
dediklərimizin canlı şahidi oluruq. Söz və onun qiyməti və dəyəri haqqında doğrudur, çox yazmışlar, amma N.Xəzri sözün qüdrətinə, onun dəyər və mənasına
öz baxış bucağından, öz poetik prizmasından yanaşır, sözə yeni qiymət verə bilir. Müəllif “Söz” qoşmasında sözün yerində deyilərsə qılıncdan kəsərli olmasından söz açır, düşünülməmiş sözün insanı əlli illik hörmətdən salmasından danışır. İnsanın hər cür psixoloji durumunun, onun sevinc və kədərinin, arzu və istəyinin, xoşbəxtliyinin və digər mənəvi atributlarının sözdən asılılığını qeyd
edir.
Bir sözlə, insanın mənəvi dünyasının açarı oldğunu göstərir. Qeyd edək ki,
şair bu qoşmasında cinas qafiyələrdən də istifadə etmişdir. Bu da şübhəsiz ki,
şeirlərin duzunu artıraraq onu daha da şirin, oxunaqlı edir. Xalq ruhunun bədii
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dəyər və siqlətini daha da gücləndirir, şeiri daha da oxunaqlı və ürəyəyatımlı
edir. Xalq mənəviyyatının zənginliyini, göz önündə canlandırmış olur, sözün
qüdrətini, əzəmətini bir daha nümayiş etdirir.
N.Xəzri “Tökülərsə” rədifli qoşmasında digər şeirlərinə nisbətən daha dərin aforizmlər, daha siqlətli fəlsəfi-əxlaqi, mənəvi-psixoloji məqamlar yaratmışdır. Xalq ədəbiyyatından axıb gələn poetik detallar, müdrikliyin, aqilliyin böyük
simvolu və rəmzi olan zəngin bədii çalarlar bu şeirin bəzəyi, daxili gözəlliyi,
etik və estetik mahiyyətidir. İnsan və zaman, dünya və onun dərki kimi konsepsiyalar şeirin başlıca leytimotivinə çevrilmişdir. Xalqın söz çeşməsindən gücünü
alan bu qoşmada dərin el hikməti fikir yükü cilalanaraq şeirin qüdrətini artırır.
Xalq şeirindən gələn bədii təsvir vasitələri əsərin daxili ruhunun mücəssəməsi
kimi şeirdə zəngin emosiya, rəvanlıq və axıcılıq kimi digər bədii, poetik keyfiyyətlər yaradır. Şeirin ruhu xalq duyğu və istəklərinin çələngidir.
Arzular baharda, ömür qışdadır,
Quru haray çəkər yaş tökülərsə.
Ağıl yaşda deyil, ağıl başdadır,
Başın nə günahı saç tökülərsə.
Bəzən coşub-daşan səmum olarsan,
İllərlə əriyib sən mum olarsan,
Dünya ləzzətindən məhrum olarsan,
Ağzın nə günahı diş tökülərsə.
Namərd eləməyin qovaraq mərdi,
İnam xəyanətə köksünü gərdi,
Göydən dərin olar yerlərin dərdi,
Ulduzlar yerinə daş tökülərsə.
Nəbini ah boğar, aman ağladar.
Həsrət də, niskil də yaman ağladar,
İnsani qədir bilməz zaman ağladar,
Gözün nə günahı yaş tökülərsə.
N.Xəzrinin bədii irsində gəraylı janrında yazılmış şeirlər xüsusi yer tutur.
Xüsusi axıcılıq, musiqilik, şirin ləhcə, məlahətli avaz bu lirik şeirlərin əsas
ruhunu təşkil edir. Saz havacatı üzərində köklənən gəraylılar müəllifin lirik
yaradıcılıq qüdrətini bir daha nümayiş etdirir. Bu mövzulu poetik nümunələrə
şair ictimai məzmun verə bilir. Bununla da insanların və cəmiyyətin ruhunu,
mənəvi dünyasını təmizləməklə böyük psixoloji və mənəvi kəşflər etmiş olur.
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Mündəricəsinə və mövzusuna görə N.Xəzrinin gəraylıları müxtəlifdir.
Onun məhəbbət ruhlu gəraylılarından xüsusi ilə danışmağa ehtiyac duyulur.
Çünki lirik yaradıcılıq yoluna malik olan N.Xəzrinin ruhuna, yaradıcılığına uyğun şəkildə inkişaf edən bu üslub daha xarakterik və daha canlıdır. Sözün daha
oynaq və daha çevikliyi, dinamikliyi bu şeirlərin təbiiliyinə və canlılığına dəlalət
edir. Öz məhəbbətindən giley-güzar, həsrət notları bəzi gəraylıların əsas məğzini
və cövhərini təşkil edir.
Dərindən xalqa bağlı bir poetik sima olan N.Xəzri öz yaradıcılığında xalq
deyimlərinə, xalq rəvayət və əfsanələrinə də müraciət edərək, şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növündə olduğu kimi epik növündə də əsərlər qələmə almışdır.
“At, övlad və torpaq” rəvayəti bu baxımdan təqdirə layiqdir. Şairin qeyd
etdiyinə görə bu rəvayəti ona hörmətli alimimiz M.Seyidov vermişdir. Bu əsəri
öz bədii naxış və çalarları ilə oxunaqlı edən şair müdrik bir problemin həllinə
çalışmışdır. Burada şair ulu torpağın müqəddəsliyindən, babalardan bizə ən qiymətli ərməğan olmasından söhbət açır. Rəvayətin məğzində isə xalq müdrikliyi
dayanır. Psixiloji qələbə, xalq müdrikliyi əsərin əsas qayəsinə, leytmotivinə çevrilmişdir.
Xalq deyimlərindən bəhrələnmək, yeri gəldikcə aforizmlərdən, müdrik kəlamlardan, zərb-məsəllərdən istifadə N.Xəzri folklor nümunələrinin cövhəridir.
Əsərdə təsvir olunan xaqan torpağını atdan, övladdan əfzəl bilir. O, düşünür ki,
torpaq ona, ondan isə gələcək züryətlərinə əmanətdir. Əmanətə isə xəyanət ola
bilməz:
Çatdı hökmdardan xaqana xəbər,
Gözəl ağ atını sən mənə göndər.
Ağ atı verəkmi? At bir qanaddır.
Gəldi məsləhətə el dəstə-dəstə,
Xaqan çox düşündü, o, qəmə batdı.
Dedi: ‒ Qan düşməsin bir atın üstə.
Və ya başqa bir poetik lövhəyə müraciət edək:
Çatdı hökmdardan xaqana xəbər,
Ortancıl oğlunu sən mənə göndər.
Mənim qoşunumda əsgərlik etsin,
Yox, yox, ağ atıma mehtərlik etsin.
Övladdan əl çəkək? Övlad muraddır.
Gəldi məsləhətə el dəstə-dəstə,
Xaqan çox düşündü, o, qəmə batdı.
Dedi: ‒ Qan düşməsin bir oğul üstə.
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Rəvayətdə ən emosional, təsirli parça hökmdarın xaqandan torpaq iddiasında olması hissəsidir:
Daha darlıq edir burda yer mənə,
“Yadlar hakim olsun yurdunda sənin”.
Gəldi məsləhətə el dəstə-dəstə,
Vecsiz torpaqlardır, qoy verək getsin.
Kol-kos da bitməyir o şoran düzdə.
Vaxt keçdi sükutlu dəqiqələrlə
Xaqan öz yerindən qalxdı kədərlə.
Ağ atı verdim ki, mən at taparam,
Övladı verdim ki, övlad taparam,
Mən torpaq tapmaram, fəqət dünyada,
Niyə torpağımı mən verim yada?!
Torpaq mənim deyil, xalqındır torpaq,
Vaxtında yazılmış bu əsər (1988-ci ildə) bizimlə torpaq iddiasında olan
mənfur qonşularımıza tutarlı cavab idi. Şair bununla xalqı öz torpağı uğrunda
mübarizəyə səsləyərək, ana torpağımızın hər şeydən uca, hər şeydən müqəddəs
olduğunu aşılamış olur. Bu ülvi hissləri xalqda oyatmaq, Nəbi Xəzrinin bu əsərdəki əsas qayə və prinsipi idi. N.Xəzri folklora, onun milli qaynaqlarına bağlı bir
sənətkardır.
Kökləri qədim əfsanə və əsatirlərimizə gedib çıxan əsərləri içərisində “Şair
və Şah” əfsanəsi daha maraqlıdır. Müəllifin bu əsərdə şeirə, sözə, şairə verdiyi
yüksək qiymət öz parlaq təcəssümünü tapmışdır. Belə ki, bu əsəri oxuyarkən istər-istəməz xəyalımız bir anlığa qədim-qayın babalarımızın nəsihət və ibrət dolu
zərb-məsəllərinə, nənələrimizin əfsanə və əsatirləinə uçub gedir. Əsərdə şair və
müdriklik, şair və ibrət kimi etik-əxlaqi komponentlər nəzər diqqəti cəlb edir.
Sözün qələbəsi, mənəviyyatın təntənəsi, haqqın, ədalətin gücü və qüdrəti bu əsərin əsas qayəsinə və məramına çevrilmişdir. Əfsanədə digər xalq ədəbi nümunələrində olduğu kimi süjet, kompazisiya, mündəricat oxşarlığı vardır. Şübhəsiz ki,
hər xalq deyimində, hər bir əfsanə və əsatirlərimizdə böyük bir həqiqət gizlənir.
Xalqın mənəvi çəkisi, qüdrəti onun keçmişini yaşadan belə əfsanələdə yaşayır.
Tarixi reallıq, bədii gerçəklik baxımından şairin qələmə aldığı “Şair və Şah” əfsanəsi təqdirə layiqdir. Bu əfsanə xalq ədəbiyyatına bağlılığın timsalı kimi səciyyəvidir. Əsərin əsas mahiyyəti onun məzmununda açılır. Əsərin başlıca məqsədi, ideyası şairə və sözə verilən yüksək qiymətin tərənnümü, xeyirxahlığın təmənnasız təzahürü, bədxahlığın tənəzzülünün qabarıq şəkildə təcəssümüdür.
Əsərdə göstərilir ki, mənfur bir sima olan vəzir müxtəlif əsassız bəhanələrlə şairi
şaha asdırmaq istəyir. Lakin şah onun cəzasını başqa formaya yönəldir. Onu
səhralara atdırır. Lakin şair üzdəniraq insanlardan fərqli olaraq onlardan daha
xeyirxah olan heyvanlarla qılıq qataraq təhlükəsiz yaşayır.
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Şairin xeyirxahlığı isə şah öldükdə onun qəbri üstə çinar əkməsi, gəlibgedənlərin burada dincəlməsi, əsərdə canlı, emosional bir dillə tərənnüm olunmuşdur.
Bu əfsanədə çinar ağacı xeyirxahlığın, ucalığın simvolu kimi verilmişdir.
Haqqın, ədalətin təntənəsi şair əməllərinin parlaq, işıqlı əks-sədasına çevrilir.
Yaxşılığı və zülmün heç vaxt yaddan çıxmaması əsərdə təsvir olunur. Şah qəbrinin itməsi zülmün, iztirabdadın məhvi, çinarın insanların səcdəgahına çevrilməsi
isə ədalətin, insanlığın yüksəkdə durmasına bir poetik işarədir. Şairin bəşər nəsli
üçün faydalı olduğunu göstərir.
Folklor ənənələrinə sədaqət N.Xəzri poeziyasında mövzu seçiminə, süjet
və kompozisiyasına, ideyasına sənətkar baxışı müəllifin xalq ruhuna yaxınlığı,
onun xalq adət-ənənəsinə yaxından bələdçiliyi, bu səpkili əsərdə öz parlaq təzahürünü tapır. Belə ki, şairin xalqa, onun milli etnoqrafiyasına yaxınlığı şairin
xalq ədəbiyyatına olan sevgisinin tərcümanıdır, desək heç də yanılmarıq. Bu da
şübhəsiz ki, onun bu və ya digər şəkildə folklor qaynaqlarından bəhrələnməsi,
onun yaradıcılığına xüsusi rövnəqlik, şirinlik gətirir. Bu poetik nümunələri daha
duzlu və oxunaqlı edir. Bu növ folklor nümunələrinin məzmunundan ibrətamiz
fikirlər, öyüd və nəsihət dolu ideyalar bu qəbildən olan əsərlərin başlıca ruhunun
əsas qayəsini təşkil edir. Xalq həyatına, onun milli etnik varlığına, mənəvi dünyasına, psixoloji etik-əxlaqi normalarına riayət edilmişdir. Bu da hər şeydən
əvvəl şairin yaradıcılıq mədəniyyətinin formulası və göstəricisidir. Müəllifin
folklora bağlı şeirlərinin qüdrəti, ruhu, gücü oxucuda yüksək mənəvi zövq, böyük stimul yaradır. Bu poetik nümunələrin heyrətamizliyi, bənzərsiz yüksək
duyğular aşılaması şairin yaradıcılıq qüdrətindən xəbər verir. N.Xəzri bədii irsinin estetik və mənəvi parametrlərini müəyyənləşdirən daxili mahiyyətini açıb
göstərən bu ruhlu, bu səpkili şeirləri xalqa, onun etnik və tarixi varlığa münasibətinin parlaq təcəssümü, aydın təzahürüdür. Milli koloritmizin bədii təsəvvür
və tərnnümü, canlı ifadəsi bu səpkili nümunələrin əsas özəyi və mayasıdır.
N.Xəzrinin “Burla xatun” poeması janrca dramatik poema olsa da, daxili
məzmun və mündəricəsi cəhətdən xalqa, xalq folkloruna bağlı, mahiyyətcə folklor qaynaqlarından bəhrələnən bir əsərdir. Xalqın tarixi, milli ənənəsi, mənəvi
psixoloji durumu, sosial və etnik xüsusiyyətləri poemada öz əksini tapa bilmişdir. Şifahi xalq ədəbiyyatına, onun qəhrəmanlıqla dolu tarixi keçmişinə bağlılıq
prinsipi əsərin leytmotivinə çevrilmişdir. Poemada obrazın daxilinə nüfuz etmək, onun əsl mahiyyətini işıqlandırmaq bacarığı N.Xəzri bədii yaradıcılığının
özünəməxsus üslub xüsusiyyətlərindəndir. Müəllifin dərin intuisiya prizmasında
tarixi anlamın müasir dərki bədii gerçəkliyin real faktorlarından, poetik amillərdən biri kimi, ictimai-siyasi mühitin, sosial-mənəvi atributların, əxlaq konsepsiyasının parlaq fəlsəfi-estetik, etik meyarlarının canlı təcəssümünü, dolğun
təzahürü kimi dəyərlidir. Milli mentalitetimizə, milli koloritimizə xas olan adətənənələr poemanın qiymətini, bədii siqlətini artırmaqla bərabər, çağdaş zəmanə38
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mizdə də yaşatmaq, qoruyub hifz etmək, saxlamaq prinsipinə arxalanmaq, öz təxəyyül dünyasında yaradıcılıq atmosferasına, abu-havasına uyğun tərzdə canlandırmaq, məzmun axarını dəyişmək prinsipi şairin orijinal dəsti-xəttinin bədii xüsusiyyətləri xarakterik cəhətləridir. Müəllif Burla xatun timsalında Azərbaycan
qadınlığının qeyrət mücəssəməsini yaratmaqla nağıl və dastanlarımızda qadın
obrazının nə qədər yüksək səviyyədə səciyyələndiriləsini, yeni çalarlarla, yeni
rənglərlə aşılamışdır. Əsərin süjet və kompozisiyasında bir sıra dəyişikliklər
olunsa da öz məxəzindən təcrid olunmur, oxşar, bir-birinə bənzər epizod və detallar əsərdə öz canlı təsvirini tapa bilmişdir. Bu assosiasiya müəllifin poetik düşüncəsinin sosial-psixoloji qayəsini estetik və mənəvi ruhuna daha da dərindən
nüfuz etməklə onun bədii qüdrətini, poetik siqlətini artıraraq, bu dramatik poemanın həyatiliyinə xüsusi məziyyətlər aşılayır. “Dədə Qorqud” dastanlarındakı
epizodların N.Xəzrinin “Burla Xatun” poemasında olduğu kimi saxlanılması
əsərin tarixi reallığa, o dövrün mənəvi sosial inkişafına, ictimai-siyasi gerçəkliyə
tam, bütöv şəkildə bağlanmasının əsas səbəblərindən biridir.
Məsələyə bu aspektdən yanaşdıqda yalnız bir epizodun – Qaraca Çoban
obrazının təsviri dediklərimizə canlı bir örnək, real bir nümunə ola bilər. Budur,
əsl reallığın yüksək mahiyyəti.
Şair məramına aydınlıq gətirən amillərdən biri də folklordan, xalqın yaratdığı incilərdən öyrənmək, cəmiyyətin mənəvi kamilləşməsində xalqın mənəvi
dəyərlərinin qiymətini dərk etməkdən əlavə onun mənəvi təşəkkül mərhələlərini
öyrənmək və xalqdan gələni xalqın öz malına çevirmək prinsipi N.Xəzrinin
“Burla Xatun” dramatik poemasının başlıca meyarı sayılmalıdır.
Xalqın sağlam ideologiyasına bağlılıq, bu qaynaqlardan bəhrələnmək, şairin poetik məramını təşkil edir. Burda müəllifin özünün də bu dastanda öyrənməsini görüb-götürməsini göstərən baçlıca faktor və dəlillərdir. Əsərdə Dədə
Qorqudun xalqın qaraçuxasına çevrilərək hər çətin anda onun imdadına çatması, köməyinə yetməsi qabarıq bədii detallarda öz əksini tapmışdır. Mənəvi dəyərlərimizdən sayılan bu dastan şübhəsiz ki, müəllifin yeni, orijinal bir əsər
yazmağa sövq etmiş, müəllif də bunun öhdəsindən gələ bilmişdir.
Məşhur qədim dastanlarımız olan “Dədə Qorqud kitabı”nın bir boyu olan
“Qazan xanın evinin yağmalanması” boyu zəminində ərsəyə gələn, yaradılan
“Burla Xatun” dastanı, dramatik poeması orijinala çox yaxın olsa da, hadisələrin təsvirində analoji paralellər zəngin olsa da, müəllif bu poemada öz fərdi yaradıcılıq manerasına sadiq qalaraq fərdi, individual üslub ənənəsinə bağlı olaraq
yeni bir poema qələmə almış, xalqa, onun adət-ənənəsinə, milli mentalitetinə
uyğun gözəl, sanballı bir folklor nümunəsi yaratmışdır. Hadisələrin oxşar şəkildə təsvirinə baxmayaraq sənətkar əsərin kompazisiya və quruluşuna xüsusi bədii
rəng, orijinal forma verməklə öz yaradıcılıq təxəyyülünün bəhrəsi kimi yeni bir
folklor nümunəsi yarada bilmişdir. Eyni obrazlara yeni ad verilməsi, mövzunun
müasir ruhda işlənilməsi, dövrün ictimai-siyasi mahiyyətini tarixi keçmişimizlə
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zəngin, əski adət-ənənələrimizlə bağlılıq prinsipinin gerçək reallığını işıqlandıran, tarixi reallığın daha qüdrətli gerçək təsvirini yaratmaqla özünün yeni fikir
arsenalında, spesifik xarakterlər məcmununda yaratdığı bu əsəsrin ən canlı və
dolğun mənzərəsini qələmə almışdır. Belə ki, əsər eyni süjet xəttinə, vahid
ideyaya xidmət etsə də, “Dədə Qorqud” dastanındakı “Qazan xanın evinin yağmalanması” boyunun yeni variantı sayıla bilən “Burla Xatun” poeması müəllifin
poetik xüsusiyyətinin fantaziyası deyil, real tarixi gerçəkliyin canlı təsdiqidir.
Dastandakı təbii epizodlar müəllifin poemasındakı dramatik xətlərlə bağlılıq
əsərin süjet xəttinin inkişafını, dinamikasını yaratmış, onun məzmununa xüsusi
bir bütövlük və tamlıq gətirmişdir. Poemada təsvir olunan psixoloji-mənəvi gerçəklik poemanın məzmununda dərin dramatizm, yüksək emosiya, hərəkətin çevikliyi kimi qabarıq detalların bədii siqlətini canlandırır. Əsərdə müdrikliyin
simvolu və rəmzi kimi canlandırılan Dədə Qorqud obrazı ulu Hörmüzün, Kafər
obrazı isə Əhrimənin xələfi kimi təsvir olunmuşdur. Bu əsər xalqın özünə, tarixi
keçmişinə qayıdışıdır. Əsərdə “Dədə Qorqud kitabı”ndan gətirilən misallar poemanın süjet xəttinə və məzmununa uyğun olaraq təsvir və tərənnüm olunmuşdur. Ulu Qorquda müraciət, çətin məqamlarda ona, onun nəsihətlərinə arxalanmaq müəllifin yaradıcılıq prinsipinə və manerasına uyğun gələn poetik amillərdən biridir. Qəhrəmanlıq mücəssəməsi və namus, təmizlik çeşməsi Burla xatun
surəti tam dolğun və hərtərəfli təsvirini tapmışdır. Çəkisi daha ağır və daha sanballı, mənəvi yükü daha qüdrətli gələn Burla xatun xilqəti azərbaycan qadınlığının qeyrət örnəyi kimi daha parlaq şəkildə öz təzahürünü tapa bilmişdir.
Əsərin adının “Burla Xatun” adlandırılması da təsadüfü deyildir. Çünki
poemanın əsas xətti, fabulası məhz Burla xatunobrazı ətrafında cərəyan edir.
Demək olar ki, əsərin hər bir hissəsində məhz Burla xatun obrazı ön planda, aparıcı xəttlər boyu inkişaf edir, bu inkişaf prosesində müəllifin poetik məramı üzə
çıxır.
Tarixi reallıq, özünə qayıdışdan özünüdərkə qədər yol keçib gedən bir
müdrik xalqın mənəvi dəyərlərinin qanyaddaşına həkki, əsrlər yaddaşında xalqın
etnik quruluşunun, yüksək genefonu fonunda təsviri bu humanist şairin “Torpağa sancılan qılınc” adlı dramatik poemasında öz əksini tapmışdır. Müəllifin
məram və məqsədi ilk baxışdan nəzərə çarpan sosial mənəvi, əxlaqi psixoloji
detal və amillərin canlı şəkildə bədii təfəkkür prizmasında işıqlandırılması əsərin
qabarıq cəhətlərindən biri olmaqla bərabər, digər vətənpərvərlik, vətənə bağlılıq
qayəsini təcəssümü anlayışından ideal tarixi-ictimai, sosial-siyasi özülün yaradılması aspektində vətəndaşlıq ruhuna coşğun yenilik pafosu ilə bədii ricətlərin
ansamblında təcəssümü bu bədii, tarixi əsərin fabulasına çevrilərək onun qanına
və iliyinə qədər işləmişdir. Müəllifin bu poemasını oxuyan hər kəs çox aydın bir
şəkildə bu əsərin xalq yaradıcılığından, folklorundan – “Dədə Qorqud kitabı”
dastanlarından bəhrələndiyini görə bilərik. Belə ki, “Torpağa sancılan qılınc”
poeması “Dədə Qorqud kitabı”nın ekvivalenti kimi oxucusunun nəzər diqqətinə
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təqdim olunub. Bu əsər öz kompozisiya və strukturuna görə mövzu və ideya baxımından, süjet xəttinin eyniliyi cəhətdən “Dədə Qorqud”dastanları ilə eyniləşir.
Elə bil ki, bu dramatik poema “Dədə Qorqud” dastanlarının poetik təqdimatıdır.
Əsərdəki obrazların adlarının eyniliyi, hadisələrin oxşarlığı bu hər iki əsər arasında ümumi paralellər yaradır, hər iki əsərin mündəricəsinin mənəvi tərəfləri ilə
müəyyənləşir. Lakin bununla yanaşı həm də şairin romantik düşüncələri, fərdi
təxəyyülü sarıdan fərqlənir.
O, yaradıcılıq fantaziyasına söykənərək əsərdə bəzi dəyişikliklər yaradır.
Şair digər əsərlərində olduğu kimi, bu poemasında da sevgi-məhəbbət macəralarından yan keçməmişdir. Əsərdə təsvir Qaraca Çobanın qızı Çiçəklə Qazan
xanın oğlu Ulusun məhəbbəti canlı və real cizgilərlə təsvir və tərənnüm olunmuşdur. Xalqa bağlılıq, xalq adət-ənənəsinə vurğunluq xalqın sənət çeşməsindən N.Xəzrinin qidalanması, xalq ruhunun yenidən oyanışı və intibahı, özümüzə, milli mənliyimizə qayıdışın parlaq təcəssümüdür. Xalqın mənəvi dəyərlərini yaşatmaq, inkişaf etdirmək müəllifin əsl yaradıcılıq qayəsinə çevrilmişdir.
Müdriklik və mərdlik kimi əsas mənəvi dəyərlər demək olar ki, poemanın əsas
yaradıcılıq etalonuna çevrilərək, əsərin əsl daxili mahiyyətini açıb göstərir və
şairin əsas məqsədə və məramını böyük ehtiramla qələmə alır, canlandırır. Dədə
Qorqud müdrikliyin, Qazan xan, Burla xatun, Ulus isə cəsarət və mərdliyin simvolu kimi təsvir olunmuşdur. Poemada folklor ənənəsinə sədaqət, Azərbaycan
şifahi xalq ədəbiyyatı qaynaqlarından bəhrələnmək prinsipi metodologiyası şair
N.Xəzrinin yaradıcılıq manifestinə çevrilmişdir. Folklorun bütün janrlarında
qələmini sınayan müəllif folklorun epik növündə də uğur qazanmışdır. Öz məxəzini “Dədə Qorqud” dastanlarından götürən “Torpağa sancılan qılınc” poeması həmin dastanın bütün xüsusiyyət və keyfiyyətlərini özündə ehtiva edərək
qoruyub saxlayır. Əsərdə müdriklik yalnız yüksək bir mənəvi sifət olmayıb,
eləcə də şair üçün ən böyük bir etiqada çevrilmişdir. Dədə Qorqud obrazı sadəcə
bir obraz olmaqla qalmayıb, bir adil və müdrik xalqı təmsil edir, canlandırır,
xalqı özünə tanıdır.
Və əsərində 5-ci şəklində müəllif bu müdrik el ağsaqqalının dili ilə deyir:
Eşidin insanlar sizə sözüm var,
Bir sevən oğlum var, sevən qızım var.
Gecə zülmətini səhər silir ki,
Cahanda təmizlik, paklıq itməsin.
Gəlinlər evlərə gəlin gəlir ki,
Gedənlər dünyadan nakam getməsin.
Bu müdrikliyin mənəvi qardaşı olan mərdlik Azərbaycan xalqının mənəvi
simasını dəyərləndirən, kamilləşdirən bir daxili intim sifət kimi əsərdə təsvir
olunur. Qaval daşlarını döyüş təbilinə çevirən, xəyalı indi də “böyük daş”,
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“kiçik daş” timsalında tunclaşıb yaşayan və tarixini yaşadan qeyrətdən tökülən
mərdlik timsallı Qazan xan, Ulus, Qaraca Çoban, Burla xatunqəhrəmanlıq mücəssəməsinə dönərək tarixi igidliyin simvolu kimi ulu tarixin tunc yaddaşına
yazılmışdır ki, bu da müəllif N.Xəzrinin yaradıcılıq prizmasının ən önəmli tərəflərinin haşiyələnən ideologiyası, siyasi-tarixi gücü ilə müəyənləşir, formalaşır.
Bəşər tarixində Azərbaycan qadınlığının hər hansı bir ictimai-siyasi etapdan və mərhələdən qələbə ilə çıxması poemanın finalı kimi səslənir. “Torpağa
sancılan qılınc”da torpağa sancılan qılınc ulu tomrislərin, burla xatunların mənəvi qeyrət qılıncıdır. Örpəyimizin bəzi papaqlar üzərində coşğun təntənəsi, qələbəsidir. Möhtəşəm xalqın, möhtəşəm qadınlarının yalnız ərən oğullar deyil,
qeyrət də, kişilik də, mərdlik də doğmasına bir nişanədir. Məhz elə bu ana xətt,
bu şah ideya əsərin qlobal səciyyəsini, ruhunu, bir sözlə leytmotivini təşkil edir.
Beləliklə, demək olar ki, N.Xəzrinin “Torpağa sancılan qılınc” əsəri “Dədə
Qorqud kitabı” dastanları ilə oxşar süjet xətt, oxşar məzmun təşkil etsə də, yenə
də demək olar ki, şair məramı, şair qayəsi bir əqidəyə, bir etiqada xidmət edir.
Bu da vətəni, onun qəhrəman tarixini qoruyub yaşatmaq, işıqlı gələcəyə çatdırmaq prinsipidir, arzusudur.
İşin elmi yeniliyi: Məqalədə Nəbi Xəzrinin qoşma və gəraylılarında xalq
şeiri ənənələrindən, xalqın zəngin təfəkküründən ustalıqla istifadə edilməsi,
“Burla Xatun”, “Torpağa sancılan qılınc” poemaları ilə “Dədə Qorqud kitabı”
dastanı arasında paralellər tədqiq olunmuşdur.
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ƏFSANƏ VƏ RƏVAYƏTLƏRDƏ FORMULLAR

Xülasə
Məqalədə əfsanələr və rəvayətlər söylənilmiş bir sıra nəzəri fikirlərə əsaslanaraq onların
yaxınlığı və eyni zamanda müstəqil janrlar kimi təşəkkül tapması prosesi formul baxımından izlənilir. Əfsanə və rəvayətlərdə işlənən formulların özünəməxsus semantik cəhətləri həmin janrların mahiyyəti ilə əlaqəli şəkildə şərh edilir. Bu baxımdan bir sıra əfsanə və rəvayətlər təhlilə
cəlb edilir. Nəticə etibarilə müəllif nəzərdən keçirdiyi janrlarla onlarda işlənən formullar arasındakı daxili bağlılığı üzə çıxardır.
Açar sözlər: formul, janr, əfsanə, zaman, semantika
FORMULAS IN LEGENDS AND RUMORS
In the article it is said about the creation process of legends and rumors according to the
formulas as the independent genres at the same time and their nearness based on the theoretical
thoughts. The semantically points of formulas used in the legends and rumors are explained with
the aims of those genres. That is why some legends and rumors are analyzed. As a result the
author tries to show the internal connection between the genres and formulas.
Key words: formula, genre, legend, time, semantics
ФОРМУЛЫ В ЛЕГЕНДАХ И ПРЕДАНИЯХ
Резюме
В статье легенды и предания, их близость, а также процесс их формирования как
отдельных жанров, рассматриваются, основываясь на ряд теоретических мыслей, в аспекте формул. Используемые в легендах и преданиях формулы комментируются в связи с
свойственными им семантическими сторонами и с сущностью этих жанров. С этой точки
зрения ряд легенд и преданий привлекаются к анализу. В результате автор выявляет внутреннюю связь между просмотренными им жанрами и используемыми в них формулами.
Ключевые слова: формула, жанр, легенд, время, семантика.

Məsələnin qoyulusu. Məlumdur ki, əfsanə və rəvayət bir-birinə çox yaxın
və eyni zamanda müstəqil janrlardır. Bəs bu bağlılıq hər iki janrda formulların
təşəkkülünə və işlənmə xüsusiyyətlərinə necə təsir göstərmişdir?
İşin məqsədi. Tədqiqatın məqsədi əfsanə və rəvayətlərdə formulların təşəkkülü proseslərini izləmək, bunların işlənməsinin semantik çalarlarını aşkar
etmək, bütün bu cəhətləri onların janr təbiətləri ilə bağlı şəkildə şərh etməkdir.
Epik təhkiyənin bir növü olan əfsanələrin də strukturunda başlanğıc formullarına rast gəlirik. Əfsanələrdə başlanğıc formulları təhkiyədən asılı olaraq
dəyişir. Əfsanənin semantikasına uyğun olaraq başlanğıc formulları müxtəlif
məzmuna malik olur. Adətən belə əfsanələrdə başlanğıc formulu hadisənin səbəbinə çevrilir. Bütün bunlar əfsanə janrının spesifikası ilə bağlıdır. Bu spesifika
da öz növbəsində, rəvayət janrı ilə sıx əlaqələrə malikdir. T. Fərzəliyev göstərir
ki, müstəqil janr kimi araşdırılana qədər əfsanələr eposun, nağılın, ayrı-ayrı mif43
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lərin tərkibində götürülmüş və onlara xas olan xüsusiyyətlərlə də qiymətləndirilmişdir. (7, 33) G.Seyidova da haqlı olaraq yazır ki, folklorşünaslıq əsərlərində
“rəvayət” adına çox vaxt “əfsanə” adı ilə birgə ‒ “əfsanə və rəvayətlər” şəklində
rast gəlirik. Ondan ötrü ki, bu janrlar bir-birinə çox yaxındır, hətta bəzi hallarda
qarışıq da düşür (4, 18).
Tədqiqatçılara görə, “əfsanənin əsas məğzini o hekayələr təşkil edir ki,
onun əsasında duran möcüzə söyləyici, yaxud dinləyicilər tərəfindən təsdiq
olunmuş, inanılmış tərzdə qəbul edilsin. Bununla da rəvayətlərdən fərqli olaraq,
əfsanələr həmişə öz fantastik məzmun çalarına görə seçilir. Onlar həm keçmişdə
‒ diaxronik, həm hazırda, həm də gələcəkdə ‒ sinxronik baş verən hadisələr
kimi söylənilir” (1, 207).
“Əfsanələr mahiyyət etibarilə əsatirlərlə də çox yaxındır” (9, 11). Tarixilik
baxımından əsatir əvvəl, əfsanə isə sonralar yarandığı üçün zaman keçdikcə əsatirlərin də bir qismi əfsanəyə doğru üz tutmuşdur. (8, 45). Əfsanələr öz məzmunu baxımından miflərə yaxın olan folklor mətnləridir (5, 49)
Azərbaycan əfsanəşünaslığından götürdüyümüz bu nəzəri fikirlər bizə əfsanə və rəvayət mətnlərindəki formulların quruluşu, məna xüsusiyyətləri ilə
bağlı müəyyən bir qənaətə gəlməyə imkan verir. Əfsanə və rəvayətlərin quruluşunun miflərlə bağlı olması bu janrlardakı epik formulları da miflərlə ‒ əski
köklərlə əlaqələndirməyə imkan verir. Hətta demək olar ki, xüsusilə əfsanələrdəki epik formulları mifik quruluş vahidləri kimi götürüb təhlil etmək də mümkündür.
İndi isə deyilənlərə mətnlər əsasında nəzər salaq. Məsələn, bir əfsanədə
hadisələrin baş verməsinin səbəbi Pir babanın gözəl-göyçək bir qızının olması
göstərilir və əfsanədə “Pir babanın gözəl-göyçək bir qızı var idi” cümləsi başlanğıc formulunun rolunu oynayır (6, 162-163).
Burada başlanğıc formulu mətnin strukturuna görə təyin olunur. Bu əfsanənin mif variantında hadisənin zamanı və məkanı başlanğıc formulunu təyin
etməkdə rol oynamışdır. Ancaq mif mətni unudulduğundan oradakı zaman və
məkan əlaqələri pozulmuş və mətn əfsanəyə çevrilərkən başlanğıc formullar “Pir
babanın gözəl-göyçək bir qızı var idi” şəklində sabitləşmişdir. Əfsanədəki daşa
və ağaca dönmə motivi mif mətnində arxaik düşüncə şəklində başlanğıc formulunun zaman və məkan məzmununa tabe olmuşdur. Bildiyimiz kimi, nağıl motivləri əfsanə motivlərindən sonra yarandığı üçün başlanğıc formullarının yaranmasına görə də əfsanə formulları ilkin sayılır. Əgər biz nağılda başlanğıc formulunu təkmilləşmiş şəkildə, yəni bütün xüsusiyytləri ilə birlikdə müşahidə ediriksə, bu, o deməkdir ki, nağıl mətni kimi nağıl formulu da tam formalaşmışdır.
Bunun əksinə olaraq, əfsanə formulu mətnin janrlaşma prosesindən asılı olduğundan və bir də oradakı zaman və məkan anlayışlarının öz ifadəsini tapa bilməməsi səbəbindən əfsanənin başlanğıc formulunda zaman və məkan əlaqələri qoruna bilmir. Bu səbəb mifdən irəli gəlir. Əfsanə mifə ən yaxın janr olduğundan
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mifin xüsusiyyətlərini özündə hələ qoruyur. Nağıllarda rast gəldiyimiz “Biri var
idi, biri yox idi” formulu mif mətnindən sonra o qədər zamansızlaşmışdır ki,
mifin fonunda verilən nəticələrin əfsanədə məntiqi hökmə və daha sonra nağılda
qeyri-müəyyənlik bildirən hökmə çevrilməsi də bu səbəbdən baş vermişdir. Bu
hökm, qeyd etdiyimiz kimi, “Biri var idi, biri yox idi” və başqa şəkildə ifadə
olunur. Mifdəki final formul inkarnasiya ilə bağlıdır, yəni mifin sonunda nəticə
heyvana, ağaca, quşa dönmə ilə başa çatır. Göstərilən əfsanədə də finalı kimi
qızın ağaca dönməsi göstərilir. Mif mətnində ağacın totem olması haqda dünyagörüş olmamışdır.
Əfsanələrin yaranmasında tarixi təkamül də rol oynayır. Mifdən yaranan
əfsanədən fərqli olaraq rəvayətin tarixi təkamülü nəticəsində də əfsanə mətni
formalaşır. Bu cür əfsanələrdə başlanğıc formulu mücərrəd bir zamanda yaşayan
iki gəncə işarə edir. “Qədim zamanlarda bir qız, bir oğlan olub” (6, 64).
Bu cümlə-formul “Qədim zamanlarda bir qız, bir oğlan var idi” formulunun eynidir. Zaman məfhumu bu formulda güclüdür və “Biri var idi, biri yox
idi” formulunu tam əvəz edir. Yuxarıdakı əfsanədə “Bir babanın gözəl-göyçək
bir qızı var idi” formulu isə “Biri var idi, biri yox idi” formulunu əvəz edə
bilmir. Məntiqlə yuxarıdakı formulu “Bir Piri baba var idi, onun gözəl-göyçək
bir qızı var idi” hissələrinə ayırmaq olar. “Qədim zamanlarda bir qız, bir oğlan
olub” formulu isə məntiqi hissələrə bölünə bilmir, bütöv şəkildə formul rolunda
çıxış edir. Bu isə o deməkdir ki, Piri baba ilə bağlı əfsanə daha qədimdir, digəri
isə sonra formalaşmışdır.
Rəvayət yolu ilə əfsanəyə çevrilən digər bir mətndə onu izləyən kattanın
əlindən xilas olmaq üçün Allahdan onu daşa döndərməyi xahiş edir (6, 190). Bu
əfsanədə başlanğıc formulu “belə rəvayət edirlər ki” ifadəsidir. Bu ifadə də “Biri
var idi, biri yox idi” başlanğıc formulunu tam əvəz edir. Çünki əfsanə rəvayət
olunan biri var olan, biri yox olan hadisə haqqındadır, əfsanədə “biri var olan”
iki gəncin bir-birini sevməsi, kainatın bu məhəbbətə xor baxmasıdırsa, “yox
olan” hadisə isə qızın daşa dönməsidir. Deməli, həm də “biri var idi” tərkibində
başlanğıcın məchul zamanı, “biri yox idi” tərkibində isə sonluğun məhcul zamanı göstərilir.
Biri var imiş, biri yox imiş qəlibinə tam uyğun gələn digər bir əfsanədə
göstərilir ki, zalım bir padşah var imiş, zülmü yerə-göyə sığmazmış (6, 194).
Burada da asanlıqla nağıl formulunu əfsanə formulunun əvvəlinə artırmaq olar.
Baxılan əfsanələrdə zaman məfhumu (biri var imiş, biri yox imiş) özünü göstərsə də, məkan formulu hiss olunmur. Bu da mifdən yaranan əfsanənin müəyyən bir məkanla bağlı olmadığını göstərir. Əfsanədə məkanın olmaması başlanğıc formulunun olan da görünür, ümumiyyətlə əfsanələrdəki başlanğıc formullarında zaman məfhumu hiss olunsa da, məkan formulu yalnız bəzi hallarda
olur. Məsələn, “Keçmişlərdə Araz çayının sahilində bir kişi var imiş” (6, 208),
“Maqsudlu kəndində oğulsuz-uşaqsız bir kişi varmış” kimi başlanğıc formulla45
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rında zaman və məkan məfhumu rəvayət şəklində yaranan əfsanəyə daha çox
xasdır.
Ümumiyyətlə, rəvayət yolu ilə yaranan əfsanələr çoxluq təşkil edir. Vaxtilə rəvayət formasında olan mətnlər özünün rəvayətə məxsus xüsusiyyətlərini
itirərək əfsanə modeli kimi sabitləşir. Ancaq belə əfsanələrdə başlanğıc formulları rəvayətin başlanğıc formullarıdır. Belə əfsanə mətnlərini rəvayət mətnlərindən ayırmaq çətindir. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, rəvayət özünün sonrakı
inkişafında əfsanəyə məxsus cizgilər qəbul edir.
“Bənövşə” əfsanəsində başlanğıc formulu “Bənövşə gözəl-göyçək bir qız
idi” cümləsindən ibarətdir. Bu mətn də rəvayət biçimində olmuşdur. “Kürsəngi
dağı” əfsanəsindən fərqli olaraq bu mətn tam əfsanələşmişdir (2, 312-313). Əfsanədə şahidlik funksiyası “deyirlər ki” ifadəsi ilə final formulunun məzmununda ifadə olunur.
“Qız qalası” əfsanəsi də bir mətn tipi kimi rəvayət şəklində olmuşdur (2,
322-323). Mətn geniş bir rəvayət formulu ilə başlayır. “Rəvayətə görə, bir zaman ərəblər atəşpərəstlərin məbədgahını dağıdıb, ocaqlarını söndürüb, onlara
islam dinini qəbul etdirirlər. O vaxtlar atəşpərəstlər ərəblərin əlindən qaçıb başqa ölkələrə gedirlərmiş” (2, 322). Və mətnin birinci hissəsi tamamilə rəvayət
şəklindədir. Mətndə ikinci hissə Səməd xanın peyda olması, öz qızına aşiq olması faktı ilə başlanır, Sonu qızı Sonanın qaladan yıxılması və sevgilisi Həsənin
buna görə özünü öldürməsi ilə bitir. Bu mətni həm rəvayət, həm də əfsanə hesab
edirlər. Bu mətnin növünü formullarına görə təyin etmək olar. Mətnin əvvəlində
rəvayət formulundan istifadə olunmuşdur. İkinci hissənin başlanğıcında əfsanə
formuluna bənzər, yəni “Səməd adında xan vardı” başlanğıc formulunun məzmununa yaxın olan “İllər, aylar keçir, Səməd adında xan peyda olur” cümlə
tipinə rast oluruq. Mətnin bundan sonrakı hissələri rəvayətin əfsanələşməkdə
olan formasıdır. Mətnin sonundakı final formulu da rəvayətin final formuludur.
Əfsanələşmiş olan rəvayət mətnləri əfsanənin bütün xüsusiyyətlərini qəbul edir.
Ancaq başlanğıc formulu rəvayətin başlanğıc formulu kimi işlənə bilir.
Rəvayətin əfsanə şəklinə düşməsini bir sıra mətnlərdə müşahidə edirik.
“Rəvayətə görə Məmmədzaman adlı birisinin gözəl bir qızı varmış (“Məmmədzaman dağı” (10, 182)), “Deyirlər ki, bir öv varmış, həmişə firranıymış, özüdə
övin barları tilsimlərlə yazılıymış” (“Şah Abbasın elmlənməyi” (10, 207)),
“Keçmiş zamanlarda bir ərlə arvad yaşayırmış. Günlərin bir günü ər çörək
qazanmaq üçün başqa şəhərə gedəsi olur”. (“Bülbül əfsanəsi” (10, 229))
“Kənddə zaman xan adlı varlı, pullu bir ağa hökmdarlıq edərdi” (“Şirin bulaq
əfsanəsi” (10, 229)) tipli mətnlər çox əvvəllər rəvayət tipində olsa da, məzmunu
əfsanəyə uyğun olan yeni çalarlar qəbul etmiş, sehrli motivlərlə zənginləşmişdir.
Əfsanəyə xas olan xüsusiyyət də orada mifoloji motivlərin iştirak etməsidir.
Yuxarıda qeyd etdik ki, rəvayətlər hər hansı bir şahidin hadisəni söyləməsinə əsaslanır. Bu şahidlik rəvayətlərdə xüsusi tərzdə ifadə olunan cümlələr şək46

47

Dədə Qorqud ● 2014/III

lində verilir. Elə misal gətirdiyimiz rəvayətdə də “Qağam Aşıx Ələhpər nağıl
eləyirdi ki” başlanğıc formulunun vasitəsilə əsas hadisəyə giriş edilir (2, 187).
Bundan sonrakı hissədə şahidlik əsasında baş verən hadisənin məğzi söylənilir.
Rəvayətdə baş verən hadisənin səbəbi ilə bağlı olaraq mifoloji inam hissi yaradılır, yəni “əjdahanın sürtündüyü ot sehirlidir, insan da ondan istifadə etsə, yaraları sağalar” fikri təlqin olunur (2, 187-189).
Rəvayətin başlanğıc formullarında əhvalatın başlanmasına, prosesə işarə
olunur. “Bibiheybət” rəvayətində də başlanğıc formulu bu pir haqqında söylənən
əhvalatın səbəbinə işarə edir. “Dedildiyinə görə” başlanğıc formulunun izah etdiyi proses İrandan iki qızın Heybət adlı bir adamın gəmisi ilə Şıx kəndinə gəlməsi ilə bağlıdır (2, 319).
Ümumi bir yekun kimi onu demək olar ki, əfsanə və rəvayətlərdə başlanğıc formulları öz mətnlərinə uyğun olaraq işlədilir. Əfsanələrin funksiyasına uyğun olaraq onlardakı formullar nağıl formullarına yaxındır. Rəvayətin formulları
isə ancaq özünəməxsus formada işlənən, xüsusi qəliblərdən ibarət ifadələrdir.
Bütün janrlarda olduğu kimi, rəvayətlərdə də mətndaxili formullara az da
olsa rast gəlinir. Hətta onu da qeyd etmək lazımdır ki, rəvayətlərdəki mətndaxili
formulların sayı çox azlıq təşkil edir. Rast gəldiyimiz rəvayətlərin təhkiyəsi çox
geniş olduğuna görə, bu mətnlərdəki mətndaxili formullar nağıl təhkiyəsindəki
mətndaxili formulların xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Belə xüsusiyyətlərdən rəvayətlərdə ən çox rast gəlinəni bir süjeti o birinə bağlayan, onların arasındakı zamanı, hərəkəti qısaltmağa xidmət edən təhkiyədəki keçidlərdir. Bu xüsusiyyəti özündə daşıyan isə keçid formullarıdır. Bu cür keçid formullarının işləndiyi nümunələrə diqqət yetirək.
“Aşıq Ağacan və İnci xanım” rəvayətində:
1. “Sizə kimdən danışım, Gürcüstanın Borçalı mahalının Qaçağan kəndində yaşamış Aşıq Ağacandan”;
2. “İndi eşit kimdən, Qarabağ vilayətində yaşayan İnci xanım adında bir
aşıqdan”.
Aşağıdakı keçid formulları isə rəvayət mətnində həm başlanğıc, həm də
mətndaxili formullar kimi işlənmişdir.
“Gərək ki, saqqalı tərpənirdi” rəvayətində:
1. “Sizə kimdən deyim, kimdən danışım. Sizə kəndin mahir ovçusu
Ayıbasandan deyim” (3, 36)
Nağıllarda olduğu kimi, bəzi rəvayətlərdə də hərəkət bildirən mətndaxili
formullara rast gəlinir.
“Rəvayət” mətnində:
1. “Asta qaçana göy imam qənim – deyib qırır yolun damarını” (3, 36)
2. “Az gedir, üz gedir, oba-oymaqlar aşır, axır gəlib bir kəndə çıxır” (3,
36)
Hərəkətin sürətini bildirən formullar:
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“Getməkdən getməmək yaxşıdır” rəvayətində:
1. “Qırır yolun əhədini, günə bir mənzil, teyyi-mənazil, dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi aşıq gədiklərdən” (3, 36)
Subyekt bildirən sözlərin təkrarı ilə düzələn mətndaxili formalar:
“Yelənini ağ elə, çölünü sarəyla yaşıl” rəvayətində:
1. “Arvad var ev tikər, arvad var sökər. Arvad var qonum-qonşu ilə dalaşar, arvad var qonum-qonşuya yaraşar” (3, 36).
Arzu bildirən mətndaxili formullar:
“Bəxtəvər başına, belə ağıllı arvadın var” rəvayətində:
“Səhər açılır. Üzünüzə səhərlər açılsın” (3, 36).
Qeyd etdiyimiz bu misallar geniş təhkiyə üsuluna əsaslanan rəvayət mətnlərinin müxtəlif tiplərdə olduğunu göstərir. Bu cür formulların rəvayətlərdə işlənməsi sübut edir ki, rəvayət janrı mütəhərrik janrdır. Rəvayətlər təhkiyə üsulundan asılı alaraq başqa mətnin özəyini təşkil edə bilər.
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə konkret misallar əsasında rəvayət və əfsanələrdə formulların formalaşma və işlənmə xüsusiyyətləri şərh edilmiş, bunları
şərtləndirən amillərə diqqət yetirilmişdir.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə əfsanə və rəvayətlərdəki formulların oxşar və
fərqli cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi əsasında onların janr səviyyəsində daxili
bağlılığı və eləcə də özünəməxsusluğu üzərində də müşahidələr aparılmış və
bəzi yeni qənaətlər əldə edilmişdir.
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Z.YAQUB ŞİFAHİ VƏ YAZILI ƏDƏBİYYATIN QOVŞAĞINDA
Xülasə
Məqalədə göstərilir ki, Zəlimxan Yaqub müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından biridir. Onun yaradıcılığı milli aşıq poeziyasının zəngin və əvəzsiz söz xəzinəsindən
qaynaqlanaraq yazılı ədəbiyyatımızın xəlqiliyinə yeni bir çalar gətirmişdir. Burada Borçalı aşıq
mühitində ərsəyə gələn şairin əsərlərindəki yazılı ədəbiyyatla aşıq yaradıcılığı elementlərinin
vəhdəti diqqət mərkəzinə gətirilir.
Açar sözlər: Zəlimxan Yaqub, yazılı və şifahi ədəbiyyat, sintez, xalq yaradıcılığı
Z.YAGUB IN THE JOINT OF FOLKLORE AND WRITTEN LITERATURE
Summary
According to the article, Z.Yagub one of the outstanding figures of modern literature .
His creativity and free expression of the national treasury ashigs based on a rich new dimension
to the written literature has. Minstrel in the pile of his writings that formed the background of the
literature and a new combination of elements of creativity poet - minstrel brought the focus on
identity formation.
Key words: Zelimkhan Yagub, written and oral literature, synthesizing, folk art
З.ЯГУБ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УСТНОЙ И ПИСМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Резюме
Согласно статье, З.Ягуб один из выдающихся деятелей современной литературы.
Его творчество, которая относиться письменной литературы основовался на национально
ашугской поезии и обогащает их своим вдохновением. В куче своих трудах, которые
сформировали фон литературе и новой комбинации элементов творчества поэта принесли
акцент на формирование идентичности.
Ключевые слова: Зелимхан Ягуб, письменнaя и устнaя литературa, синтез, народное творчество

Məsələnin qoyuluşu: Filoloji tədqiqatlarda Zəlimxan Yaqub yaradıcılığının araşdırılmasına münasibət.
İşin məqsədi: Zəlimxan Yaqub yaradıcılığında şifahi və yazılı ədəbiyyatın
vəhdətini diqqət mərkəzinə gətirmək.
Azərbaycan ədəbiyyatında elə məşhur şairə rast gəlmək olmaz ki, onun
yaradıcılığında xalq ruhu, xalq həyatı və düşüncəsi öz əksini tapmasın. Belə olmayan halda yazıçı və şair xalq arasında gərəyincə tanına bilməz və onun arayaərsəyə gətirdiyi yaradıcılıq nümunələri yarandığı kimi də unudulacaqdır. Çünki
qabaqcıl olmayan ədəbiyyat qabaqcıl ideyalar aşılaya bilməz.
Ədəbiyyat tariximizdə məşhur olan ədəbi şəxsiyyətlərimiz istər lirikada və
istərsə də epik yaradıcılıqda bu məsələyə həssaslıqla yanaşmış və bununla sağlıqlarında əbədiyaşar olmaları üçün zəmin yaratmışlar. Belə şairlərimizdən olan
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Z.Yaqub da lirikası ilə xalq qarşısında hesabat verməyə və bu imtahandan uğurla çıxmağa qadirdir. Ən azı ona görə ki, şair xalq dilinə və təfəkkürünə əsaslanan bir poeziya ortaya qoya bilmişdir. Bu poeziya tarixin süzgəcindən süzülüb
gələn təfəkkür dünyamızın qaydalarını qorumaqla yanaşı onun janr, forma və
vəzn kefiyyətini zənginləşdirmiş, fərdi yaradıcılıq axtarışları ilə onu yeni mərhələyə qaldırmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Z.Yaqub şeiri müasir dövrümüzün həyəcanları ilə nəfəs alır, uğurları ilə sevinir. Bütün bunlar isə şairin içindən gələn
təlatüm, şair kimi doğulan bir insanın ürək çırpıntılarıdır.
Z.Yaqub lirikasında xalq şeirinin elementlərini axtarmaq, əslində, şərti
məsələdir, çünki şairin poeziyasında xalq yaradıcılığı ilə yazılı ədəbiyyatın sərhədlərini müəyyən etmək çox çətindir. Bəzi məqamlarda xalq yaradıcılığı üslubu, bəzi məqamlarda isə yazılı ədəbiyyata məxsus xüsusiyyətlər bu yaradıcılıqda
özünü göstərir. Bu barədə Səlahəddin Xəlilov Z.Yaqub haqda fikirlərini ümumiləşdirərək yazır: “Hərdən mənə elə gəlir ki, Zəlimxan Yaqubun yazdıqları onun
özününkü deyil, xalq yaradıcılığıdır, Zəlimxan isə ancaq ifaçıdır. Yeni dövrün
ozanı Zəlimxan şifahi ədəbiyyatla yanaşı, yazılı poeziyamızı da əvvəlcə öz fenomen hafizəsində, sonra isə “mən”ində ehtiva edir... Zəlimxan burada vəhdət
missiyasını üzərinə götürür, şifahi və yazılı ədəbiyyatımızı vahid kontekstə
salır” (7, 186-187).
Tədqiqatçı Ə.Hüseynova isə yazır: “Azərbaycan yazılı ədəbiyyatına səmimi bir hörmətlə yanaşıb ondan faydalansa da, Z.Yaqubun folklora təsiri daha
güclüdür” (4,26).
Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyik ki, Z.Yaqub sevgi şairidir. Burada, ”sevgi” öz çərçivəsindən çıxıb ictimai xarakterə çevrilib. Yurda, vətənə, xalqa, insana, sözə sevgi, məhəbbət ruhlu şeirlərinin əsas qayəsidir. Çünki onun mayası,
mənbəyi xalq şeirindən gəlir. Bu məqamda O.Sarıvəllinin şairimizin ilk qələm
təcrübəsi barədəki fikirləri maraqlıdır: ”Bu günlərdə gənc şair Zəlimxan Yaqubun “Gənclik” nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş ”Könlümün səsi” adlı şeirlər
kitabı ilə tanış oldum... Şeirlərin əksəriyyətindən aydın olurdu ki, müəllif vətən
torpağını, uca dağlarını, dumduru göllərini...ürəkdən sevir:
Azərbaycan bir nəğmədir,
Sözü mənim ürəyimdə
Eşqi uca zirvələrdə,
Özü mənim ürəyimdə” (7,20).
O.Sarıvəlli onu da vurğulayır ki, Z.Yaqub hələ ilk şeirlərdən zəngin xalq
yaradıcılığına güclü meyil etmiş və ona xüsusi məhəbbətlə yanaşmışdır. Xalq, o
cümlədən aşıq şeirinin də baş və hərəkətverici qüvvəsi heç şübhəsiz ki, məhəbbət mövzusudur. Bu mövzu həm də şifahi ədəbiyyatla yazılı ədəbiyyatı bir-biri-
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nə yaxınlaşdıran ən ali, ən duru ideya bağlarıdır. Biz Z.Yaqubda bu dəyəri yeni
bir şəkildə görürük:
Aşıq, ağrın alım, bir “qaytarma” çal.
İnciyən gözəlim qayıda, bəlkə.
Sazda “Müxəmməs”im, tarda “Segah”ım,
Bayatım, qəzəlim qayıda, bəlkə (10, 162).
Şairin “Bəlkə” qoşmasından verilən bu nümunə məhəbbət mövzusunda ən
gözəl lirik parçadır. Şair sevgilisinə olan münasibətini həssaslıqla açıqlayır. Lakin bu sevgi motivli şeirin arxasında digər problemlər gizlənmişdir. Elə bil ki,
şair qaytaracağı sevgilisi ilə hardasa itirilmiş sazı, muğamı, qəzəli qaytarmaq
istəyir. Məhz burada məhəbbət mövzusu ictimai xarakter qazanır. Şair nə üçün
qəzəli, bayatını, saz havalarını qaytarmaq istəyir və onlar doğrudanmı itirilmişdir? Z.Yaqub sənətinin böyüklüyü ondadır ki, şair bir parçada bəlkə də yetmiş
illik əsarətimizi dolayı şəkildə ifadə etmək və bundan ibrət alıb özümüzə qayıtmaq zərurətini demək istəmişdir.
Məlumdur ki, ötən əsrin 30-cu illərində folklorşünaslığımızda, xalq ədəbiyyatının toplanması və nəşri istiqamətində əldə olunan uğurlarla yanaşı, milli
dəyərlərimizə qarşı bəzi qadağalar da qoyulmaqda idi. Məsələn, xalq yaradıcılığını tədqiq edən alimlərimiz, sənət adamlarımız ölkədən sürgün edilir, güllələnirdilər. Elə buna görə də bir çox dəyərlərimiz repressiya fonunda yasaq edilir
və onların təbliğinə icazə verilmirdi. Bunun məntiqi nəticəsi idi ki, 1929-cu ildə
Maarif komissarı Mustafa Quliyevin göstərişi ilə konservatoriyada tarın tədrisi
qadağan edildi (5,10). Böyük şairimiz M.Müşfiq buna etiraz olaraq “Oxu tar”
şeirində yazırdı:
Oxu, tar, fikrimdə oyansın,
Baharın, Seyidin qəzəli.
Oxu, tar, ruhlansın,
Şirvanın, Gəncənin mehriban gözəli (5,10).
Z.Yaqub yaradıcılığında verilən “Sazda “Müxəmməs”im, tarda “Segah”ım, Bayatım, qəzəlim qayıda bəlkə” (7, 162) misraları M.Müşfiq şeirinə dəstəkdirsə, görkəmli şairimiz S.Vurğunun bir zaman xalq dəyərlərimizə, onun
ayrılmaz hissəsi olan musiqi, muğam və digər mənəvi sərvətlərimizə xor baxan
İran irticaçılarına qarşı yazdığı “Yandırılan kitablar” şeirini xatırladır:
Cəllad! Mənim dilimdədir bayatılar, qoşmalar,
De, onları heç duydumu sənin o daş ürəyin?
Hər gəraylı pərdəsində min ananın qəlbi var...
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Hər şikəstəm övladıdır bir müqəddəs diləyin,
De, onları heç duydumu sənin o daş ürəyin? (6,133)

Şairin yaradıcılığında sevgi motivi və onun ictimai xarakter qazanması
probleminə N.Gəncəvinin əsərlərində də rast gəlinir. “Xosrov və Şirin” poemasında o, məhəbbətin möhtəşəm abidəsini yaratmışdır.
Xalq ədəbiyyatında da məhəbbət ruhlu şeirlərin ictimai məzmun daşıdığını
görməkdəyik:
Apardı tatar məni
Qul edib satar məni
Yarım vəfalı olsa
Axtarıb tapar məni (2,168).
Göstərilən nümunədə məhəbbət, eşqdə vəfalılıq motivi ön plandadır. Eyni
zamanda bayatıda sevgi ilə yanaşı, xalqımızın məzlumanə bir tarixi ifadəsini tapır. Bu monqol əsarəti, monqol zülmüdür. Yəni, zəhmətkeş xalqın yaratdığı bədii nümunələr onun tarixi və siyasi-ictimai təfəkkürünün əksidir. Bir gözü ilə ağlayan və bir gözü ilə gülən xalqımızın uzunəsrlik tarixi xalq şeirində necə yaşanmışdırsa, Z.Yaqub yaradıcılığında da özünəməxsus şəkildə ifadəsini tapır. Bu
onunla əlaqəlidir ki, söz sənətkarı bütün yaradıcılığı boyu həyat hadisələrini dərindən izləmiş, müşahidə aparmış, nəzərə çarpan ən səciyyəvi faktları qeydə alaraq öz əsərində bədii şəkildə işlətmişdir.
Şairin yaradıcılığında özünəməxsusluğu ilə diqqəti cəlb edən sırf məhəbbət ruhlu şeirlər də az deyildir. Onun “Böyük sevgilər” şeirindən oxuyuruq:
Ölməz böyük sevgilər, ölüm təhlükə bilməz
Gözündə su bulanmaz, aynası ləkə bilməz.
Min illər gəlib keçsə, heç vaxt əl çəkə bilməz,
Fərhad öz qayasından, Məcnun öz səhrasından (7, 315-316).
Şairə görə, hər təsadüfi hiss sevgi deyil, böyük sevgilər yaddaşda qalmalı,
gələcəyə getməlidir. Hansı ki, onlar bəşəriyyəti tərbiyə etməli, onun saflaşması,
təmizlənməsi üçün məktəb olmalıdır.
Z.Yaqub yaradıcılığında xalq yaradıcılığının təzahürü müxtəlif istiqamətdə əksini tapmışdır. Lakin bu müxtəliflik ansambl kimi vəhdət təşkil edərək
ümumi yaradıcılığın qayəsini üzə çıxarır. Heç kəsə sirr deyildir ki, şair saza,
sözə bağlı bir insandır və şübhəsiz ki, əsərlərində aşıq yaradıcılığının izləri daha
qabarıq olacaqdır. Əslində, bunu danmaq mümkün deyildir. Görüşlərin birində
Z.Yaqubun saza sarılarkən dediyi aşağıdakı ifadələr gəldiyimiz qənaəti təsdiqləyir: “Məni aşıqlarla qarışdırmayın. Aşıqlar başqa cür ifa edir, şair başqa cür.
Mən şair olaraq duyğularımı kökləmək üçün saza müraciət edirəm”. Məhz ona
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görə də çox zaman Z.Yaqub şeiri aşıq şeiri ilə daim səsləşir. Hətta Z.Yaquba
aşıq deyənlər də olur. Bu yerdə akademik Budaq Budaqovun Z.Yaqub haqqında
fikirləri yada düşür: “Zəlimxanı ancaq aşıq kimi tanıyanlar öz fikirlərində qalsınlar. Mən buna etiraz etmirəm. Şairin ruhuna hopan insanı, sazı özündə tapan
adamı sazdan ayırmaq olarmı və son anda ona aşıq demək olarmı? Yox ki,
yox!... Aşıqlar xalqımızın mənəvi aləmini zənginləşdirmiş, klassik poeziya ilə
aşıq şeiri arasındakı Aşıq Ələsgər kimi möhtəşəm körpü yaratmışdır. Z.Yaqub
şairdir” (8, 137).
Z.Yaqub Azərbaycan poeziyasının korifey sənətkarları cərgəsində qərarlaşan şairlərimizdən biridir. Onun yaradıcılığı yazılı ədəbiyyatın özünəməxsus
məziyyətlərini Nizami, Füzuli, Vaqif, Vurğun məktəblərindən alaraq gələcək
nəslə ötürməkdə olan daha bir sənət məktəbidir. Elə bu məqamda dediklərimizin
təsdiqinə aid bir faktı açıqlamaq yerinə düşərdi. Şairin 50 illik yubileyi ilə
əlaqədar Azərbaycan xalqının böyük şəxsiyyətlərindən biri olan və öz zamanına
görə dünya şöhrəti qazanmış H.Əliyevin təbriknaməsindən oxuyuruq: ”Hörmətli
Zəlimxan Yaqub!.. Siz müasir ədəbiyyatımızda Azərbaycanın zəngin şeir
ənənələrini yaşadan şairlər nəslinə mənsub olan sənətkarlardansınız. Xalqımızın
yüksək insani keyfiyyətlərini, əxlaqi dəyərini, mənəvi məziyyətlərini təcəssüm
etdirən şifahi xalq yaradıcılığından ustalıqla bəhrələnməklə siz Azərbaycan poeziyasının inciləri səviyyəsinə qalxa bilən nəzm əsərləri yaratmısınız” (8, 3).
Z.Yaqub yaradıcılığını xalq şeirinə yaxınlaşdıran və onda xalq ruhu yaradan cəhətlərdən biri də Borçalı aşıq mühiti ilə bağlı olması idi. Buna görə də
Z.Yaqub yaradıcılığında aşıq şeiri öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Belə ki, aşıq şeiri aşıq ruhlu yazılı ədəbiyyat nümayəndəsinin yaradıcılığında yeni məna, yeni keyfiyyət kəsb etmişdir. Digər tərəfdən aşıq şeirinin
Z. Yaqub yaradıcılığında özünə yer tapması onun doğulub, boya-başa çatdığı bir
məkan üçün təbii hal sayılır.
Bu barədə Ə.Xəlilovun fikirləri maraqlıdır: “Azərbaycan şairi Zəlimxan
Yaqub dövrümüzün ən çox sevilən, oxunan və sayılan şairlərindən biridir. Bəs
onu sevdirən, həqiqi sənətkar fövqünə qaldıran, xalqın simpatiyasına çevirən
ümdə cəhətlər hansılardır? Əlbəttə, o, ağır Borçalı elinin sazlı-sözlü, şairli-aşıqlı
bir kəndində-qədim Kəpənəkçidə dünyaya göz açmışdır. Göyçə mahalının sənət
məktəbinin varisi kimi tanınan Aşıq Əmrah, Hüseyn Saraclı, Aşıq Kamandar
kimi şəxsiyyətlərin əhatəsində ərsəyə gəlmişdir” (11, 9). Ona görə də Zəlimxan
Yaqubun aşıq şeirləri digər nümunələrə nisbətən çoxluq təşkil edir və onun bu
ruhda meydana gətirdiyi əsərlər, sözün əsl mənasında, poeziya, eyni zamanda
milli təfəkkürdə özünəqayıdış məsələlərinə ciddi təkan verməkdədir. Şair yaradıcılığı boyu təkcə aşıq şeirinə və aşıq sənətinə maraq göstərməmiş, həm də bu
sənəti yaradan insanların şəxsiyyətinə böyük ehtiram bəsləmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Dədə Qorqud dühası bir fərd olaraq keçmiş ilə müasirliyin vəhdətini
yaradaraq böyük bir şəxsiyyətə çevrilmişdir. Bu barədə Azər Turanın “Əzəl-axır
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dünya türkün dünyası” kitabından oxuyuruq: “Z.Yaqub ədəbiyyata gəldiyi gündən bəri, sözün məhz bu mənasında Vətən havasıyla havalanıb. Elə buna görə də
duyğularındakı və sinəsindəki saz Dədə Qorqud üslubunda və Şah İsmayıl
ahəngində dinir” (1, 29).
Z.Yaqub şeirində aşıq yaradıcılığının inikası hər şeydən əvvəl şairin saza
olan münasibətindən irəli gəlmişdir. Necə deyərlər, yazıçının yaradıcı şəxsiyyəti
güclü olduqca onun sosial ruhu güclü olur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, şair
hər bir şeiri yazarkən saza müraciət edir. Şairin saza olan münasibətini və yaradıcılığında onun təsir dairəsini izləyən tarix elmləri doktoru Həsən Həsənov
qeyd edir: “Saz Azərbaycan və türk poeziyasında bir çoxunu kökləmişdir: Yunus Əmrəni, Xətayini, Qurbanini, Ələsgəri, Alını, Vurğunu... və bu sıranı davam
etdirməyə, yeni söz deməyə, yeni çalar tapmağa böyük istedad tələb olunur ki,
bu istedadı Yaradan Z.Yaquba verib. Məhz Zəlimxan sazla sözü elə vəhdətləşdirib ki, onun şeirində, saz deyərkən söz sazlanır insanın düşüncəsində” (8,14).
Nəticə. Şair haqqında deyilən fikirlərdən aydın olur ki, Z.Yaqubun saza və
sözə olan ehtiramı çox yüksəkdir və əsərlərində bu dəyərləri yaradan klassik irsə
və onun daşıyıcılarına böyük hörmət vardır. Çünki saz-söz sənəti poeziya, musiqi ilə danışıq nitqinin vəhdətini təşkil edir.
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AZƏRBAYCAN NAĞILLARININ RUS DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİNDƏ
LEKSİK ÜSLUBİYYAT VƏ BƏDİİ NİTQ PROBLEMLƏRİ
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan nağıllarının rus dilinə tərcüməsi prinsipləri araşdırılmış, tərcümə
işində dil resursları, leksik üslubiyyat və bədii nitq məsələlərinin qarşılıqlı əlaqəsi öyrənilmişdir.
Açar sözlər: dil, tərcümə, rus, nağıl, leksik, üslub, poetika.
ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЕКСИКИ ПРИ
ПЕРЕВОДЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СКАЗОК НА РУССКИЙ ЯЗЫК.
Резюме
В статье исследуются принципы перевода азербайджанских сказок на русский язык.
При переводе изучается взаимосвязь языковых ресурсов, особенности лексики и вопросы
художественной речи.
Ключевые слова: язык, перевод, русский. сказка, лексический, стиль, поэтика.
THE LEXICAL STYLISTIC AND ARTISTIC SPEECH PROBLEMS IN THE
TRANSLATION INTO RUSSIAN OF AZERBAIJAN TALES
Summary
In the article the translation principles of translation into Russian of Azerbaijan tales are
investigated, the language resources in the translation work, the lexical stylistic and the the
mutual relation of artistic speech problems are studied.
Key words: language, translation, Russian, tale, lexical, stylistic, poetics

Məsələnin qoyuluşu: Bədii düşüncə sistemi obrazları təfəkkürdən qaynaqlandığından burada dil vasitələri lüğət tərkibi, qrammatik formaları müxtəlif
şəkildə poetik fikrin ifadələnməsinə xidmət edir. Yazılı ədəbiyyatdan fərqli olaraq folklorda bu proses daha mürəkkəb səciyyəvilikdədir. Zəngin məcazlar sistemi, leksik-üslubi kateqoriyaların danışıq – məişət leksikasına bağlılığı təkcə
folklor ədəbiyyatının poetikasının öyrənilməsində deyil, həm də onun tərcüməsində lüğət tərkibinin xüsusi leksik-üslubi laylarının araşdırılmasını tələb
edir. Azərbaycan xalq nağıllarının rus dilinə tərcüməsi işində də dil potensialının
hər iki müqayisədə funksional xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması xüsusi əhəmiyyət daşımaqdadır.
İşin məqsədi: Məqalədə qarşıya qoyulan başlıca məqsəd Azərbaycan nağıllarının rus dilinə tərcüməsində hər iki tərəfdən dil resurslarının öyrənilməsi,
leksik üslubiyyat və bədii nitqin qarşı dilə çevrilməsindəki potensial imkanlarının araşdırılmasıdır.
Zəngin obrazlar sistemi, mifoloji semantika və özünəməxsus poetik xüsusiyyətlərə malik Azərbaycan xalq nağıllarının müxtəlif dillərə tərcüməsində dil
faktorlarında “gizlənən” etno-mədəni hadisə və düşüncənin qorunması ən vacib
məsələlərdən biridir. Sözün bədii gücü bütün çalarları ilə folklor mətnlərində
zəngin üslubi ekspressivliyə bağlı olduğundan tərcümə işində üslubi məqsəd və
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situasiyaya müvafiq məna çalarlarının mümkün variantlarda qorunması başlıca
şərtdir. Məlum olduğu kimi, hər bir nağıl mətni öz-özlüyündə mükəmməl poetik
sistem olaraq kommunikativ hadisə, nitq, akt və janrlarından çıxış edir. Nitq aktları, nitq janrları üzərində tərcümə işinin aparılması hər iki dil üslubiyyatının,
bədii nitq elementlərinin qarşılaşdırılma və müqayisəsini bir araya gətirir. Qeyd
edək ki, Azərbaycan nağılları uzun müddət müxtəlif dillərə tərcümə olunmuşdur
ki həm tarixi, həm də davamlılığı baxımından çevrilmələr daha çox rus dili
üzərində aparılmışdır. Alınan nəticələrdən çıxış edərək nağıllarımızın çevrilməsində tərcümə prinsipləri, janr poetikasının özünəməxsusluğunun problematik
məsələlərini araşdırmaq mümkündür.
Tərcümədə təhkiyə sistemi üçün daha vacib akta çevrilən tərəflərdən biri
performativ vahidlərdir. Danışıq-məişət leksikasının nağıl təhkiyəsinin əsasında
dayanması bu sırada müxtəlif üslubi çalarlarla müəyyənləşməkdədir. Danışıqməişət leksikasına burada ədəbi danışıq sözləri ilə yanaşı, sadə və loru sözlər də
daxildir. Odur ki, bu vahidlərin iki növü vardır: 1) ədəbi dilə məxsus danışıqməişət sözləri; 2) sadə danışıq məişət sözləri; ikinci qrup sözlər birinci qrup sözlərdən aşağıdakı əlamətləri ilə fərqlənir; a) aldadıcı üslubi çalarlar daşıyır; b)
ümumi xalq xarakterinə malikdir; v) ədəbi dil normalarından kənardır.(5,185)
Xalq danışıq dilində bu qrup leksik vahidlər tək və söz birləşməsi şəklində
təhkiyədə işlədilməklə çox zaman nağılın tərcüməsində nəzərə alınmadan cümlənin tərkibindən çıxarılır:
“ – Ay nənə, kasıbın baxdı olmaz? cibimdə bir sağ yer yoxdu ki, qəpikquruşumu ora qoyam, qorxuram itə. Bəlkə köhnə-kürüş bir kisədən-zaddan
ola?”(4.86)
“ – Yorulmuşdu, həm də şirin – xəyala cummuşdu”(4.31) “ – Bircə sənin
yerin əksik idi, qaxıl otur yerində, onsuz da sənin paltarın nə gəzir ki, geyinib
gedəsən?”(4,73)
Verilən ilk nümunədə – “köhnə-kürüş” ekspressiv qiymət verici söz, digər
iki ifadə – “cummuşdu”, “qaxıl” sa vulqar, kobud ekspressiyalıdır. Xalq nağıllarında yer alan bu tip loru leksika nümunələri tərcümədə semantik cəhətdən müstəqim mənada verilir və ya mətndən çıxardılaraq nağılın emosionallığını zəiflədir.
Danışıq-məişət leksikasının böyük bir qolunu frazeoloji ifadələr, deyimlər
təşkil edir ki, bu qrup sözlər xalq nağıl təhkiyəsində daha işləkdir. Qeyd edək ki,
bu sözlərin, ibarələrin tərcümədə mümkün şəkildə qarşı dilin leksikasında ifadələnməsi bir çox cəhətdən vacibdir. Hər bir nitq aktı obrazların davranış, fərdi, tipik xüsusiyyətləri, milli-etnik qrupda seçilmə səciyyəviliyini ifadə etməkdədir.
İkinci bir tərəfdən, söyləmə-performativ aktı etno-sosial mühit, inanc, mifoloji
təsəvvürlərin qaynağına bağlanmaqla nitqdə ayrıca informativ dəyər təşkil edir.
“ – Anan matəmində əyləşsin, görünür sənin ölüm şərbətin mənim əlimdə
imiş. Mənim qardaşımın əvəzində gərək sənin ətini aşıqcan eləyəm, qanını
qaşıqcan.”(5,293)
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“ – Да зарыдает мать на твоих поминках, Ибрагим!- взревел див. Из
моих рук суждено тебе испить смертную чашу! Ты убил в ту ночь моего
брата. За это съем твое мясо, выпью твою кровь!”(10,9)
“ – Əmimin bir qızı var, bir qıçı topal, bir gözü kor, üzü çopur ki, toyuq
dimdikləmiş qarpız qabığıdı. Üzünə bir sigəzi darı töksəm yerə düşməz, özü də
ki, keçəl. Başında ifunət qarxır ki, vaxt eləyir adamın başı çatlasın”.(3,295)
“ – У дяди моего есть дочь – хромоножка, слепая на один глаз и такая
рябая – как арбузная корка, которую исклевали куры: мешок проса насыпь
ей на лицо – ни одно зернышко не скатится на землю. И при этом еще и
плешивая.”(10,13)
“Mən səni göydə axtarırdım, yerdə əlimə düşmüsən”.(3,301)
“Не чаяла я тебя и в небе поймать, а ты на земле мне в руки попался.”
(10,23)
“ – Bala, nə olub belə qəm dəryasına batıbsan? De görüm, bəlkə məndə
sənə bir çarə oldu.”(3,297)
“Что с тобой, о, юноша, погруженный в пучину горя? Расскажи, может сумею пособить тебе чем-нибудь?”(10, 14-15)
“ – Ay itin qızı, haradaydın?”(3,33)
“ – Ах ты такая-сякая, где ты пропадала до сих пор?”(9,79)
“Qız barmağın dişləyib, dedi: – Ey dili – qafil, bu filan cadugünün
tüpürcəyindən əmələ gələn oğlandı.”(3,36)
“Прикусив палец, она подумала про себя : Вот в чем тайна!”(9,82)
“ – Razıyam, amma şərti şumda kəsək ki, xırman vaxtı yaba davasına
çıxmayaq.”(3,356)
“ – Согласен, – сказал Плешивый, – но давай сначала условимся на
пашне, чтобы после на гумне не ссориться.”(9,290)
“Bir qarı varidi. Qarı var ipəkdi, qarı var köpəkdi, qarı var iman, qurban
nəsib olsun. Qarı da var ilan-qurbağaya nəsib olsun. Bu qarı köpək qarıdı.”(3,5)
“Есть старухи как щелк, а есть – как собака- зубами щелк! Иная
старуха – сама святость, а иная – такая гадость, что тьфу! Какая, и сказать
не могу, от таких-то старушек жди только змей и лягушек. Эта старуха
была из тех, что зубами щелк, злая, как свора собак.”(12,102)
Folklor mətnlərinin bədiiliyini şərtləndirən frazeoloji birləşmələr içərisində
qarqış xarakterli ifadələr digər janrlardan fərqli olaraq nağıllarda daha çox
işləkliyə malikdir. Xalq etnoqrafiyası, məişətindən gələn bu tip ibarələrin
“yaranmasına bir səbəb insanların təbiət hadisələrinin, təbiətdə rastlaşdıqlarınin
sirlərinə nəinki gərəyincə, hətta primitiv şəkildə belə bələd olmamalarıdırsa,
ikinci səbəb əfsun-ofsuna, sözün sehirli gücünə etiqadın sakral və demonoloji
varlıqlara inamın olmasıdır”(1,7)
Qarqışların rus dilinə tərcüməsində çətinlik yaradan məsələlərdən biri bu
ifadələrin çevrilmədə rusca qarşılığının olmamasıdır. Qarğışların folklor janrı
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kimi yuxarıda qeyd olunan səciyyəviliyindən irəli gələrək mətnlərin tərcüməsində məişət, mərasim-ritual görüntülər, etnoqrafik şərhlərin verilməsi daha vacibdir. Aşağıdakı nümunələrdə qarğışların rus dilinə tərcüməsindəki adekvat və
yaradıcı poetik struktur daha aydın nəzərə çarpır:
“ – Səni gorbagor olasan, köpək oğlunun ölüsü, adamın bir həyası olar.
Niyə dirilib qaçırsan, - deyib çomağı endirir onun təpəsinə.”(3,264)
“ – Вот тебе, вот тебе! Будешь знать как оживать! Забил он мельника
до смерти, превратил его в мешок с костями.”(11,138)
“ – Kül sənin başına! Səfərə getmək sənin o cırıq tumanına yaraşır.” (3,356)
“ – Пусть пепел падает на твою голову! - воскликнула мать. – Путешествие только и пристало твоим драным штанам.”(9,290)
“ – Adə, ay filan-filan olmuş, mən sənə dedim get buzovun qulağından
yapış, sür gəlsin bura. Sən gedib buzovun qulağını çıxardıb gəlmisən üstümə, itil
gözümdən.”(3,357)
“ – Эй ты, собачий сын!- вскричал он.- Убирайся вон из моего
дома.”(9,292)
Tərcümə nəzəriyyəsinə görə, hər bir folklor janrının özünəməxsus tərcümə
prinsipləri vardır. Bu prinsiplər içərisində mətnlərə yaradıcı yanaşma məsələsi
də mühüm faktorlardandır. Lakin xalq deyim və ifadələrinin tərcüməsində sıxsıx tərcüməyə yaradıcı yanaşma məqsədəmüvafiq deyildir. “Bu tipli ifadələrin
tərcüməsində üstən keçmək, ixtisara yol vermək, əl altda nə var ondan istifadə
yolverilməz haldır. Və tərcümə praktikasında buna rast gəlmək mümkündür. Burada təqlid yolu ilə düzəldilən söz və ifadə, kalka təhrifə gətirir və folklor mətninin milli layını, tarixi fonunu pozur. Burada etnoqrafik, tarixi bilik kara gəlir.
Bu tipli sözlərin tərcümə prinsipində elmi-etnoqrafik şərh, izah lazımdır.”(6,81)
Xalq nağıllarında mətn təhkiyyəsində müəyyən ahəng, melodiyaya uyğun
sıralanma poetikasına malikdir. “Həm də onların bu cür sıralanması anafora,
sinonimlilik, qafiyələnmə, alliterasiya prinsipləri ilə şərtlənmişdir.”(8,75) Bu
xüsusda qafiyələnmənin ahəng yaratması xalq nağıllarının tərcüməsində təsir
etməkdədir. Bir çox nağıl çevirmələrində qafiyələnmə nəzərə alınaraq rus dilinin
pervormatik imkanlarında tərcümə aparılmışdır: “Силой его не взять, надо
хитростью брать” (12,65) «По божьему приказу, по отцовсклму наказу хочу взять в жены твою старшую сестру» (12,71) «С того дня две сестры шили, мыли, варили, младшей сестре служили, а Шамиль с женой своей никаких забот не знал, пил, ел, наслаждался и отдыхал.»(12,76)
Tərcümə işinə yaradıcı şəkildə yanaşmanın nəticəsi olaraq nəsr qafiyələnməsində bəzən nağıl başlıqlarının da eyni strukturda verilməsi maraq doğurur.
Məsələn, məşhur Azərbaycan nağılı “Üçbığ kosa” rus dilinə tərcümədə “КесаТриуса” şəklində tərcümə olunaraq poetik mətn özəlliyində seçilir. Nağıl təhkiyyəsində daxili qafiyələrin işləkliyi geniş olsa da, rus dilinə tərcümədə çətinlik yaratdığından müəyyən ixtisarlarla aparılır.
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Emosionallıq və ekspressivliyin ifadəsində qafiyələnmənin bu tip strukturu
əslində omofonlara bağlıdı ki, Azərbaycan folklorunda bilavasitə poetik sintaksisin əsasında dayanır. “Omofonlar, yaxud poronimlər ən çox folklorda atalar
sözlərində işlənir. Burada fikrin dürüst, yığcam və oynaq bir şəkildə ifadəsi
üçündür. Omonimlər vasitəsilə düzələn zərb – məsəllərin əsasında çox zaman
omofonlar durur. Məsələn, “Ölən üçün qəm yemə, beş bükümdən kəm yemə,”
Saxla samanı, gələr zamanı”, “İmam evindən al, ölü gözündən yas”; Danışıram
pis olur, danışmıram pis olur və s.”(5,81)
Qeyd olunan bədii nitq məzmununda təkrarların da tərcümədə mətn orijinalına uyğun aparılması başlıca şərtdir. Qrammatik-mifoloji və qrammatik-semantik
kateqoriyaların təkrarı bu ekspressivlikdə ayrıca yer tutur: “И устроил Кечаль
свадьбу, сорок дней, сорок ночей свадьбу играли”(12,94) «Где долог путь,
недолог привал, где недолог путь, да долог привал, так шагал и шагал,
семьдесят семь рек переплыл, семьдесят семь гор перевалил, на холмы
взбирался, в долины спускался, где бегом, где ползком, где окольным путем,
где прямиком и дошел наконец до того города, где жил судья.» (12, 95)
Verilən ilk tərcümə nümunəsində təkrarlar nağıl sonluğunun formulunda
sadə leksik təkrarlara əsaslanırsa, növbəti mətndə mürəkkəb çoxsaylı strukturda
mətn sintaksisində bədii ekspressivlikdə çıxış edir.
Tərcümənin konkret leksik vahid, frazeoloji birləşmələr və çoxsaylı təkrarlar üzərində aparılmasından fərqli olaraq, səs alliterasiyalı mətnlərdə bu proses
daha mürəkkəb səciyyə daşıyır. Əksər tərcümələrdə orijinalın poetik özəlliyinin
tam ifadə olunmasına imkan vermir. Əgər leksik mətn elementləri kimi assonans
və alliterasiyalarda üslubi məqsədə bağlı olaraq mətnə daxil edilir. Bütövlükdə
dastan poetikası üçün xarakterik olan bu üslubi amil, nağıl təhkiyəsinə də
qoşulmaqla nəsrin nəzm kimi səslənmə özəlliyinə xidmət edir. Alliterasiyaların
nağıllarımızda dastan mətnlərinə nisbətən aparıcı mövqedə olmamasına baxmayaraq əksər arxaik təhkiyə tiplərində mövcuddur və tərcümə prosesində də bu
ahəngdarlığın orijinaldakı kimi saxlanması bir çox hallarda mümkün olmur:
– “Bu siz deyən açar, qapı qayıran nəccarlardan deyil, o taxtadan,
dəmirdən at, qoç, quş düzəldir, özü də içinə yay qoyur, pıçını buranda at qaçır,
qoç oynayır, quş uçur “ (4,108)
– “Qarı var matı-matı, qarı var çarğatı, qarı var mamılı-matan, yük üstə
yatan, şıllaq atan, qarı var plov yeməz, üzü gülməz, dabanı çattax, baldırı çılpax,
ipəyi qarı, köpəyi qarı, yaxası açıq, ombası batıx, tumanı cırıx, dişləri qırıx,
işləri fırıx, küpə girən, buzov minən, sərçə yeyən” (4,106)
Verilən nümunələrdə üslubi aktdan çıxış edən alliterasiyalar “q”, “x”, “c”
üzərində qurulmuşdur. Bu səslər içərisində “q”-nın alliterasiyası daha aktiv olmaqla poetik imkanları genişləndirərək paralel konstruksiyalarda möhkəmlənir.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, “q” saminin üslubi məqamda alliterasiyası qədim
türk poeziyası, ayrıca məşhur oğuznaməmiz, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında
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daha üstündür. Əlbəttə tərcümə prosesində ahəngdarlığa bağlı səs alliterasiyalarının tam olaraq saxlanılması mümkün deyildir. Lakin bununla yanaşı uyğun tərcümələrdə bərpası da labüddür:
– «Собирает падишах своих визирей, векилей, всех богачей, всю городскую знать, что делать, надо решать.» (12,63)
Nəzərdən keçirilən tərcümə işinə aid nəzəri, təcrübi məsələlərdən də aydın
olur ki, hər hansı bir folklor ədəbiyyatının orijinala uyğun tərcüməsi xüsusi bacarıq, elmi-praktiki hazırlıq tələb edir. Konkret olaraq Azərbaycan xalq nağıllarının rus dilinə tərcüməsinə əsaslansaq burada adekvat, sətri-hərfi və yaradıcı
tərcümələrin aparılması müəyyən dil qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi və müqayisə mexanizmlərinin seçilməsində daha vacibdir.
İşin elmi nəticəsi: Azərbaycan nağıllarının rus dilinə tərcüməsi məsələləri
leksik üslubiyyat, bədii nitq problemlərinin müqayisəsi əsasında aparılmalı, dil
performativlərinin poetik sintaksis təcrübəsində öyrənilməsi vacibdir.
İşin elmi yeniliyi: Məqalədə ilk dəfə olaraq konkret bir folklor janrı-nağılların rus dilinə tərcüməsi məsələlərinin öyrənilməsində üslub yaradıcı dil elementləri kompleks şəklində götürülmüşdür.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədə ali məktəbin filologiya fakültəsində
folklorun tədrisi, Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi problemlərinin
öyrənilməsi, poetik sintaksisin öyrədilməsinə bağlı xüsusi kursların aparılmasında müəllim, tələbələr tərəfindən istifadə oluna bilər.
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PEYZAJ, BƏDİİ ƏSƏRİN STRUKTURUNDA ONUN YERİ VƏ ROLU
Xülasə
Məqalədə müəllif peyzajın bədii əsərin strukturunda yeri, onun funksiyalarından bəhs
etmişdir. O, peyzaj haqqında görkəmli alimlərdən sitatlar gətirmiş, fikrini tutarlı misallarla izah
etməyə çalışmışdır. Sonda peyzajın funksiyalarını aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmışdır:
1. Peyzaj süjet xəttindəki hadisələrin yerini və vaxtını bildirən vasitə kimi;
2. Peyzaj bədii qərəmanın daxili dünyasını açan vasitə kimi;
3. Müəllifin mövqeyini göstərən vasitə kimi;
4. Obrazlaşmağa xidmət edən vasitə kimi;
Doktorant təbiət təsvirlərinin bədii ədəbiyyat üçün çox vacib olduğunu, istər dünya, istərsə də Azərbaycan ədəbiyyatında peyzaj nümunələridən bol-bol istifadə olunduğunu göstərmiş və
yazıçının uğurunu təbiət təsvirlərini metaforik dillə verilməsində görmüşdür.
Açar sözlər: bədii ədəbiyyatda peyzaj, ədəbiyyatda təbiət təsvirləri, peyzajın funksiyaları, təbiət təsviri
LANDSCAPE, ITS PLACE AND ROLE OF LITERARY WORKS
Summary
Gunel Huseynova has described landscape, its literary place and functions in the article
which named "Landscape, its place and role of literary works" and has grouped it in this way:
Landscape,
1) contributes to the image of the lyrical;
2) serves as a means of creating local color;
3) Performs background related to the time and place of the action;
4) is a form of psychological characteristics, underlines or emphasizes the emotional state
of characters;
5) is the source of philosophical reasoning of the writer;
6) is a prism and a way of seeing the world, where the boundaries between the natural
and human world are blurred;
7) serves as a means of social characteristics of the living environment;
8) may acquire symbolic meaning.
Key words: Landscape in literary, role of landscape in literary, natural description
СТРУКТУРА И РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Резюме
В статье, озаглавленной «Структура и роль пейзажа в художественного произведениях» докторант Гюнель Гусейнова показала особенность пейзажа. Она систематизировaло поэтических, научных и литературных особенность роль пейзажа в литературе и
классифицировала таким образом, kak пейзаж:
1) способствует созданию образа лирического героя;
2) служит средством создания местного колорита;
3) выступает фоном, связанным с местом и временем действия;
4) является формой психологической характеристики, подчёркивает или оттеняет
душевное состояние персонажей
5) является источником философских рассуждений писателя;
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6) является призмой и способом видения мира, когда границы между природным и
человеческим миром размываются;
7) служит средством характеристики социальных условий жизни;
8) может приобретать символическое значение.
Ключевые слова: литературных особенность пейзажа, функция пейзажа в
литерауре

Məsələnin qoyuluşu: Peyzajın bədii ədəbiyyatda istifadə yeri, onun ifadə
imkanları, poetik nümunələrdəki rolu əsas istiqamət kimi götürülmüşdü.
İşin məqsədi: Məqalədə peyzaj bədii ədəbiyyatda təbiət təsviri kimi təhlil
edilir, eləcə də peyzajın təbiət təsvirlərinin bədiiləşməsi, obrazlaşdırması əsas
istiqamət kimi göstərilir.
Görkəmli rus yazıçısı, peyzaj yaratmaq ustası kimi tanınan Mixail Prişvin
yazırdı: “Mən təbiət barədə yazsam da, daim insanlar barədə düşünürəm”. Doğrudan da, bütün dünyanın peyzaj ustaları təbiətin əsrarəngiz mənzərələrini yaradanda istər-istəməz insan haqqında düşünmüş, öz duyğu və düşüncələrini təbiət lövhələri fonunda əks etdirməyə çalışmışlar. Yazıçı əbədiliyi və sonsuzluğu
təbiətin timsalında simvollaşdırır. İnsan özü də təbətin bir parçasıdır. Təbiət isə
dünyanın mövcudluq formasıdır. Maraqlı cəhət odur ki, insan təbiətlə bağlılığın
fərqindədir və hər zaman onunla təmasdadır. Belə ki, təbiət insanın fəaliyyət
meydanıdır. İnsanın həyatı, duyğuları, düşüncələri təbiətdən kənarda təsəvvürə
gəlmir. Təbiətin gözəlliyi, poeziyası, əhatə dairəsi məhz insan düşüncələrində,
insanın mənəvi dünyasında özünəməxsus bir şəkildə öz əksini tapır. İnsanların
bir-biri ilə, eləcə də təbiətlə sıx əlaqəsi və ünsiyyəti məhz mədəniyyətin formalaşmasına zəmin yaratmışdır. “Bədii əsərdə təbiət insan fəaliyyətinin meydanı
və peyzaj kimi canlandırılır” (5, 340).
Peyzaj təbiət təsvirlərinin bədiiləşməsi, obrazlaşdırmasıdır. Görkəmli sənətkarların sözlə yaratdıqları əsrarəngiz təbiət mənzərələrində, hər şeydən əvvəl,
onların təbiətə, gözəlliyə estetik münasibəti öz əksini tapmış, qəhrəmanların
düşdüyü vəziyyətə uyğun peyzajlar yaradılmıışdır. Təbiət lövhələri qəhrəmanların daxili dünyasını açmaq, onların hiss və həyəcanlarını daha da emosional şəkildə əks etdirmək vasitəsinə çevrilmişdir (5, 98). Hər hansı bir bədii missiyanı
yerinə yetirən peyzajlar yaratmaq sənətkardan xüsusi istedad tələb edir. Uğurlu
bədii lövhələrin təsviri üçün birinci növbədə sənətkarın həssas müşahidəsinə
ehtiyac duyulur. Bir dəfə filosof Flober dünyaşöhrətli yazıçı Gi De Mopassana
belə bir məsləhət vermişdir: “Əgər təbiət təsvirlərinin dolğun və maraqlı alınmasını istəyirsənsə, məsələn, adi bir ağac, yaxud ocaq təsvirini vermək istəyirsənsə,
ocağın və hər hansısa ağacın qarşısında durub ona tamaşa etməlisən. O vaxta
qədər ki, onların digər ocaq və ağaclardan fərqini görə biləsən”.
Peyzaj əslində bədii əsərdə müxtəlif obrazların yaradılmasına, eləcə də onların xarakterini, iç dünyasını, insanlara, həyata münasibətinin açılmasına xidmət etməlidir. Məşhur fransız tənqidçisi Teodor Russonun peyzaj yaradarkən sə62
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nətkarın qarşısına qoyduğu başlıca tələb bundan ibarət idi: “Əsas məsələ budur:
Hissləri, duyğuları vəcdə gətirmək! Düşüncələri oyatmaq! Məsələn, ağacların
danışması vacib deyil, əsas odur ki, ağac bizi danışmağa və düşünməyə məcbur
etsin! Həmin o düşüncələri ağaclar bizə təlqin edir, təbiətin istədiyi odur ki, biz
onları eybəcərləşdirməyək, ağacları ehtiyacı olduqları havadan məhrum
etməyək. Elə edək ki, bizim yaradıcılığımızın əsas qayəsi yeni həyatın yaranması olsun, elə bir həyat ki, orda düşündürən ağaclar bitirə bilək” (6, 100).
Məşhur rus tənqidçisi Boris Qalanovun «Живопись словом» kitabında bu
barədə belə bir qeydi var: “Poeziyada peyzaj insan mənəviyyatının inikasıdır.
Belə ki, peyzaj hər zaman insanın əhvali-ruhiyyəsinin tərənnümçüsü və bəzəyidir”(6.154). Doğrudan da, bədii əsərdə, yaxud poeziyada peyzaj nəyəsə xidmət
etməlidir. “Neytral peyzaj yoxdur, lakin təbiət hər zaman neytraldır” (6.192).
Təbiəti zövq alaraq təsvir etmək üçün yazıçıda güclü patriotizm olmalıdır.
Burada yazıçı vətənpərvərlik duyğularını, xalqının ruhunu, həm də dövrünün
təsvirini göstərir. Bu baxımdan ədəbiyyatşünaslıqda “təbiət psixologiyası”,
“təbiət poeziyası”, “təbiət lirikası” ifadələri tez-tez işlədilməkdədir. Bəs peyzaj
nədir?!
Peyzaj sözü fransız dilindəki “paysage” sözündən yaranıb. Peyzaj ədəbi
termin kimi dünya ədəbiyyatında ilk dəfə Renessans dövründə, Rusiyada isə
Pyotrun dövründə XVII əsrin sonu-XVIII əsrin əvvəllərində yaranmışdı. Azərbaycan ədəbiyyatında isə peyzaj elementlərinə biz hələ ən qədim folklor nümunələrində, xüsusən bayatılarda, aşıq yaradıcılığında, atalar sözlərində, əfsanələrdə, nağıllarda, xalq dastanlarında və rəvayətlərində rast gəlirik. Təbiəti duymaq xüsusiyyəti isə nisbətən gec yaranmışdı. XII əsrdə əlyazmalara istinad
baxımından peyzaj təsvirinin elementlərini görmək olar. Məs; miflərdə qəhrəmanların ağacların yanında döyüşməsi, ağacın yanında yatması, ətrafının tikanlarla, kollarla əhatə olunması və s. detallarını nümunə göstərmək olar. Sonralar
peyzaj aparıcı element kimi dünya və Azərbaycan ədəbiyyatında geniş yer aldı.
Bəzi nümunələrə diqqət edək:
Bayatı:
Əzizim, Ay azaldı,
Gün getdi, Ay azaldı.
Qocalıq yükü gəldi,
Ömrümü ayaz aldı (3, 48).
Gəraylı:
Dağların qarı töküldü,
Axdı çaylara töküldü.
Abbas deyər: “Bel büküldü,
Qədd kaman oldu, yar gəlmir (1, 61).
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Atalar sözü: Ağac dibindən su içər. Yağış ilə yer göyərər, alqış ilə ər
göyərər. Ağac bar verəndə başını aşağı salar və s. (9, 16).
Görkəmli tənqidçi V.P.Şestakova peyzajdan bəhs edən bir məqaləsində
deyir ki, “ədəbiyyatda peyzaj ən aparıcı elementdir”. Bu fikri Azərbaycan ədəbiyyatına da aid etmək olar. Azərbaycan poeziyasında özünə ədəbi mövqe qazanan istənilən şairin yaradıcılığında biz peyzajı aparıcı element kimi görə bilirik,
məs: təbiət şairi kimi tanınan Hüseyn Arifin bir neçə nümunəsinə diqqət yetirək:
Şeh damlası yarpaqlara düzülür,
Əyiləndə göy yarpağa buludlar.
Yel vurduqca lələk-lələk süzülür,
Hərdən sola, hərdən sağa buludlar (10, 129).
***
Atıb qar donunu qış çəkiləndə,
Çılpaq budaqlardan buz töküləndə,
Qızıl gözlərilə bahar güləndə,
Sellər, sular kimi çağlar meşələr (10, 123).
***
Çiçəklər, yarpaqlar bayaqdan bəri
Bu kiçik komada ətir yayırdı.
Külək asta-asta girib içəri
Dəftər-kitabını varaqlayırdı (11, 63).
***
Təbiət ana ilhama gəldi, dilləndi...
Heyrət gözlərimdən qovdu yuxumu...
Qızılı şimşək dirijor çubuqları kimi yelləndi,
Əzəmətli bir yağış simfoniyası oxşadı ruhumu...(12, 15)
Əlbəttə, bu cür misalların sayını istənilən qədər artırmaq olar, amma bəzi
nümunələrlə kifayətlənməli olduq. Görkəmli tənqidçi Aleksandr Benua deyirdi:
“Əslində yaradıcılıqda peyzaj sadəcə bir elementdir”. Mixail Prişvin belə hesab
edirdi ki, təbiətə sakitlik çökəndə, bütün səslər eşidilməz olanda, ağacların
budaqları, buludlar və torpağın ətri danışacaq. Onun gündəliyində belə bir qeyd
də vardı: “Yaz vaxtı bir gün ağcaqayın və qovaq ağaclarının qoxusunu eşitdim,
onlar söhbət edirdilər” (6.218). Həqiqətən də, peyzaj yazanın uğurları onun
təbiətin rənglərini, səslərini, ətrini duymaq qabiliyyəti ilə xeyli dərəcədə əlaqəlidir. Rus yazıçısı Katayev adi qar dənəciyini təsvir edərkən nöqtə qoymağa
tələsmir. Belə ki, adi qar dənəciyinin bədii görüntüsünü yaradarkən belə insanın
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mənəvi dünyasını da göstərməyə, onları bir-birilə əlaqələndirməyə çalışır. Əvvəlcə qışın təsvirini verir, sonra yazır: “Qar dənəciyi yavaş-yavaş əriyirdi.
Adamlar maddım-maddım isti əllərində titrəyə-titrəyə əriyən qar dənəciyinin su
damlasına çevrilməsinə tamaşa edirdilər” (6, 218). Bu fikrə istinadən italyan
filosofu Beneditto Kroçe yazırdı: “Hər landşaftda insan xarakterinin hansısa
cizgisi əks olunub”. Buna bədii əsərdən nümunə gətirək: Məs; Lev Tolstoyun
“Hacı Murad” əsərini götürək. Əsərin bir yerində Hacı Murad isti yay günlərinin
birində evə tərəf gedərkən müxtəlif çiçəklərdən gül dəstəsi düzəldir. Elə bu vaxt
kolların arasından bir çiçək diqqətini cəlb edir. O, çiçəyi dərmək qərarına gəlir.
İstəyir onu üzüb düzətldiyi çiçək dəstəsinin içinə qoysun. Amma cəhdi uğursuz
alınır. “...o, dəhşətli dərəcədə möhkəm idi, mən onunla az qala beş dəqiqəlik
mücadilə aparmalı oldum və nəhayət, budağından üzdüm, amma gülün ləçəkləri
dağılmışdı. Onun gözəlliyi və təravətindən əsər-əlamət qalmamışdı. Məyus oldum ki, niyə gülü əbəs yerə məhv etdim. O, yalnız öz yerində gözəl idi. Mən
ləçəkləri dağılmış çiçəyi tulladım. Bir neçə dəqiqə əvvəl çiçəyin həyat enerjisinə
qibtə edib onu üzməyə cəhd etdiyimi xatırladım. Həmin çiçək son həddinə kimi
özünü müdafiə etdi, lakin bu ona həyatı bahasına başa gəldi. Və mən qədim
Qafqaz tarixinin bir epizodunu xatırladım, bu hadisə mənim yaddaşımda məhz
belə qalmışdı” (6, 215).
İstənilən yazıçı oxucunu təəccübləndirmək, onu maraqda saxlamaq, duyğulandırmaq istəyir ki, öz təbiət təsvirlərində də buna can atır. Əsərin janrından,
üslubundan asılı olaraq peyzajın fərqli funksiyalarda təzahürünü görürük. Macəra romanlarında peyzaj hər hansısa baş verəcək qorxulu hadisədən və risqdən
xəbər verir, elə bil qəhrəmanlara işarə verərək yarana biləcək təhlükədən onları
qorumağa çalışır. Boris Qalanov yazırdı: “Qorxulu romanlarda peyzaj oxucuda
vahimə oyadır. Edqar Ponun “Aşerin evinin yanması” romanındakı təbiət təsvirlərini misal göstərmək olar. Boris Materlinka öz pyeslərində hətta qapının cırıldamasını, ocağın sakit-sakit yanmasını, tənha ağacın yarpaqlarının xışıldamasını, bütün bunların hamısını səciyyəvi bədii detal səviyyəsinə qaldıra bilib.
Dram əsərlərində peyzaj motivləri dramatizmi gücləndirir, sentimental povestlərdə bədbin əhvali-ruhiyyə yaradır. Bu məqamda duyumlu oxucu yazıçının vətəndaşlıq və insanlıq mövqeyini də sezməlidir, bu oxucunu düzgün istiqamətləndirmək üçün çox vacib məsələdir. Dostayevskinin bir vaxtlar rus şairi Aleksandr
Fetin poeziyası barəsində belə bir qeydi vardı: “Sevgi pıçıltısı... Bülbüllərin
füsunkar səsi...”. Dostayevski A.Fetin niyə bu şeirini tənqid etmişdir? Bu şeir
başdan-başa təbiət təsvirlərindən ibarətdir, elə bir təsvir ki, oxucunun duyğuları
ilə qətiyyən üst-üstə düşmür. Burada şairin vətəndaşlıq mövqeyini görməyən
Dostayevski yazır: “Bu şeir Lissabonda zəlzələ baş verən günün səhəri yazılmışdır. Həmin ərəfədə portuqallar yas içində idilər, bu şeiri oxuyanda onlar
özlərini bir millət kimi təhqir edilmiş hiss ediblər” (6, 225). Təbiət təsvirləri
həm də müəllifin ovqatından və onun fəlsəfi baxışlarından xəbər verir, yazıçının
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əhvali-ruhiyyəsini, hisslərini, eləcə də onun təsvir etdiyi qəhrəmanların ehtiraslarını əks etdirir. Peyzaj həm də bədii qəhrəmanların emosiya gücünü qüvvətləndirməyə yardımçı olur. Buna görə də təbiət təsvirlərinin əksəriyyətində peyzaj
qəhrəmanların düşdükləri vəziyyətə uyğundur. Onu da qeyd edək ki, təbiət əsərin mərkəzində qoyulmuş hadisələrə uyğun şəkildə canlandırıldıqda peyzaj daha
da cazibədar olur. Hadisələrin ümumi inkişafından yaranan təbiət lövhələri bədii
əsərin dramatizmini, emosionallığını artırır. “Yumoristik romanlarda isə peyzaj
baş verən hadisələrin komizmini artırır” (6, 192).
Əgər əsər peyzaj təsviri ilə başlayarsa, deməli, müəllif oxucunu əsərə kökləmək istəyir. Çox vaxt da elə olur ki, girişdəki peyzaj əsərin süjet xəttindəki
problematika ilə birbaşa əlaqədar olur. Məsələn, “Atalar və oğullar” romanının 3
cildinin başlanğıcını misal göstərə bilərik. “Meşə sadəcə dekorativ fon deyil,
həm də təbiətin musiqi səsidir” qənaətinə gələn rus tənqidçisi B.Q.Efimoviç bu
fikri də xüsusi vurğulayırdı: “Əgər Viktor Astafayevin yaratdığı peyzajlar insan
taleyinin faciə boyalarını tündləşdirirsə, Vasiliy Belovanın əsərlərində peyzaj
sanki oxucunun əzablarını azaldır, elə bil ona təsəlli verir, sakitləşdirir, həyatdakı hadisələrə laqeyd yanaşmağa məcbur edir” (6, 98).
Peyzajın oxucuda müsbət ovqat yaratması yazıçının uğurlarından hesab
olunmalıdır. Bəzən sənətkar oxucuya göstərmək istədiyi hadisəni, yaxud əhvalatı birbaşa deyil, peyzaj vasitəsilə çatdırır. “Bəzən bakirə bir qızın ilk öpüş həyəcanına bənzər bir duyğunu təsvir etməyə məcbur olur, bunun ən asan yolu peyzajdır” (6, 98). Doğrudan da, peyzaj təsviri bəzi ifadə olmayan hadisələri əvəzləməkdən əlavə, bəzən qəhrəmanın əzablarını, onun hisslərini, bədbəxtliyini və
xoşbəxtliyini göstərməkdən azad olmaq deməkdir. Şekspirin tədqiqatçısı Oskar
Uayld “Moskva həqiqəti” məqaləsində belə bir qənaətə gəlir ki, Şekspirin əsərlərindəki ən xırda detallar belə, hətta təbiət hadisələri, obrazların geyindiyi kostyum, cavan hərbçinin forması, modabaz gənc qızın paltarındakı rənglər belə öz
sahibinin xarakterini göstərir. Məsələn, götürək Hamleti. Onun əynindəki paltarın qaralığı nəinki onun xarakterini açır. Həmçinin gələcək faciəsinə bir işarədir” (6, 284). Belə ki, dahi Şekspirin ədəbi təcrübəsi bizi öyrədir ki, əsl bədii
təsvirin effektini yaratmaq üçün adi təsadüfi əşya və hadisəni yox, insan
individuallığını, əsl tipi, naturanı yaradan vasitə və detallardan istifadə olunmalıdır. Şekspirin əsərlərində də təbiət təsviri bədii qəhrəmanın başına gələcək işlər
barədə oxucuya ilkin məlumatı verir. Onun əsərlərində təbiət ünsürləri də - ağac,
Ay, Günəş, gül sadə və zəhmətkeş insanların dostu, himayədarı, köməkçisidir.
Bəzi hallarda peyzaj tarixi fon yaradır. Məsələn, Çexovun müasirlərindən
biri yazırdı ki, “əgər bizim heç bir tarixi sənədimiz olmasaydı, Çexovun
əsərlərinə istinad edərək rus tarixini, eləcə də XIX əsr tarixi xronologiyanı ən
xırda təfərrüatına kimi bərpa etmək mümkün olardı. Burda peyzajın rolu olduqca böyükdür” (6, 249). O qeyd edirdi ki, Turgenev və Çexovun əsərlərindəki təbiət təsvirlərində həmin tarixi dövrü görmək mümkündür.
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Bayaq qeyd etmişdik ki, peyzaj təbiət təsvirinin obrazlaşmasıdır. Belə bir
sual meydana çıxa bilər: təbiət təsviri nə zaman peyzaj ola bilər? Hər təbiət təsviri peyzajdırmı? Xeyr. Məsələn: evin təsviri peyzaj deyil, amma çayın kənarındakı ev peyzajdır. Atın təsviri peyzaj deyil, amma atın ucsuz-bucaqsız dağın
ətəyində dördnala çapması peyzajdır. Yaxud başqa bir misal, çiçək işlənmə yerinə görə peyzaj ola da bilər-olmaya da bilər. Məsələn, masanın üstündə güldandakı çiçək peyzaj deyil, amma günəşin buludların arxasından nur səpələyərək
gülümsəyən zaman çiçəyin üstündəki şehin bərq vurması peyzajdır. Səmadakı
təyyarə peyzaj deyil, səmadakı ulduzlar isə peyzajdır. Deməli, peyzaj odur ki,
bədii ədəbiyyatda insanın sosial-mənəvi məziyyətini, ovqatını, əhvali-ruhiyyəsini, naratlığını, düşüncələrini, mənəviyyatını əks etdirə, eləcə də bədii-estetik
baxımdan insan həyatının fəlsəfi-sosial mahiyyətinin açılmasına xidmət edə bilsin. Bu baxımdan nəzəri ədəbiyyatlarda “peyzaj xarakteri” ifadəsi işlədilir.
Belinski deyirdi: “Həyatda ən gözəl nə varsa hamısı canlı təbiətdədir”. Bədii ədəbiyyatın vəzifəsi bu gözəlliyi insanla birləşdirmək, əlaqələndirmək və onu
anlamaqdır. Bu mənada təbiətin dörd əsas elementi-od, su, hava, torpaq peyzaj
elementləri kimi çox maraqlıdır. Təbii ki, bu təbiət ünsürləri metaforik dillə ifadə ediləndə peyzaja çevrilir. Bədii əsərləri metaforasız təsəvvür etmək mümkün
deyil. Bu məqalədə bizə bütün metaforik ifadələr yox, yalnız metaforik peyzaj
obrazları lazımdır. Metafora həm realist, həm romantik janrda “tikinti materialı”
kimi istifadə edilir. Yazıçının uğuru təbiət təsvirlərini metaforik ifadələrlə verə
bilməsidir. Bəs metaforanın peyzaj yaradıcılığında nə kimi rolu var və necə istifadə olunur? Metaforik dillə ifadə olunan peyzajların aşağıdakı funksiyalarını
qruplaşdırmaq olar:
1. Romantik obrazın portretini yaratmaq üçün
2. Əsərin ideyasını göstərmək üçün (personajın danışığında)
3. Lirik qəhrəmanın daxili dünyasını açmaq üçün
Peyzajın ayrıca janr, mövzu kimi işlənməsi, bu sahəyə diqqətin artması əslində bütövlükdə elmi, fəlsəfi və digər səbəblə əlaqədardır. Ona görə də peyzajı
təsvir etmə incəsənəti əslində dünyanın insan tərəfindən nə dərəcədə qavranılmasından asılıdır. Təbiətə münasibət dəyişdikcə bu incəsənətə, mədəniyyətə,
musiqiyə də sirayət edir. Yaradıcılıqda gözəl təbiət təsviri yaratmaq üçün “peyzaj təfəkkürü”, “təbiət duyumu” olması çox vacibdir. Peyzajın funksiyalarını
aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar:
1. Süjet xəttindəki hadisələrin yerini, vaxtını bildirmək üçün istifadə olunur.
2. Əsərin əvvəlində təsvir edilən peyzaj bədii əsərin ekspozisiyasını, əsas
problemini ifadə edir.
3. Bədii qəhrəmanın daxili dünyasını açmağa xidmət edir.
4. Müəllif mövqeyini bildirir ‒ yazıçının dünyagörüşünü, fəlsəfi, ideyaestetik baxışını ifadə edir. Məs; İ.Bunin “San-Fransiskolu cənab” hekayəsində
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müəllif bir gəminin gümüşü köpüklü dəniz suyu ilə mübarizəsinin geniş təsvirini
verir. Burada müəllifin müasir sivilizasiyanın tupiklə qarşılaşması kimi mənalandırmışdı.
Bədii əsərdəki təbiət əsasən iki vacib aspektdən maraqlıdır:
1. Təbiət əbədi, daimidir. Tarixi hadisələrlə, siyasi rejimlərlə müqayisədə
təbiət əbədiliyin obrazıdır.
2. Təbiət millilik baxımından da spesifikdir. (onun landşaftı, iqlimi, bitki
örtüyü baxımından). Peyzaj təsviri doğma vətənin obrazıdır.
Peyzajın təsvirində biz təbiətin gücü ilə insan həyatının faniliyini görə bilirik. Peyzaj əsərin süjet xəttinin inkişafında mühüm rol oynayır. Daha dəqiq desək, peyzaj süjet xəttinin tərkib hissəsinə aid olanda əsasən bu funksiyaları yerinə yetirir:
1) Baş verəcək hadisələrə bir işarə verir.
2) Təsvir yaradarkən oxucunun gözləri qarşısına gələn təbiət səhnələri
illüziyaların köməyi ilə mətndəki hadisələri daha dərindən anlamağa kömək
edir.
3) Süjet xəttindəki hadisələrin inkişafına gedən yolu göstərir.
4) Hadisələrin gedişinə təsir göstərən emosional tonallıq yaradır.
Peyzajın psixoloji funksiyası isə əhvali-ruhiyyə, ovqat yarada bilməsi,
qəhrəmanın mənəvi dünyasını, psixologiyasını göstərməsi və ümumilikdə dünya
təbiətinin inikası kimi verilməsidir. Əgər peyzaj personajın xarakterini, mənəvi
dünyasını açmaq məqsədilə verilirsə, əsasən iki istiqamətdə reallaşır:
1) əfsanəvi, mifik-poetik, ədəbi obrazlar kimi verilir.
2) Real və təbii peyzajlardan istifadə olunur.
Bütün bunları ümumiləşdirib belə bir qənaətə gəlirik ki, təbiət təsvirləri istənilən ədəbi əsər üçün çox vacibdir. Dünya və Azərbaycan ədəbi nümunələri
peyzajın bədii imkanlarından geniş faydalanmış, peyzaj sayəsində yazıçı səmimi
əhvali-ruhiyyə yaratmış, maraqlı poetik lövhələr cızmışdır.
Əlbəttə ki, peyzajın bütün poetik, elmi və ədəbi məziyyətlərini bir məqaləyə sığışdırmaq mümkün olmaz, ona görə də oxucuda müəyyən qədər təsəvvür
oyatmaqla kifayətləndik.
İşin elmi nəticəsi: Araşdırmada peyzajın bədii əsərin strukturundakı yeri
və rolu elmi-nəzəri mülahizələrlə əsaslandırılmışdı. Tədqiqatda peyzajın bədii
imkanları qabardılmış, peyzajın bədii əsərlərdə müəyyən əhvali-ruhiyyə, ovqat
yarada bilməsi, qəhrəmanın mənəvi dünyasını, psixoloji aləmini göstərməsi vasitəsi kimi xüsusilə diqqət mərkəzinə çəkilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalə peyzaj araşdırıcıları üçün dəyərli və maraqlı istinaddır. Təhlilə cəlb olunmuş mövzunun gələcəkdə daha ətraflı təhlili
üçün çox qiymətli mənbədir.
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ŞƏHRİYARIN ANADİLLİ POEZİYASINDA FOLKLOR ETNİK-MİLLİ
DÜŞÜNCƏ LAYI KİMİ
Xülasə
Məqalədə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ən görkəmli simalarından olan Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın poeziyasında folklor etnik-milli düşüncə layı kimi araşdırılmışdır.
Cənub ədəbi mühiti kontekstində Şəhriyar poeziyasının malik olduğu özəlliklər, xüsusilə də etnik-milli yaddaşın ifadəsi və qorunması baxımından kəsb etdiyi mənalar təhlil olunmuşdur. Şəhriyar poeziyasının folklor spesifikası onun dünyanı və gerçəkliyi dərk etmə və duyması, eləcə də
ifadə etməsi ilə müəyyənləşir.
Açar sözlər: Şəhriyar, anadilli poeziya, folklor, etnik-milli düşüncə

THE FOLKLORE IN SHAHRIAR’S MOTHER-TONGUED POETRY AS THE
EXPRESSION OF THE ETHNIC-NATIONAL THOUGHT
Summary
In the article was investigated the folklore in Shahriar's poetry as the expression of the
ethnic-national thought. Mohammad-Hossein Shahriar is the one of the most notable personalities of the history of Azerbaijani literature of the 20th century. In the context of South literary
environment were analysed the peculiarities of Shahriar's poetry and especially the attained
meanings from the expression and protection of the ethnic-national memory. The folklore specificity of Shahriar's poetry is formed by his perceiving and feeling and expressing of the world
and life.
Keywords: Shahriar, mother-tongued poetry, folklore, ethnic-national thought

ФОЛЬКЛОР В НАРОДНЫЙ ПОЭЗИИ ШАХРИЯРА КАК ВЫРАЖЕНИЕ
ЭТНИЧЕСКО-НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ
Резюме
В статье был исследован фольклор в поэзии Шахрияра как выражение этническонациональной мысли. Мухаммед Хусейн Шахрияр один из самых известных лиц в истории Азербайджанской литературы XX века. В контексте Южной литературной окружающей среды были проанализированы особенности поэзии Шахрияра и особенно достигнутых значений от выражения и защиты этническо-национальной памяти. Фольклорная
специфика поэзии Шахрияра сформирована его восприятием и чувством и выражением
мира и жизни.
Ключевые слова: Шахрияр, народная поэзия, фольклор, этническо-национальной
мысль

Məsələnin qoyuluşu və işin məqsədi: Şəhriyar poeziyasının orijinallığı
və təbiiliyinə folklordan bəhrələnmənin, onun obraz və motivlərindən yeri
gəldikcə istifadə etmənin kölgə salmadığını, əksinə onun dərin məzmun və mündəricə qazanmasına, mürəkkəb qat və laylara ayrılmasına səbəb olduğunu göstərməkdir.
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XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus iz buraxmış, ədəbi
şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə millli-poetik düşüncə xəzinəmizdə mühüm yer tutan Məhəmədhüseyn Şəhriyar sənətinin mayasında və qayəsində folklor etnik
milli düşüncənin layı kimi çıxış edir. Bir tərəfdən Cənubi Azərbaycanda büllur
saflığında və canlı şəkildə yaşayan zəngin folklor mühiti, o biri tərəfdən isə
onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan folklor dili Şəhriyar poeziyasının, yaradıcılıq
hüdudlarının genişliyini, məna və dərinliyini müəyyənləşdirmişdir. Bu isə özlüyündə poetik üslub və dilin, düşüncə və yanaşmanın spesifikasını şərtləndirmişdir. Odur ki, Şəhriyar yaradıcılığını folklor təfəkküründən kənarda, xalq hikməti
və məntiqindən ayrı şəkildə təhlil etmək qeyri-mümkündür. Başqa sözlə desək,
Şəhriyar yaradıcılığının stixiyasında folklor formal, zahiri əlamət və detal kimi
deyil, əksinə onun həyata, dünyaya və gerçəkliyə baxışının əsas müəyyənləşdirici meyarı kimi çıxış edir. Bu isə təsadüfi deyil, konkret və təbii əsaslarla bağlıdır. Bütövlükdə Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə və Şəhriyar yaradıcılığının spesifikasına nəzər salan E.Quliyev yazır: "Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında az-az sənətkar tapmaq оlar ki, оnun fоlklоrla əlaqəsi məhdud dairədə оlsun. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinin yaradıcılığı fоlklоrla nə
qədər yaxın оlsa da, hər bir yaradıcılığın öz spesifik cəhətləri оlduğu inkaredilməzdir". Təbii ki, folklorla sıx əlaqənin əsasında zəngin folklor mühiti durur ki,
həmin mühitin cazibəsi çərçivəsindən çıxmaq heç də asan deyil. bu mənada
Cənubi Azərbaycan yazılı ədəbi mühitində folklor əsas qaynaq kimi diqqəti cəlb
edir. Daha sonra fikrini davam etdirən müəllif qeyd edir ki. "Cənub ədəbi yaradıcılığı fоlklоrdan istifadə məsələlərində əsasən bir çоx əlamətləri ilə seçilir.
Lakin bu ədəbiyyatda qeyd etdiyimiz fərqli estetik əlamətlər fоlklоrla yazılı ədəbiyyat arasında əsaslı sədd yaratmır. Fоlklоr bir növ cənub pоeziyasına həm
mövzu, həm də milli fоrma vermiş və xalqın mədəni, mənəvi, tarixi həyatının
tərənnümündə əhəmiyyətli rоl оynamışdır. Bütün bunlar Cənubi Azərbaycan pоeziyasında xüsusi yaradıcılıq dəst-xətti оlan M.Şəhriyar, Səhənd, Y.Şeyda, Savalan, Saplaq, Məhzun, Əziz Səlami, Daşqın və s. оnlarla digər qələm sahiblərinin əsərlərində əsas yardıcılıq keyfiyyəti kimi üzə çıxmışdır" (4, 237). Çox
doğru olaraq alim fоlklоrla yazılı ədəbiyyat arasında əsaslı səddin olmadığını
deyir. Çünki bu iki sənət növü yaradıcılığın ayrı-ayrı forması olsa da, insan duyğu və düşüncəsinin məhsulu kimi, gerçəkliyə, ətraf-aləmə münasibətin ifadəsidir. Odur ki, həm yazılı ədəbiyyat, həm də folklor biri-biri ilə çulğalaşmış şəkildədir. Xüsusilə də folklor yazılı ədəbiyyatın qaynağı, ilk mənbəy kimi xarkterizə
olunur. Burada maraqlı məsələ eyni zamanda folklorun Cənub ədəbi mühitinin
həm mövzu həm də forma qaynağına çevrilməsi fikridir. Həqiqətən də, Cənub
ədəbi mühitinin burada adları qeyd olunan və ya olunmayan nümayəndələrinin
yaradıcılıq "cəbhəxanasını" məhz folklor təşkil edir. Analoji olaraq
Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyasının bütün səviyyə və laylarında
folklor aparıcı xətti təşkil edir. Bu məsələ ilə bağlı akademik B.Nəbiyevin kon71
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kret olaraq “Heydərbabaya salam” poeması haqqında dediyi sözləri, bütövlükdə
Şəhriyarın anadilli poeziyasına aid etmək olar. Şəhriyar yaradıcılığında “Azərbaycanın təsərrüfat həyatı, xalqın adət və ənənələri, toyu-yası, məişətinin növnöv lövhələri, ayin və mərasimlər elə incəliklə təqdim olunur ki, onların əsasında cənub ellərində yasayan soydaşlarımızın gün-güzəranı, etnoqrafik xüsusiyyətləri haqqında çox zəngin bədii məlumat əldə etmək mümkündür” (9, 22).
Həqiqətən də Şəhriyarın anadilli poeziyasında xalqın adət və ənənələri,
bayramları, toyu-yası, deyim və ifadələri öz təbii kolorit və ahəngində olmaqla
işlənmişdir. "О, xalqa, şifahi xalq ədəbiyyatına yaxından bağlı оlduğundan
fоlklоrdan bоl-bоl bəhrələnmişdir. Pоeziyasında xalq adət və ənənələrinin
təsvirinə geniş yer verən şair bir çоx atalar sözü, zərbi-məsəl və deyimlərdən
geniş istifadə etməklə şeirlərinə müstəsna canlılıq, təbiilik gətirmişdir" (7, 11).
Eyni zamanda folklordan bəhrələnmə, onun obraz və motivlərindən yeri
gəldikcə istifadə etmək Şəhriyar poeziyasının orijinallığı və təbiiliyinə nəinki
kölgə salmır, hətta onun dərin məzmun və mündəricə qazanmasına, mürəkkəb
qat və laylara ayrılmasına səbəb olur. Bu isə özü-özlüyündə Şəhriyarın anadilli
poeziyasında folklorun ayrıca bir problem kimi hərtərəfli şəkildə, bir neçə istiqamət üzrə araşdırılması zərurətini ortaya qoymuş olur. Qeyd olunanları ümumiləşdirərək Şəhriyarın anadilli poeziyasının folklor poetikasını aşağıdakı istiqamətlər üzrə müəyyənləşdirə bilərik:
1. Folklor formal-poetik struktur kimi;
2. Folklor ideya-məzmun qaynağı kimi;
3. Folklor gerçəkliyi dərketmə və əks etdirmədə müəyyənləşdirici kateqoriya kimi;
4. Folklor etnik-milli yaddaş və kimliyi qoruma faktoru kimi.
Bu prizmalardan yanaşdıqda geniş mənada Şəhriyar poeziyasının bütövlükdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, eləcə də Cənub ədəbi mühiti daxilindəki yerini müəyyənləşdirmək, bağlı olduğu mənbə və qaynaqları üzə çıxarmaq, dar
mənada isə bu sənətkarın yaradıcılıq spesifikasının aydınlaşdırılması mümkündür. Həmçinin bu yanaşma folklordan bəhrələnmə məsələsinin konkret olaraq
Şəhriyar yaradıcılığı simasında qazandığı yeni keyfiyyət və xarakterin də ortaya
çıxarılmasına imkan yarada bilər.
Bəlli olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində folklordan bəhrələnmə
bütün zamanlarda bu və ya digər fərqlililiklərlə mövcud olmuşdur. Yazılı ədəbiyyat nümunələrində izlənilən əfsanə, rəvayət, nağıl, epos və dastan motivləri
məhz bu bəhrələnmənin, qarşılıqlı təsir və çulğalaşmanın nəticəsi kimi özünü
göstərir. Əvvəla, ona görə ki, yazılı ədəbi düşüncənin qaynağında şifahi xalq
yaradıclığı ənənələri dayanır və bu da yaradıcılıqda özünü ən müxtəlif şəkildə
göstərə bilir. Həmçinin yazılı ədəbi düşüncənin də əsasında insanın (fərd və ya
kollektivin) gerçəkliyi emosional dəyərləndirməsi, hisslər və duyğular aləmində
obrazlaşdırması durur. Odur ki, istər yazılı ədəbi nümunə olsun, istərsə də şifahi
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hər ikisi vahid insan emosiyası əsasında obrazlaşdığı üçün ortaq nöqtələr, kəsişmə və qovuşmaların olması təbiidir.
Şəhriyarın anadilli poeziyasında folklor formal-poetik struktur səviyyəsində də çıxış edə bilir. Belə ki, o şeirlərində xalq yaradıcılığı ənənələrinə məxsus
olan janr formalarından geniş şəkildə istifadə edir. Həmçinin Şəhriyarın dili xalq
yaradıcılığına məxsus üslub və xarakterdədir. Zahiri poetik əlamət kimi xalq
danışıq dili, şifahi ünsiyyət dili bütövlükdə şeirin digər komponentlərinə təsir
edə bilir. Hətta deyə bilərik ki, şeirin koloriti, ahəngdarlığı və şirinliyi məhz
onun dilinin spesifikası ilə müəyyən olunur. Məsələn, aşağıdakı nümunələrə
diqqət edək:
Üzdüm əl bir nazlı yardan,
Gozəl üzlü gülüzardan.
Sevgilimtək bir cəvahir
Bir də doğmaz ruzigardan (9, 59).
Yaxud:
Yar hər yerə mənnən getdi,
Əcəl gəlcək onnan getdi.
Dayan, gəlim yola salım,
Xoş gunum də sənnən getdi ( 9, 59).
Yaxud da:
Elim getdi, olum qaldı,
Alovlandım, kulum qaldı.
Ucurdu bülbülüm bağdan
Deyəydi bir gülum qaldı (9, 59).
Bu nümunələr şifahi xalq ədəbiyyatının ən yayğın janrlarından olan qəlibləri əsasında yazılmışdır. Bayatı bu nümunələrdə həm formal-poetik strukturu,
həm dil üslub xüsusiyyətləri, həm də mövzu-mündəricəsi ilə iştirak edir. Həm də
bu istiqamətlərin hansının harada başlayıb hansının harada qurtardığını dəqiq
müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bütün mövzu istiqamətləri bir-biri ilə iç-içədir. Şəhriyarın fərdi şair "Mən"i iç-içə olan bu folklor qatları ilə elə qaynayıb
qovuşmuşdur ki, onun özünü bu bütövdən ayırmaq mümkün deyildir. Bu nümunələrdə Şəhriyar bayatı qəlibindən yalnız formal poetik struktur olaraq istifadə
etmir. Bu nümunələrdə Şəhriyar fərdi emosiyalarını bayatının özündə ehtiva
etdiyi folklor məntiqi ilə yaşayır və yaşadığını kağıza köçürür.
Şəhriyarın anadilli poeziyasına yanaşsaq deyə bilərik ki, onun şeirlərinin
zənginliyi, cəlbediciliyi, dillərdə əzbər olmağının ən əsas səbəblərindən biri
məhz dil-üslub xarakteri ilə əlaqələdir. Şəhriyar şeirində sanki oxucuyla ən doğma və əzizi birisi kimi danışır, öz daxili aləmini, səmimi və munis duyğularını
elə sadə və anlaşıqlı şəkildə ifadə edir ki, onu dinləməmək, daha doğrusu, onun
cazibəsinə düşməmək mümkün olmur. Bu isə Şəhriyarın məhz şifahi xalq dilinə,
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onun ən dərinə qatlarına bələdliyindən, xəlqiliyi canında və qanında yaşatmağından və hiss etməyindən doğur. Göründüyü kimi, folklor Şəhriyarın anadilli poeziyasının milli poetik strukturunu təşkil etməklə bərabər, onun ənənəvi forma
əlamətlərini də müəyyənləşdirmiş olur.
Şəhriyarın anadilli poeziyasının ideya-məzmun qaynağını məhz şifahi xalq
ədəbiyyatı təşkil edir. Təbii ki, burada klassik Şərq poeziyası ənənələrini, onun
mövzu və məzmun istiqamətlərini gözdən qaçırmaq olmaz. Lakin milli poetik
ənənəyə sadiqlik, folklor süjet, obraz və motivlərdən istifadə Şəhriyarın anadilli
poeziyasının əsas ağırlıq mərkəzini təşkil edir. Şəhriyar şeirinin tədqiqatçılarından olan H.Billuri yazır ki, Şəhriyar "... Azərbaycan xalq yaradıcılığından surətlər alıb, onlara yeni məzmun verir. Azərbaycan dilində yazdığı şeirlərində Şərq
xalqlarının şifahi ədəbiyyatına tez-tez müraciət etsə də, daha çox Azərbaycan
folkloru şairi bəhrələndirir, zənginləşdirir" (1, 143).
Tədqiqatçı çox haqlı olaraq vurğulayır ki, Şəhriyar Azərbaycan xalq yaradıclığı xəzinəsindən yaradıcı şəkildə bəhrələnir. Aldığı surət və obrazlar, hadisə
və detallar vasitəsilə əsərlərini zənginləşdirir ki, bu, bütövlükdə xalq ruhuna və
mənəvi aləminə bağlılığı daha da artırır.
Həqiqətən də istər Xaqaninin, istər Nizaminin, istərsə də Füzulinin yaradıcılığında Şərq ədəbiyyatına, Şərq xalqları folkloruna məxsus obraz, süjet və motivlərdən, hadisə və faktlardan geniş şəkildə istifadə olunumuşdur. Həmçinin
Şəhriyarın anadilli şeirinin qaynağında klassik Azərbaycan, geniş mənada Şərq
şeirinə məxsus ənənəvi hadisə və detallar, Qurandan gələn hekayət və izahlara
da rast gəlinir. Bu barədə B.Nəbiyev yazır ki, “Şəhriyarın mövzu və mənaca
zəngin, şəkilcə, təsvir və ifadə vasitələri etibarilə əlvan sənət bağçasında klassik
Azərbaycan dilli şeirin ətrini verən çiçəklər də az deyil” (5, 14). Çox haqlı olaraq, alim Şəhriyarın sənət bağçasında klassik Azərbaycan dilli şeirin ənənəsini
vurğulayır. Bunu onun ana dilində yazdığı həm klassik şeir janrlarında, həm
xalq yaradıcılığına məxsus şeir növlərində izləmək mümkündür. Forma və şəkil
müxtəlifliyinə baxmayaraq, mövzu və məzmunda xalq yaradıcılığı motivlərindən bəhrələnmə özünü açıq-aydın şəkildə göstərir. Lakin Şəhriyarın anadilli
poeziyası daha çox milli xarakter daşıyan məzmun və mənalarla, xalq yaradıcılığına məxsus obraz və süjetlərlə süslənmişdir ki, bu da birbaşa olaraq onun sənətinin qaynağındakı xalq hikmətinin, duyum və hissinin büruzə etməsindən irəli
gəlir.
Folklorun Şəhriyar yaradıcılığında qazandığı keyfiyyətdən danışan E.Quliyev yazır: "Xalq yaradıcılığının Şəhriyar sənətində ideya-məzmun, fəlsəfi-psixоlоji və fоrmal оlaraq iki cür təzahürü mövcuddur. Birincidə janrından asılı оlmayaraq məzmun-ideya, ikincidə isə janr-fоrma оxşarlığı özünü göstərir. Bütün
sənətkarlar kimi, Şəhriyar da xalqın psixоlоgiyasını, həyata baxışlarını, arzu və
istəklərini, xarakter və milli düşüncə tərzini ifadə etmək üçün xalq ədəbiyyatın-
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dan geniş mənada bəhrələnir və nümunələri məqsədli, yerli-yerində işlətməyi
bacarır" (4, 238).
Alimin qeyd etdiyi ideya-məzmun, fəlsəfi-psixоlоji və formal tərəflər, həqiqətən də, Şəhriyar poeziyasını xalq ədəbiyyatı çeşməsinə bağlayan cəhətlərdir.
Çünki bir tərəfdən Şəhriyar həmin fəlsəfi-psixoloji gerçəkliyin daşıyıcısı və
yaşadıcısıdırsa, digər tərəfdən onu bədii-poetik dildə təzahür etdirəndir. Təbii ki,
bu, hissi-emosioanal, fəlsəfi psixoloji duyum və düşüncələrin formala olaraq
hansı qəliblərdə ifadəsi artıq müəllifin müstəqil yanaşmasından asılıdır. Lakin
burada da, adətən, birinci cəhətin, yəni fəlsəfi-psixoloji dərkin təsiri özünü göstərir. Əksər hallarda forma da məzmunun ifaçısına, təqdimatına xidmət edir.
Odur ki, Şəhriyarın anadilli poeziyası fəlsəfi-psixoloji mahiyyəti etibarilə etnikmilli köklərə bağlı olduğu kimi, forma baxımından da əksər hallarda həmin sərhədlər daxilindədir.
Şəhriyarın anadilli poeziyasında folklorun etnik-milli düşüncə layı olmasını şərtləndirən əsas cəhətlər burada folkorun gerçəkliyi dərketmə və əksetdirmə kateqoriyasında çıxış etməsi və etnik-milli yaddaşı qoruma vasitəsi olması
ilə xarakterizə oluna bilər. Belə ki, Şəhriyarın anadilli poeziyasının geniş şəkildə
gözdən keçirsək, biz burada folklor süjet, obraz və motivləri, milli adət və mərasimlər, oyun və deyimlər, atalar sözləri və məsəllər, xalq mahnıları, eləcə də
zəngin folklor dili ilə qarşılaşmış olarıq. Bunların hər biri özlüyündə folklordan
bu və ya digər şəkildə bəhrələnmənin göstəricisi olmaqla bərabər, həm də gerçəklikdə, ətraf-aləmdə baş verən hadisə və situasiyalara folklor bucağından baxmaq, min illikllərdən süzülüb gələn təcrübə və yaddaşın, həmin hiss və duyğuların daşıyıcısına çevrilmək spesifikasından doğur. Fərd kollektivin üzvü olmaqla ona məxsus bütün cəhətlərin, qabiliyyət və bacarıqların da subyektinə çevrilir.
İllər ötsə, zaman dəyişsə də, fərd həmin kollektivin üzvü, həmin ənənənin daşıyıcısı və yaşadıcısı olaraq qalır. Fərdi ilkin yaddaşdan, qaynaqdan uzun zaman
kəsiyi ayırsa da, kollektivin bir halqası olması onu yenə də ilkin mənbəyə bağlaya bilir. Bu düşüncələri Şəhriyar sənəti üzərinə köçürsək deyə bilərik ki, o da bir
fərd olaraq min illər boyu yaşayıb gələn kollektivə məxsus ənənə və duyumun
daşıyıcısıdır. O, XX əsrdə yaşamasından asılı olmayaraq özünə qədərki yaddaşın, deyim və duyum xəzinəsinin xiridarlarından biridir. Odur ki, Şəhriyarın sənətinin böyüklüyü, onun kəlamının ucalığı həm də ilkin qaynağa – xalq yaradıcılığı ənənələrinə yaxınlıqdan, onun daşıyıcısı və yaşadıcısı olmaqdan irəli gəlir.
Onu da qeyd edək ki, bu hər bir sənətkarın yaradıcılığında izlənilən cəhət
deyil. Çünki folkloru, milli adət və ənənələri bilmək, ondan müəyyən dərəcədə
yararlanmaq, hələ folklorun içində olmaq deyil. Bu halda folklor bədii yaradıcılıqda yalnız zahiri, formal planda özünü göstərir. Lakin Şəhriyar kimi şairlərin
yaradıcılığında folklor məhz dünyanı, onun gedişatını, mövcud situasiya və hadisələri dəyərləndirmə, mənalandırma vasitəsidir. Çünki o "... əsərlərində xalq
yaradıcılığı nümunələrindən ara-sıra istifadə yоlu seçməyib. Bu nümunələrə ey75
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ni zamanda yaradıcı yanaşıb, ustad sənətkar yaradıcılığında fоlklоr materiallarından sitat kimi istifadə оlunmur. Daha çоx milli təfəkkür hadisəsi və faktı kimi
əsərlərinin canına hоpur" (4, 238). Məhz bu halda şifahi yaradıcılıq ənənələrinin
“əsərlərin canına hapması” folklor etnik-milli düşüncə layı səviyyəsinə qalxa
bilir.
Həqiqətən də, istər Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasında, istərsə
də digər anadilli şeirlərində folklor sadəcə olaraq obraz və ya detallar səviyyəsində, “sitat” kimi deyil, gerçəkliyin duyulma və dərk edilməsi, etnik-milli yaddaşın dildə ifadəsi kimi görünür. “Heydərbabaya salam” poemasına “uşaqlıq
mifi” kontekstində yanaşan R.Kamal yazır: “Heydərbaba” mifoloji əcdad adıdır.
“Heydərbabaya salam” əcdadlarla ritual ünsiyyət aktıdır, dağ ruhu ilə mistik
təmasa girmək imkanıdır. ...“Heydərbabaya salam” əslində ovsun-dualardan ibarət bütövlükdür: şeirlər sehr-magik təbiətlidir” (6, 7). Alimin “Heydərbabaya salam” poemasını nəzərdə tutaraq dediyi fikirləri, yenə də Şəhriyarın anadilli
poeziyası barədə ümumiləşdirmək olar. Təhlil üçün bir faktı deyə bilərik ki,
Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması birbaşa olaraq dağa (Heydərbaba dağına) müraciət üzərində qurulmuş əsərdirsə, bütövülkdə onun yaradıcılığında
dağ obrazı, dağ motivi ana xətti təşkil edir. Onun şeirlərində Heydərbaba, Savalan, Səhənd, Tur, Qaf və s. kimi dağ adları səslənməklə bərabər, Heydərbaba dağı demək olar ki, hər məqamda, hər şeirdə dilə gəlir, təkrar-təkrar eşidilir. Onun
“Heydərbabaya salam”, “Səhəndim”, “Ağa Mirsadığın xeyratı”, “Məmməd Rahim həzrətlərinə cavab”, “Kərəc xatirəsi”, “Qəm basdı qəlyanımı”, “Dan ulduzu
da batdı”, “İnsansız inqilabımız”, “Dərya elədim” kimi şeirlərinin hər birində
Heydərbabanın adı çəkilir, ona bu və ya digər şəkildə müraciət olunur. Bu isə
onu göstərir ki, Şəhriyarın poeziyasında dağ sanki mifoloji dünyagörüşdə kəsb
etdiyi “dünyanın mərkəzi” anlamını ifadə edir. Onun bütün düşüncələri bu
mərkəz nöqtə ətrafında canlanır. Akademik İ.Həbibbəyli bu detala çox tutarlı
faktla münasibət bildirir. O yazır ki, “Şəhriyar Heydər baba dağına daha çox Vətənin bir rəmzi, həm də uşaqlıq xatirələrinin şahidi kimi üz tutur. Bundan başqa,
şairin Heydərbaba dağına müraciətində “dərdini dağa demək”, yaxud da “Məcnun dərd əlindən dağa çıxdı” motivi də nəzərə çarpmaqdadır” (3, 29). Alimin
diqqəti yönəltdiyi hər iki deyim ‒ “dərdini dağa demək” və “Məcnun dərd əlindən dağa çıxdı” ifadələri birbaşa olaraq dağ kultu, dağa tapınma, dağın mifoloji
mahiyyətindən xəbər verir. Şəhriyarın da dağa müraciəti, məhz dağın mifoloji
yaddaşda kəsb edtiyi mənasından qaynaqlanır. Nümunəyə diqqət edək:
Heydərbaba, gun dalıvı dağlasın,
Uzun gulsun, bulaqların ağlasın,
Uşaqların bir dəstə gul bağlasın,
Yel gələndə, ver gətirsin bu yana,
Bəlkə mənim yatmış bəxtim oyana.
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Heydərbaba, sənin uzun ağ olsun,
Dord bir yanın bulaq olsun, bağ olsun,
Bizdən sora sənin başın sağ olsun,
Dunya qəzəv-qədər, olum-itimdi,
Dunya boyu oğulsuzdu, yetimdi ( 9, 37).

Nümunədən də göründüyü kimi dağa müraciət sadəcə olaraq poetik bir detal səviyyəsində deyil. Şəhriyar üçün dağ dərdləşə biləcəyi, qəlbinin ən munis
hislərini bölüşə biləcəyi doğma və əziz, eyni zamanda müqəddəs bir varlıqdır.
Belə səmimi dərdləşmə istər-istəməz Azərbaycan folklorunda olduqca intensiv
olaraq rastlaşdığımız qəhrəman və təbiət kultlarını, məsələn "Dədə Qorqud kitabı"nda Qazan xanın təbiətlə dərdli mükalimələrini yada salır. Yuxarıda misal
gətirdiyimiz nümunədə dünya haqqında ümumiləşmiş qənaət də folklor təfəkkürü əsasında irəli sürülür, dünya haqqında irəli sürülən ümumiləşmiş qənaət barədə şikayət də. Yəni bu nümunədə folklor təfəkkürü poetik təfəkkürün bütün qatlarında, bütün səviyyələrində özünü bariz şəkildə göstərir.
Yaxud da şairin Səhəndlə bağlı yazdığı digər bir şeir nümunəsinə diqqət
edək:
Şah dağım, cal papağım, el dayağım, şanlı Səhəndim!
Başı tufanlı Səhəndim!
Başda Heydərbabatək qarla, qırovla qanşıbsan,
Sən ipək telli buludlarla ufuqdə sarışıbsan,
Savaşırkən barışıbsan.
Goydən ilham alalı sirri səmavata deyərsən,
Hələ ağ kurku burun, yazda yaşıl don da geyərsən,
Qoradan halva yeyərsən.
Doşlərində sonalar sinəsitək şux məmələrdə
Nə şirin ceşmələrin var.
O yaşıl telləri yel hormədə aynalı səhərdə,
İşvəli eşmələrin var.
Qoy yağış yağsa da yağsın, sel olub axsa da axsın,
Yanlarında dərələr var.
Qoy qələm qaşların ucsun fərələrlə, hamı baxsın,
Başlarında hərələr var, sıldırımlar, sərələr var.
O ətəklərdə nə qızlar yanağı lalelərin var,
Quzular otlayaraq, nəydə nə xoş nalələrin var,
Ay kimi halələrin var (9, 62).
Bu nümunədə də öymə, alqış intonasiyası bilavasitə folklor təfəkkürünə
əsaslanır.
77

78

Dədə Qorqud ● 2014/III

Bütün bu təhlillər isə bir daha onu deməyə əsas verir ki, Şəhriyar poeziyasında folklor etnik-milli kimliyin müəyyənləşdiricisi statusunda, qan və gen yaddaşının ifadəsi funksiyasında çıxış edir. Şəhriyar dünyaya sanki “folkor” pəncərəsindən, xalq hikməti və məntiqi prizmasından baxır. Onun əxlaqi norma və
prinsipləri, estetik dəyər və kateqoriyaları xalqın gözü və elin sözü qanununa tabedir. Mərd-namərd, yaxşı-yaman, igid-qorxaq, haqlı-haqsız, zalım-məzlum qarşıdurmaları onun dəyərləndirməsində məhz birinci tərəfin müdafiəçisi, daha
doğrusu subyekti kimi anlamlanır. O daim xalqın içində, əzilənin, haqsızlığa
məruz qalanın yanındadır. Çox hallarda isə, elə haqsızlığı, ədalətsizliyə məruz
qalandır. Yəni Şəhriyarın lirik qəhrəmanı, daxili məni, geniş mənada xalqın özüdür. O dərdlidir, əzabkeşdir, zəhmətsevərdir, iliyinə, qanına qədər millidir. Odur
ki, Şəhriyarın yaratdığı obrazlar da real həyat insanları, milli-mənəvi dəyər daşıyıcılarıdır. Şəhriyar lirikasının xəlqiliyindən adnışan H.Məmmədzadə bu barədə
qeyd edir ki, “Şəhriyar lirikasının gücü onun xəlqiliyindədir. Şairin ümumxalq
məhəbbətini qazanmasının əsas səbəbi ondadır ki, o, sözün həqiqi mənasında,
xalqı ilə yaşayır, onun kimi düşünür, onun kimi məhrumiyyət çəkir, onun kimi
kədərlənir, onun kimi qəzəblənir, onunla birlikdə döyüşür, onunla birlikdə sevinir, xalqın dilində olub dodağına gətirə bilmədiyi arzu və nisgillərini tam cəsarətlə, hərtərəfli qətiyyət və inamla tərənnüm edir” (8, 7). Bütün bunlar isə Şəhriyarın folklor məntiqi və dilinə bələdliyindən, ona sadaqət və məhəbbətindən
qaynaqlanır.
Qeyd edtiyimiz kimi, Şəhriyarın anadilli poeziyası folklor poetikasından,
onun prinsip və ölçülərindən kənarda təhlil oluna bilməz. Eləcə də Şəhriyar poeziyasının dili zəngin folklor dili kimi xalq yaddaşının büllur saflığını yaşadır. Bu
barədə N.Cəfərov yazır ki, “Şəhriyar 50-ci illərdən etibarən etnoqrafik baxımdan
zəngin ədəbi-bədii dil nümunəsi verdi; bu dildə folklor sadəlövhlüyü var idi, lakin sadəlövhlük ifadə tərzinin estetik keyfiyyəti kimi düşünülmüşdü. Şəhriyar
xalq dilindən sənət faktı kimi istifadənin, prinsip etibarilə, yeni üsulunu aşkarladı – onun təqdimində sözün kommunikativ funksiyası ilə poetik funksiyası biri-birinə mane olmur. ...Şəhriyar klassik janrlarda yazanda da folklor ifadə tərzinin etnoqrafik təəssüratını mühafizə edir” (2, 578). Göründüyü kimi, alim Şəhriyar poeziyasının dilindəki folklor “sadəlövhlüyünü” (əslində isə xalq müdrikliyini) xüsusi vurğulayır və dilin kommunikativ funksiyası ilə poetik funksiyasının bir-birinə mane olmadığını deyir. Həqiqətən də Şəhriyarın şeirlərini oxuyarkən, sanki, kiminləsə, doğma biri ilə söhbət etdiyini düşünürsən. Poetik şəkildə
desək, Şəhriyar oxucusu ilə dərdləşir, onunla hal-əhval tutur. Özü də elə bir dildə danışır ki, bunu ən kiçik yaşdan tutmuş, ən ahıl olana qədər hamı anlayır. Bu
bir tərəfdən onun dilinin komunikativliyini, başqa sözlə desək, ünsiyyətliliyini
təmin edirsə, digər tərəfdən də, şeirinin poetikasını, ahəngini, ritmini, intonasiyasını və s.-ni müəyyənləşdirir. Bu mənada Şəhriyarın ifadəsində dilin kommunikativ funksiyası ilə poetik funksiyası nəinki biri-birinə mane olmur, həta
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biri-birini tamamlayır, vahid bütöv yaradır. Məhz bu bütövlüyü, çulğalaşmanı
yaradan isə Şəhriyarın yaradıcılığında foklorun etnik-milli yaddaş koduna çevrilməsi, dünyanı dəyərləndirmə funksiyasını daşımasından irəli gəlir.
Ümumiyyətlə, Şəhriyarın anadilli poeziyasını folklor yönündən, etnik-milli düşüncə aspektindən təhlili onu göstərir ki, şair bütün hallarda öz milli mənşəyinə, milli kimlik və yaddaşına folklor kodu vasitəsilə qayıdır, ruhi-mənəvi aləmini sözə keçirərkən məhz həmin bucaqdan – folklor prizmasından yanaşır. Bu
isə onun şeirlərində ən müxtəlif formada – süjet, motiv, obraz, hadisə, detal,
fakt, deyim, ifadə və s. şəklində əks olunur.
İşin elmi yeniliyi. Məqlənin elmi yeniliyi folklorun Şəhriyarın anadilli poeziyasının milli poetik strukturunu təşkil etməsilə bərabər, onun ənənəvi forma
əlamətlərini də müəyyənləşdirmiş olduğunu göstərməkdən ibarətdir.
İşin elmi nəticəsi. Ümumiyyətlə, Şəhriyarın anadilli poeziyasını folklor
yönündən, etnik-milli düşüncə aspektindən təhlili onu göstərir ki, şair bütün hallarda öz milli mənşəyinə, milli kimlik və yaddaşına folklor kodu vasitəsilə qayıdır, ruhi-mənəvi aləmini sözə keçirərkən məhz həmin bucaqdan – folklor prizmasından yanaşır. Bu isə onun şeirlərində ən müxtəlif formada – süjet, motiv,
obraz, hadisə, detal, fakt, deyim, ifadə və s. şəklində əks olunur.
ƏDƏBİYYAT
1. Billuri H. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Bakı, Elm, 1984
2. Cəfərov N. Azərbaycanşünaslığa giriş. Bakı, Azatam, 2002
3. Həbibbəyli İ. Ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Bakı, Elm, 1999
4. Quliyev E. Şəhriyar poeziyası və milli təkamül. Bakı, 2004
5. Nəbiyev B. Şəhriyar kəlamının vüsəti. Bakı, Nafta-press, 1998
6. Rüstəm Kamal. Ömür – inanc mətni. Bakı, Şirvannəşr, 2010
7. Şəhriyar. Yalan dünya. Bakı, Azərbaycan Ensiklopediyası, 1993,
8. Şəhriyar M. Aman ayrılıq (poema və şeirlər). Bakı, Yazıçı, 1981
9. Şəhriyar Məhəmmədhüseyn. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Avrasiya press, 2005

Çapa tövsiyə edən: Fil.ü.e.d., prof. Kamran Əliyev

79

80

Dədə Qorqud ● 2014/III
Cəmilə İSBƏNDİYAROVA
AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı
e-mail: cemile_isbediyarova@mail.ru

MƏHƏBBƏT DASTANLARINDA ƏNƏNƏVİ MOTİV VƏ TARİXİ
ƏNƏNƏLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan məhəbbət dastanlarının yaranması və şifahi ədəbiyyatımızda onların tutduqları yerə elmi-nəzəri müstəvidə diqqət çəkilir. Məhəbbət dastanlarının yaranmasında
tarixi ənənəyə, bədii-sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə geniş prizmadan yanaşılır. Əksər klassik məhəbbət dastanlarında ənənəvi məhəbbət əhvalatlarının yaranması, problemin qoyuluşu və süjet
xətti boyunca mövzunun işlənməsi tarixi inkişaf zəminində araşdırılır. Azərbaycanın görkəmli
aşıqlarının yaradıcılığından, eləcə də ən məşhur klassik məhəbbət dastanlarımızdan gətirilən nümunələr və onların xüsusi özünəməxsusluqla təhlillərə cəlb olunması diqqət çəkir. Məqalə klassik elmi-nəzəri irsin araşdırılması baxımından da maraqlıdır.
Açar sözlər: məhəbbət, dastan, süjet, kompozisiya, aşıq, buta, hz.Əli, Xızır, Əsli, Kərəm,
Qara keşiş, dərviş.
THE TRADITIONAL MOTIVE IN LOVE EPOSES AND PASSING OF THE
HISTORICAL TRADITIONS
Summary
In the article it is said about the creation of love eposes and the scientific-theoretical view
to their place in our oral literature. The historical tradition, artistic-mastery characters in the
creation of the love eposes is approached from the large view. In many classic love eposes the
creation of the traditional love eposes, the structure of the problem and working of the subject
according to the plot is investigated in the historical development. In the creation of the love
eposes the activity of famous Azerbaijan ashugs is looked through. The article is also interesting
according to the investigation of the classical scientific-theoretical heritage.
Key words: love, epos, plot, composition, ashug, buta, excellency Ali, Kerem, Gara
Keshish, dervish
ПЕРЕДАЧА ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИОННОГО МОТИВА В
РОМАНТИЧЕСКИХ ДАСТАНАХ
Резюме
В статье обрашается внимание на образование азербайджанских романтических
дастанов и на их место в устной литературе с научно-теоретического контекста. При создании романтических дастанов к исторической традиции, к художественно-мастерским
свойствам относятся с широкой призмы. Во многих классических романтических дастанах на основе исторического развития исследуется создание традиционных романтических событий, постановка проблемы и преследование темы по сюжетной линии. Обрашен
взгляд на творчество Азербайджанскихвыдаюшихся ашугов в создание романтических
дастанов. Статье интересна точки зрения исследования классического научно-теоретического наследия.
Ключевые слова: любовь, дастан, сюжет, композиция, ашуг, бута, Али, Керем,
Кара Кешиш (черный свашенник), дервиш
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Məsələnin qoyuluşu: Məhəbbət dastanlarında ənənəvi məhəbbət mövzusu
və onların işlənmə dərəcəsi.
İşin məqsədi: Klassik məhəbbət dastanlarının yaranıb inkişaf etməsinə
müasir elmi-nəzəri baxış müstəvisində diqqət çəkmək, süjet və kompozisiyanın
qurulması, bir-birinə bənzərlik-yeknəsəqlik və fərqlilik-orijinallıq məsələlərinin
müqayisəli şərhini verməkdir.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının əsas qollarından biri olan aşıq yaradıcılığında dastan janrı aparıcı yer tutur. Aşığın məharətinin, istedad və bacarığının, ustalığının mühüm göstəricilərindən biri də, məlum məsələdir ki, mümkün qədər daha çox dastan bilmək, dastan söyləmək, dastanlar yaratmaq qabiliyyəti hesab olunur.
Folklorşünas alimlərimizin, demək olar ki, hamısının yekdil qənaətinə
görə, Azərbaycan dastanları mövzusuna, süjet və kompozisiyasına görə iki əsas
qrupa bölünür:
1) Qəhrəmanlıq dastanları;
2) Məhəbbət dastanları.
Bununla belə, mövzusuna, baş verən hadisələrin xarakterinə və s. görə
bunların da hər birini bir neçə yarımqrupa ayırmaq olar. Məsələn, folklorşünasların təsnifatında əldə edilən ümumi nəticəyə görə, qəhrəmanlıq dastanlarını öz
daxilində iki yarımqrupa bölmək mümkündür:
1) Klassik qəhrəmanlıq dastanları;
2) Qaçaq dastanları.
Eynilə məhəbbət dastanlarını da iki yarımqrupa bölmək olar:
1) Eşq dastanları;
2) Dini-irfani dastanlar.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, əslində, qəhrəmanlıq dastanlarında da eşqdən, sevgidən söz açılır. Lakin burada məhəbbət qəhrəmanlıq üçün bir vasitə rolunu oynayır. Qəhrəman öz sevgisinə, sevgilisinə qovuşmaq üçün səfərlərə çıxıb, vuruşlardan keçsə də, əsas süjet xətti qəhrəmanlıq üzərində qurulur. “Qəhrəmanlıq dastanlarında fiziki güc, qəhrəmanın zahiri dünyası əsasdırsa, eşq dastanlarında mənəvi güc, qəhrəmanın iç dünyası ön plandadır. Bu əvəzlənmə şaman
dünyagörüşünə əsaslanan atlı axınçı etnosun öz yerini təsəvvüf ideyalarına söykənən oturaq əkinçi türkə verməsi ilə bağlıdır” (3, 308).
Məhəbbət dastanlarında rast gəldiyimiz sevgi öz tipologiyasına, işlənmə
dərəcəsinə görə bəzi keyfiyyətlərə malikdir.
Əvvəla, onu qeyd edək ki, klassik məhəbbət dastanlarının böyük əksəriyyətində qəhrəmana yuxuda ilahi qüvvə tərəfindən buta verilir.
Buta alan aşiq yuxudan oyanır, özünü qəribə aparır, qeyri-adi hərəkət və
davranışları ilə ətrafdakıları heyrətə, təşvişə salır. Bir çox dastanlarda onun
ayılınca ağzından köpük daşması, rəng-rufunun tamam dəyişməsi, hətta fiziki
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görkəminin belə dəyişərək boy-buxunlu, yaraşıqlı bir oğlana çevrilməsi göstərilir. Bəzən də o dinib-danışmır, ya da “dərdimi dillə desəm, dilim yanar, sazla
deyim”, ‒ söyləyərək, sazı sinəsinə basıb özündən bədahətən şeirlər – qoşma və
gəraylılar söyləyir. Yuxuda ona buta verilən qızın (pərinin, gözəlin) adını şeirlərində çəkir. Onun məkanına (şəhərinə, ölkəsinə) səfərə çıxmaq məcburiyyətində olduğunu izhar edir. Valideynləri, tanış-biliş, qohum-əqrəba qəhrəmanı nə
qədər bu yoldan çəkindirməyə cəhd eləyib, təhlükələrdən, başına gələ biləcək
müsibətlərdən, bəlalardan söz açsalar da, onu bu yoldan döndərə bilmirlər. Çünki artıq buta almış qəhrəman haqq aşiqidir. Yuxuda ona buta şərbətini (şərabını)
verən ağasına güvənərək yola düşür. Daha doğrusu, o artıq bu səfərə çıxmağa
məcburdur. İçdiyi eşq şərabının müqabilində butanın şərtlərini yerinə yetirməyə
borcludur. Məsələn: “Aşıq Qərib” dastanının qəhrəmanı Rəsul sazı sinəsinə basıb anasına deyir:
“...Əlimə almışam sədəfli sazı,
Fələk yazdı mənə belə bir yazı;
Yuxumda görmüşəm bir alagözü,
Ana, mən Tiflisə varmalı oldum.
Anası oğlunun boynunu qucaqlayıb ağlayaraq, yalvar-yaxar eləyir: “Oğul,
sən hara, Tiflis hara? Gəl sən bizi gözüyaşlı qoyub getmə. Rəsul dedi:
‒ Anacan, dayanmağa halım yoxdu. Gərək mən gedəm” (2, 12-13).
Demək olar ki, XIX-XX əsrlərə qədərki məhəbbət dastanlarının əksəriyyətində bu ənənəvilik qorunub saxlanılmışdır. Burada, sadəcə, bəzi motiv fərqləri və hadisələrin, macəraların rəngarənglik, zənginlik baxımından çeşidlənməsi
qabarıq nəzərə çarpa bilər. Lakin mövzusu, süjet və kompozisiyanın qurulması,
dastanın başlanğıcı və hadisələrin sonuclanması etibarilə klassik məhəbbət dastanlarının əksəriyyətində bir bənzərlik, oxşarlıq, ənənəvilik müşahidə olunmaqdadır. Bu da, eyni zamanda, ondan irəli gəlir ki, ən son zamanlara qədər aşıq sənətinin öz xüsusi qanunauyğunluqları olmuşdur. Bu qədim sənət növü ustad-şagird münasibətləri əsasında yaşayıb, inkişaf eləyib zamandan-zamana adlamışdır. Və hər şagird, demək olar, yalnız öz ustadından dərs almaqla, yükünü onun
yükündən tutmaqla püxtələşib formalaşaraq sələfinin davamçısı kimi yetişirdi.
Həm də aşıq sənətini öyrənən hər kəs bütövlükdə özündən əvvəlki irsi öyrənmək
məcburiyyətində idi. Əks-təqdirdə aşıqlıq sənəti varisliklə ötürülə bilməzdi. Təbii ki, o ustad da özündən əvvəlki digər böyük ustadın davamçısı idi. Demək, bu
sənətdə yenilik yalnız şagirdin öz təbii istedadının gücü ilə mümkün ola bilərdi
ki, o da nə qədər yeni əsərlər yaratsa belə, ənənəvilikdən bir o qədər də kənara
çıxmağa, bu sənətdə yeni konsepsiyalar ortaya qoymağa yetərli deyildi. Ümumiyyətlə, aşıq sənəti, xüsusən də dastan yaradıcılığı şifahi xalq ədəbiyyatının elə
bir sahəsidir ki, burada ənənədən kənara çıxmaq, yenilikçiliyə meyillənmək halları daim zəifləmə ilə müşahidə olunmuşdur. XIX-XX əsrlərdə yaranan məhəb82
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bət (eləcə də qəhrəmanlıq) dastanlarını misal olaraq göstərmək fikrimizi əsaslandırmaq üçün kifayətdir. Lakin ənənəviliyin qorunub saxlanması şərti ilə hadisə
və macəraların zənginləşdirilməsi, rəngarəngləşdirilməsi keyfiyyətə də müsbət
təsir göstərən amillərdən olmuşdur.
Əksər klassik məhəbbət dastanlarında ənənəvi məhəbbət əhvalatının yaranması, başqa sözlə desək, problemin qoyuluşu və süjet xətti boyunca mövzunun – qoyulmuş problemin işlənib, inkişaf eləyib, öz həllini tapması ilə bağlı isə,
əvvəla, qeyd etmək lazımdır ki, ümumilikdə şifahi xalq ədəbiyyatına məxsus
olan bədiilik, poetiklik, obrazlılıq orta əsrlərdə yaranan klassik məhəbbət dastanlarında ən başlıca yaradıcılıq şərtlərindən olmuşdur. Onların süjet və kompozisiyasını təşkil edən hadisələrin də başlanğıcı, inkişaf xəttinin ilk mərhələsi əksər
dastanlarda eyniyyət, son dərəcə bir-birinə bənzərlik təşkil edir. Məsələn, dastanın əvvəlindəki övladsızlıq motivi, doğulacaq qəhrəmanın atasının mal-dövlətinin aşıb-daşması, lakin qocalıb öləndən sonra yurduna-mülkünə-sərvətinə sahib
çıxacaq bir oğul zürriyyətinin olmamasını özünə dərd eləməsi... Nəhayət, düşünüb-daşınıb, məsləhət-məşvərət eləyib, varının-halının çoxunu (əksər hallarda
üçdə iki hissəsini) nəzir-niyaz eləyib fəqir-füqəraya paylaması nəticəsində Tanrının onu övlad sahibi etməsi məsələləri bu dastanların başlanğıcını təşkil eləyir.
Xatırladaq ki, bu ekspozisiyanın da kökü gedib lap qədim zamanlara çıxır. “Övladsızlıq barədəki ənənəvi süjet “pay verən dərvişlərin” səyi ilə qəhrəmanlara
övlad verilməsi, orta əsrlərdən hələ çox-çox əvvəl xalq yaradıcılığında mövcud
olmuşdur. Pay verilən övladlar – adətən, qız və oğlanlar arasındakı sevgi macərası sonrakı mərhələlərdə məhəbbət dastanlarının əsas süjet xəttini təşkil etmişdir” (2, 127).
Bu cür övladsızlıq problemi, nəzir-niyazla doğulan uşaq, onların buta alıb
(bir çox hallarda oğlan da, qız da, sitatda qeyd edildiyi kimi, pay verilmiş olur
və ilahi qüvvə tərəfindən onların hər ikisi bir-birinə buta verilir) haqq aşiqinə
çevrilməsi süjeti ilə müşahidə olunan dastanlardan “Əsli və Kərəm”, “Qurbani”,
“Tahir və Zöhrə”, “Alıxan və Pəri”, “Şah İsmayıl”, “Şəhri və Mehri” və s. göstərmək olar. Məsələn, “Şah İsmayıl” dastanında övladın nəzir-niyazla dərviş tərəfindən pay verilməsi məsələsinə diqqət yetirək: “Ustadlar nağıl eləyirlər ki,
Qəndəhar şəhərində Ədil adlı bir padşah var idi. Ədil padşah o qədər varlı, dövlətli idi ki, dəryalar mürəkkəb olsa idi, meşələr qələm, onun dövlətini hesablamaq olmazdı. Ədil padşah bir gün başını qırxdırmaq üçün bir dəllək çağırtdı.
Dəllək naşı idi, padşahın başını qırxıb, tükünü qabaq tərəfdən döşünə tökdü.
Padşah başının tükünü ağarmış görəndə, bir yanıqlı ah çəkdi. Bildi ki, ömrünün,
gününün keçmiş vaxtıdı. O saat vəziri çağırtdırdı. Elə ki vəzir gəldi, padşah üzünü ona tutub dedi:
– Ay vəzir, özün mənim dövlətimin, malımın həddən aşdığını yaxşı bilirsən. Günüm keçib, başım gora titrəyir. Mən öləndən sonra bu mal-dövlətə sahib
olub, çırağımı yandıracaq bir övladım yoxdu. De görüm bu barədə tədbirin nədi?
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Vəzir dedi:
– Təsəddügün olum, sən mal-dövlətini üç qısım elə. İki qismini fağır-füğaraya payla, bəlkə, övladın ola” (5, 7). Beləliklə, Ədil padşah vəzirin məsləhətinə
əməl eləyir. Günlərin birində pay verən dərviş gətirib ona bir alma verir. Almanı
arvadıyla birlikdə yeyəndən sonra Ədil padşah övlad sahibi olur.
Burada bir sıra məqamlar öz orijinallığı ilə diqqəti cəlb eləyir. İlk növbədə
problemin qoyuluşunda tamam fərqli bir prizmadan istifadə edilmişdir. Padşahın
dəllək çağırması, dəlləyin naşılığı ucbatından onun saçlarını qırxıb sinəsinə tökməsi məsələləri ilk baxışdan sözçülük, mətləbi uzatmaq təsiri bağışlasa da, süjet
və kompozisiya başlanğıcının bu cür qurulması üsulunun özündə bir orijinallıq
və özünəməxsusluq var. Bütün bunlarla yanaşı, yenə ümumi ənənəvilik də öz
yerində qorunub saxlanılmışdır. Varlı-hallı, səlahiyyət sahibi olan atanın övladsızlıq problemi, var-dövlətin çoxunu nəzir-niyaz eyləyib, fəqir-füqəraya paylaması, pay verən dərvişin ona gözəl bir alma bağışlaması, almanın parasını özü,
parasını arvadı yeyəndən sonra onların oğul övladlarının dünyaya gəlməsi, sonra
həmin övladın buta alaraq eşqə düşməsi, sevgilisinə qovuşmaq uğrunda başının
min cür bəla çəkməsi və s. kimi proseslər, demək olar ki, əksər klassik məhəbbət
dastanlarında xaraktercə bir-birinə bənzəyir.
Lakin yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu ənənəvilik və oxşarlığı, süjet başlanğıclarının eyniyyətini dastanların bir-birini təkrarlaması, mövzu çeynənmişliyi kimi qəbul etmək olmaz. Bütün bu oxşarlıqlara, ənənəviliklərə baxmayaraq,
hər bir dastan hadisə və macəralarının zənginliyinə, rəngarəngliyinə, qəhrəmanların üzləşdikləri problemlərin, sevgiləri yolunda çəkdikləri əzab-əziyyətlərin,
süjet xətti boyunca başlarına gələn müsibətlərin xarakterinə görə fərqləndiyi
kimi, başlanğıcdakı problemin ənənəvi qoyuluşunun özündə də, yuxarıdakı nümunədən göründüyü kimi, bir fərqlilik, özəllik duyulmaqdadır. Məsələn, xalq
arasında ən geniş yayılmış və ən çox sevilən dastanlardan olan “Əsli və Kərəm”in başlanğıcı ilə “Qurbani” dastanının başlanğıcındakı süjet oxşarlıqlarını
müqayisə edək. “Əsli və Kərəm” dastanından nümunə: “...Ziyad xanın övladı
yox idi ki, öləndə dövlətinə, varına sahib dursun. O, həmişə övlad dərdi çəkirdi;
nə qəlbi açılır, nə də üzü gülürdü.
Ziyad xanın Qara keşiş adlı bir zalım vəziri vardı. Necə deyərlər, su axar,
çuxurun tapar; bu vəzirin də övladı yox idi.
Bir gün Ziyad xan Qara keşişin bağında oturmuşdu. Onlar keçmişdən, gələcəkdən söhbət eləyirdilər. Ziyad xan dedi:
– Qara keşiş, nə sənin övladın var, nə mənim. Öləndən sonra bizim çırağımızı yandıran olmayacaq. Gəl fağırların qarınlarını doyduraq, nəzir-niyaz verək,
bəlkə, Allah bizə bir övlad verdi; özü də indidən arada şərt qoyaq.
Keşiş dedi:
– Təki övladımız olsun, nə şərt desən, razıyam.
Ziyad xan dedi:
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– Əgər mənim qızım, sənin oğlun oldu, mən qızımı sənin oğluna verim;
yox, sənin qızın, mənim oğlum oldu, sən qızını mənim oğluma verəcəksən.
Keşiş razı oldu. Əhd-peyman eləyib hərə öz otağına getdi.
Səhərisi gün Ziyad xan car çəkdirdi. Gəncə əhlini – fəğirən-səğirən bir yerə cəm elətdi. Acları doyurdu, yalavacları yedirdi, əlsiz-ayaqsızlara pul verib yola saldı.
El ağzı fal ağzı, deyərlər. El duası qəbul olundu. Doqquz ay doqquz gün
doqquz saat doqquz dəqiqə keçəndən sonra Ziyad xanın bir oğlu, Qara keşişin
də bir qızı dünyaya gəldi. Ziyad xan əyan-əşrəfi toplayıb şadyanalıq keçirdi. Oğlanın adını Mahmud, qızın adını Məryəm qoydular. Uşaqları tapşırdılar dayalara” (4, 4-5).
Nümunədən göründüyü kimi, “Əsli və Kərəm” dastanında övladı olmayan
var-dövlət, səlahiyyət sahibi Ziyad xanın özüdür və o, həmişə övladsızlıq dərdi
çəkir. Var-dövlətindən yoxsulların, yalavacların qarnını doyuraraq tək özünə
yox, vəziri Qara keşişə də Tanrıdan övlad diləyir. Əhd-peyman bağlayırlar.
Uşaqlar dünyaya hələ göz açmamışdan bir-birinə deyikli olurlar. Lakin digər
məşhur məhəbbət dastanı olan “Qurbani”də vəziyyət – problemin qoyuluşu mahiyyətcə oxşar olsa da, formaca xeyli fərqlidir. Bu fərqi aydın müşahidə etmək
üçün yenə nümunəyə nəzər yetirək: “Ustadlar belə nağıl eləyirlər ki, baş Xudafərin körpüsü ilə Araz-Kür qovşağı arasında Araz boyu yeddi yüz yetmiş iki ev
yaşayırdı. Bunların içərisində bir çox bəylər, bəyzadələr vardı. Ancaq bunların
hamısı Hüseynalı xana baxırdı. Hüseynalı xan çox arxalı, varlı-dövlətli bir xan
idi. Hüseynalı xanın atadan-anadan doğma Mirzalı xan adında bir qardaşı var
idi. Ancaq o, çox yumşaqxasiyyət bir adam idi. Özünün də zürriyyətdən heç nəyi yox idi. Qardaşlar nə qədər ki ataları sağ idi, bir yerdə yaşayırdılar. Elə ki ataları öldü, Hüseynalı xan öz oğlanlarına bel bağlayıb, qardaşı Mirzalı xanı evdən
çıxartdı. Atanın o qədər var-dövlətindən Mirzalı xana bir toyuq da olsun vermədi. Mirzalı xan hara əl atdısa, heç bir yerdə əli bənd olmadı. Axırda oturdu öz
yoxsul daxmasında.
Günlərin birində Mirzalı xan arvadını çağırıb dedi:
– Arvad bütün bu işlər ona görə başımıza gəldi ki, bizim züryətimiz, arxaköməyimiz yoxdur. Deyirlər ki, el duası müstəcəb olar. Bir qurban götür, gedək
ocağa, orada nəzir paylayaq, qurbanı da kəsək, verək yetim-yesirə, bəlkə, bir övladımız ola...
Sabahı Mirzalı xan bir karlı qurbanlıq götürüb getdi ocağa. Nəzirini payladı, qurbanı da kəsdi. Allah-taala bunların qurbanını qəbul eylədi. Bir müddət
sonra Mirzalı xanın bir oğlu oldu ki, on dörd gecəlik ay kimi. Mirzalı xana müjdə getdi. Mirzalı ac qarınları doyurdu, çılpaq əyinləri geydirdi. Sonra uşağa ad
qoymaq istədilər.
Bir ağıllı qoca dedi:
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– Oğlanın adını mən qoyum – Qurbani. Çünki bunu qurbanla tapmısınız”
(4, 124).
Göstərdiyimiz nümunələrdən də, aydın olur ki, dastanlarda ənənəvilik,
ümumi mövzu eyniyyəti olduğu qədər də, orijinallıq, fərqlilik çalarları mövcuddur. Bu isə dastan yaradıcılığında ustad aşıqdan son dərəcə böyük istedad,
təcrübə, güclü təxəyyül, çevik düşünmə qabiliyyəti tələb edir.
Orta əsrlərdə yaranan klassik məhəbbət dastanlarımızı diqqətlə nəzərdən
keçirsək, onların böyük əksəriyyətində sənətkarlıq və orijinallıq məsələlərinə
xüsusi önəm verildiyinin şahidi olarıq. Əslində, klassik məhəbbət dastanlarımızın çoxunda mövzunun başlanğıcı, mənbəyi, ilkin inkişaf mərhələsi, problemin
qoyulması və süjet xətti mahiyyət etibarilə çox oxşardır. Lakin hadisələrin çalarlığı onları bir-birindən fərqləndirərək gözəlləşdirir, dinləyici auditoriyası üçün
olduqca maraqlı edir.
Qeyd edək ki, məhəbbət dastanlarının əvvəlindən bir-birinin ardınca üç
ustadnamə yer alır. Bu ustadnamələr ilk baxışdan dastanın mövzusuna uyğun
gəlməsə, haqqında söz açılacaq qəhrəmanın dilindən söylənməsə də, əslində,
əsərə, bir növ, giriş xarakteri daşıyır və baş verəcək hadisələrin mahiyyətindən
xəbər verir. Və hesab edirik ki, dastanda ustadnamələrin mövzu ilə əlaqələnməsi, hadisələrin təxmini də olsa hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi, hansı sonluqla
nəticələnəcəyi məsələsinə işarə etməsi vacib şərtlərdəndir. Bəzi dastanlarda bu
qanunauyğunluğun gözlənilməməsini onların yaradıcılarının, düzüb-qoşanların
zəif cəhəti, ya da təhrif kimi qəbul etmək lazımdır. Qeyd edək ki, bu məsələ ilə
bağlı filologiya elmləri doktoru, professor Füzuli Bayatın aşağıdakı qənaəti xüsusilə diqqəti cəlb edir: “Ustadnamələr... dastanın mövzusu ilə birbaşa bağlı olmasa da, bilavasitə onun yönü, ideoloji axarı ilə səsləşir” (3, 307).
Dastan yaradıcılığında ənənəviliyin qorunmasının əsas şərtlərindən biri də
yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələnin diqqət mərkəzində saxlanılmasıdır. Əksər
mükəmməl klassik məhəbbət dastanlarımızda da bu ənənə qorunmuşdur. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün bir daha “Əsli və Kərəm” dastanına müraciət edək.
Dastanın başlanğıcındakı birinci ustadnamənin üçüncü bəndində deyilir:
Öz süründən vacib qurban deyərsən,
Öz yunundan şal toxuyub geyərsən,
Bəslədiyin bağın barın yeyərsən,
Yad bağından sənə heyva, nar olmaz (1, 3).
Yaxud, üçüncü ustadnamənin dördüncü bəndinə diqqət yetirək:
Halal ilə haram, bil ki, alışmaz,
Qaynayıban bir-birinə qarışmaz,
Cəsədə nuş olub, cana yapışmaz,
Rizasız tikənin ləzzəti olmaz (1, 4).
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Məlum olduğu kimi, Kərəm Məhəmməd ümməti idi, Əslisə İsəvi. «Dastanın məzmunundan da göründüyü kimi, tərsa, yəni erməni qızına aşiq olan Kərəm keşişin müsəlman və türk düşmənliyi nəticəsində Əslidən ayrı düşür” (3,
308). Ümumiyyətlə, məhəbbət dastanlarında ilahi eşq, haqq aşiqliyi bütün dinlərdən, milli mənsubiyyətdən uca tutularaq təbliğ olunur. “Əsli və Kərəm” dastanında isə bir tərəfdən bu ənənəvi konsepsiya qorunub saxlanılırsa, digər tərəfdən dastanın başlanğıcındakı ustadnamələrdə Kərəmin aqibətinə işarə edilərək
milli və dini təəssübkeşlik ön plana gətirilir. Birinci ustadnamədən göstərdiyimiz nümunədə “elini hürküt, axsağından yapış” el deyimi təqdir olunur. Üçüncü
ustadnamədən verilən misalda isə dini məsələ “Rizasız tikənin ləzzəti olmaz”
deyə qabardılaraq, Kərəmin Allahın haram buyurduğu tikəyə (erməni qızı olan
xristian dininə mənsub Əsliyə) tamah salması mənfi qiymətləndirilir və onun öz
günahı üzündən başının min bir bəla çəkməsi vurğulanır.
Lakin bütün bunlarla yanaşı, klassik ənənə gözlənilərək, dastanın gedişi
boyu heç yerdə milli və dini təəssübkeşlik meyilləri duyulmur. Haqq aşiqliyi,
ilahi eşq, təmiz sevgi tərənnüm olunur. Bu eşqin yolunda qarşıya çıxan bütün
maneələr, onları yaradan istər dini, istər milli səbəblər incə bir qəzəblə mənfi
qiymətləndirilir və təəssüf hissi doğurur.
“Əsli və Kərəm” dastanındakı məhəbbət də, təbii ki, ənənəvi məhəbbətdir.
Giriş əvəzi ustadnamələr, başlanğıcdakı son dərəcə varlı-karlı bir səlahiyyət sahibinin və onun vəzirinin övladının olmaması probleminin qoyuluşu, onların danışıb, düşünüb-daşınıb, əhd-peyman bağlayıb, fəqirə-yoxsula mal-dövlət paylayıb, acların qarnını doyurub, nəzir-niyazla hər ikisinin eyni vaxtda övlad sahibi
olmaları əksər klassik məhəbbət dastanlarımızdakı qanunauyğunluğu qoruyub
saxlayır. Bunlardan əlavə, valideynlərinin, daha doğrusu, atalarının əhd-peymanı
və nəzir-niyazları nəticəsində pay verilmiş oğlanla qızın sevişməsi, bir-birinə
buta verilməsi də ənənəyə uyğundur. Lakin dastanda məhəbbət mövzusu ənənəviliklə yanaşı, işlənmə dərəcəsinə görə də orijinallıq daşıyır. Burada ümumi ənənəvi qanunauyğunluq qorunub-saxlanılır. Lakin hər bir dastanda süjet və kompozisiyanın qurulmasının öz xüsusi özəllikləri də diqqətdən yayına bilməz.
Azərbaycan klassik məhəbbət dastanlarını övladsızlıq, buta məsələsi, eyni
vaxtda nəzir-niyaz nəticəsində pay verilmiş oğlanla qıza, yaxud pay verilmiş
oğlanla başqa bir qıza buta verilməsi, deyiklilik, qohumluq əlaqələri və s. kimi
rəngarəng süjetlər bir-birindən fərqləndirir, özünəməxsus edir və gözəlləşdirir.
Məsələn, onların bəzilərində buta verən ağası qəhrəmanın arxasında dayanıb
onu qoruyur, bütün bəlalardan hifz edir, oddan-alovdan çıxarır. Nəhayət, haqq
aşiqi öz sevgisinə qovuşur və bir ustad aşıq gəlib dastanı duvaqqapma ilə tamamlayır. Bu qəbildən olan klassik məhəbbət dastanlarımıza misal olaraq “Qurbani”, “Aşıq Qərib”, “Abbas və Gülgəz”, “Məsum” və b. göstərmək olar. Süjet
xətti, əsasən, buta üzərində qurulan bu dastanlar həm də dini-irfani xarakter daşıyır. Qeyd edildiyi kimi, qəhrəmana buta verildikdən sonra o, bütün mübarizə87
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lərdə, bütün qarşılaşmalarda aldığı butanın gücü ilə qalib gəlir. Yuxuda buta alıb
haqq aşiqinə çevrilən gənc qəhrəman Haqdan başqa heç nəyi görmür, Haqq deyib, Haqq sözü ilə danışır və Haqq yolunda hər an canından keçməyə hazır olur.
“Buta”nı verən saqi, dərviş, mürşid, pir, həzrət Əli, Xızır aşiqi vəhdətə çağırır”
(3, 266). Buta alan aşiq bir anın içində dəyişir, müdrikləşir, kamilləşir, bütövləşir, tamlaşır. Onun həyatında əsaslı dönüş baş verir. “Butanın tamlıq rəmzi olduğunu göstərən bir element də dastanlarda verginin həm oğlana, həm də qıza eyni
anda verilməsidir. ...Ayrı-ayrılıqda tamlığı ifadə edə bilməyən buta birləşdikdə
əbədi, əzəli varlığın funksional-semantik işarəsinə çevrilir” (3, 26).
İşin elmi yeniliyi: Məqalədə klassik məhəbbət dastanlarının ənənəvi motivlər əsasında yaranıb inkişaf etməsi, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və s. məsələlərdə yeni elmi-nəzəri baxış ortaya qoyulmuşdur.
İşin elmi nəticəsi: Məqalədə klassik məhəbbət dastanlarının sonradan yaranan dastanlara təsiri, onların bir sıra oxşar və fərqli cəhətləri, o cümlədən
varislik əlaqəsinin davam etmə və bəzən qırılma problemləri diqqətlə araşdırılmışdır.
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Azərbaycan folkorundan yeni nümunələr
YARDIMLIDAN TOPLANAN FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİ
(I hissə)
Bir müddət öncə AMEA Folklor İnstitutunun elmi əməkdaşı ‒ “Müasir folklor” şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Füzuli Bayat
və bu sətirlərin müəllifi Yardımlı rayonunun Ostair, Perimbel, Osnağaran və s.
kəndlərində 10 günlük folklor ezamiyyətində olduq. Yardımlı rayonu Azərbaycanın cənub-şərq hissəsində, dağlıq ərazidə yerləşir. Yardımlı rayonu İran İslam
Respublikası və Azərbaycan Respublikasının Lerik, Masallı və Cəlilabad rayonları ilə həmsərhəddir. Yardımlının cənubdan Lerik rayonu ilə sərhəddinin uzunluğu 40 km, şərqdən Masallı rayonu ilə 11 km, şimal-şərqdən Cəlilabad rayonu
ilə isə 20 km-dir. Şimal və qərbdən qonşu İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədinin uzunluğu 96 km-dir.

Yardımlı Vərgədüz dairəsi kimi 1921-ci ildən 1930-cu ilədək Lənkəran
qəzasının tərkibində olmaqla, Azərbaycan SSR-nin inzibati-iqtisadi ərazisi olmuşdur. 1930-cu ildən 1938-ci ilədək Vərgədüz rayonu kimi qeydə alınmışdır.
1938-ci ildən Yardımlı rayonu kimi Azərbaycan SSR-nin inzibati ərazisi olmaqla
1991-ci ilədək bu tərkibdə qalmışdır. Yardımlı inzibati ərazi kimi 1918-1920-ci
illərdə AXC-nin tərkibində olmuşdur. 1991-ci il 18 oktyabr Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul edildiyi tarixdən
sonra Yardımlı müstəqil Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazisi ‒ rayonudur. Yardımlı rayonunda əhalinin böyük əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil
edir. Şübhəsiz ki, hər bir ərazinin, xalqın minilliklərin o üzündən yol alıb gələn
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ən qədim tarixi barədə ilkin bilgilər öncə mifik təfəkkürdə, eləcə də bu təfəkkürün daşlaşdığı mifik mətnlərdə, bu mətnlərin bədiiləşdirilmiş formaları olan
rəvayət, əfsanə, nağıl, dastan və s.-də yer almış, günümüzə qədər gəlib çıxmışdır.
1930-cu ildə təşkil edilmiş və 1938-ci ilədək Vərgədüz adlandırılmış indiki
Yardımlı rayonu B.Budaqovun fikrinə görə, VIII əsrin sonlarından Ural-Volqa
çayları arasında yaşamış peçeneqlərin qədim mənbələrdə erdim/erdem kimi
qeyd olunmuş tayfasının adından və mənsubiyyət bildirən -li şəkilçisindən ibarətdir. XII-XIII əsrlərdə Şimali Qafqazdan qıpçaqların Azərbaycana gəlişində
peçeneqlər də iştirak etmişlər. Tədqiqatçıların ehtimalına görə, erdem tayfası da
peçeneqlərlə Azərbaycana bu vaxt gəlmişlər.
Oxuculara təqdim olunan Yardımlıdan toplanan folklor nümunələrində
xalq arasında yayılan demək olar ki, bütün xalq yaradıcılığı nümunələri, eləcə
də onların bədii spesifikası, forma, janr, poetik üslub tipologiyası geniş əhatə
olunur. Buraya ilkin janrlar, mərasim folkloru, dini rəvayətlər, bayatı, atalar
sözü və zərbi-məsəllər,məzəli əhvalatlar (lətifələr), dastanlar...kimi janrların,
demək olar ki, hamısı daxil edilib. Təqdim edilən nümunələrlə yanaşı, yalnız
Yardımlı bölgəsinə məxsus olan nadir folklor nümunələr ilə də qarşılaşacaq.
Təqdim olunan folklor nümunələrinin böyük bir hissəsi yardımlıların öz dialekt,
ləhcə və şivələrində, yəni necə varsa, eləcə də verilib.
Yardımlıda müxtəlif mövzulu, həm də kəmiyyətcə çox məzəli əhvalatlarının
və lətifələrinin çoxluğu da diqqəti cəlb edir. Bu məzəli əhvalatlarının (lətifələrinin) tipik qəhrəmanı isə, adətən, hazırcavab kənd adamları, Əliqurban, Həbulla kişi, Cüməli və başqaları Yardımlının sadə insanlarıdır. Buradakı əsas "problem" də çox vaxt sadə Yardımlı camaatının gündəlik qarşılaşdığı, əsasən, əmək,
ailə, məişət səviyyəli məsələlərdir.
Yardımlı bölgəsi həm də əfsanə və rəvayətlərin geniş yayıldığı bir bölgədir. Bu rəvayət və əfsanələrin içərisində yer-yurd adları, tarixi hadisələr və şəxsiyyətlərlə bağlı olanlar üstünlük təşkil etməkdədir: “Qız qalası”,”Mustafa asılan yer” və b.
Bu bölgədə dini rəvayətlərin, pirlərin,ocaqların, mənqabələrin də populyar olması xüsusi qeyd edilməlidir: "Peyğəmbərin nəsihəti”, Həzrət Əlinin vəsiyyəti”,“Hər kəsin yaxşiliği axirəti üçündür”,”Həzrət əlinin qəbrinin tapılması”,”Mir Nəzər ağa”,”Mir Əhəd ağa”,”Mirağa ağa”və s. Burada toplanan
və oxuculara təqdim olunan “Qaçaq rəvayətləri”ndəki
Yardımlıda yaşamış real tarixi şəxsiyyət olan Qaçaq Sadatxan isə qədim
türk epik qəhrəman tipinin yaddaşlarda yaşayan cizgiləri ilə "bəzədilərək" real
folklor faktına, folklor qəhrəmanına çevrilmişdir.Məlumdur ki, real tarixi qəhrəmanların hərəkəti epik qəhrəmanın hərəkətinin təkrarı və ya bənzəri olması ilə
dəyər qazanmışdır.
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Real əhvalatın epiklik qazanması, folklorlaşması, folklorun mərdlik və namərdlik, yaxşılıq və pislik, haqq-nahaq, ağıl və ağılsızlıq kimi motivemləri üzərinə keçirilməklə didaktik və poetik-estetik məna kəsb etmişdir.
Sovet hakimiyyətinə qarşı apardığı müqaviməti qırıldıqdan sonra təcili elobasını tərk etmək məcburiyyətində qalan Qaçaq Sadatxanla bağlı rəvayətlər o
qədər də böyük olmamasına baxmayaraq, qiymətli bir folklor incisidir. Burada
inam və etibarın, Qəhrəman obrazının ideal şəkildə təqdimi, mərdlik, namus, insaniyyət və qonaqpərvərlik kimi xalqımızın dəyər verdiyi etik normalara xüsusi
yer ayrılması Yardımlı türklərinin (qızılbaşlarının) yaradıcı təfəkkürünün gücü
ilə onlara böyük önəm verilməsini sübut edir.
Yardımlıdan toplanmış atalar sözləri və zərbi-məsəllərin əksəriyyəti Azərbaycanın digər bölgələrindən qeydə alınmış paremik ifadələrlə, demək olar ki,
eyniyyət təşkil etsə də, variant səviyyəsində fərqlənən, bəzən sırf lokal xarakterli
məzmuna malik olanlara da rast gəlinir.”Dürüstlü ilə ocaqkəndlinin gününə düşübsən”,“Gülbağdanın yoldaşdığı sənin yoldaşdığından yaxşıdı”,“Dəlidən doğru xəbər”, “Sizin agsaqqalığınızı kim eliyəcək?” kimi nümunələr məhz belə folklor incilərindəndir. Bunlar Yardımlı türklərinin həyata, məişətə dünyaya baxışları, milli dəyərləri, mentaliteti və s.haqqında ən dolğun informasiyalar daşıyır.
Aşıq yaradıcılığı Yardımlı folklorunda funksionallıq baxımdan ön mövqedə dayanmır. Lakin bununla belə, regionda aşıq yaradıcılığıda Yardımlı aşıqlarının yaradıcılığında məhəbbət və təbiət gözəllikləri motivlərin ön planda olması
ilk baxışdan diqqət çəkir.
Yardımlıda folklor nümunələri topladığımız müddətdə apardığımız müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, Yardımlı rayonu folklor nümunələri ilə olduqca zəngindir. Belə ki, bu bölgədə Azərbaycan folklorunun, demək olar ki, bütün janrları ilə üzləşmək mümkündür. Bununla belə, pirlər və ocaqlar, ocaq sahibləri ilə bağlı mətnlər, dini rəvayətlər, lətifələr, bayatılar, türkəçarələr, oyunlar, və s. janrlar daha aktiv şəkildə söylənilirdi. Yeri gəlmişkən, bizə toplama işlərinin səmərəli təşkilinə yaxından kömək edən Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Sevinrik Hətəmova, Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin məsul
işçisi Mirqiyas Əsgərova, həmçinin həmsöhbət olduğumuz bütün folklor söyləyicilərimizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Aşağıda Yardımlı rayonundan qeydə aldığımız folklor mətnlərindən bir hissəni oxuculara təqdim edirik.
Tahir ORUCOV
AMEA Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

91

92

Dədə Qorqud ● 2014/III
MİFOLOJİ RƏVAYƏT

CİNNƏR HAQQINDA
Cinnər də var. Onnar haqqında deyillər ki, iş görəndə, yerə isdi su atanda
“Bissimillah” de. Yoxsa cinnəri yandıra bilərsən, sənə əziyət verəllər. Ona görə
“ Bissimillah” deməy lazımdı. Çörəy yeyəndə də, yola düşəndə də “ Bissimillah” deginən. Cinnərin məkanına düşən adam çətin sağalar. Ona görə də möhumata, cinnərə inanmağ lazımdu.
Bizdə burda Molla Alışan vardu, onun yeznəsi vardu, o da mollaydu.
Onun bir oğlu vardu ‒ Qulam Həsənov. Onu tutdular bir sümbül üsdündə. Nədinədi otun arasında bir bığda sümbülü gəlmişdi, onu tutdular.
Uşağ can verirdi, gəldi ona baxdı. Qurannan. Dedi ki, cinnər ona toxunub.
Çünki isti su atanda cinnərin padşahın yandırıb, onnar da uşağa toxunublar. Ona
görə belə olub. Gərək yerə isdi su tökəndə “ Bissimillah” deyəsən.
Söyləyici: Aşıq Gülağa, Ostair kəndi, doğum tarixi 1934-cü il, orta təhsili, pensiyaçı

DİNİ RƏVAYƏT
PEYĞƏMBƏRİN NƏSİHƏTİ
Həzrəti Peyğəmbər Həzrəti Əli əleyissalamı Yəmənə yola salırdı. Peyğəmbər əleyissalam o vaxd xəlifeydi. Həzrəti Əli də onun ən yaxın əsabələrinnən
biriydi, onu iş dalıycan yola salırdı. Dedi:
‒ Ya Əli, sənə 3 şeyi tövsiyə edirəm.
Dedi:
‒ Ya Rəsulullah, buyur.
Dedi:
‒ Birinci, sənə dua etməyi tövsiyə edirəm. Ya Əli, dua etməy qəbul olmağnan yanaşıdı. Çox dua elə.
İkinci, sənə zülm etməməyi tövsiyə edirəm. Çünki sənin zülm etdiyün
adam bütün adamları yaradan Allahın bəndəsidü. Bəlkə sən zülm elədiyün adam
sən zülm eləməsəydün, dönüb Allahın yoluynan gedəsüydü?! Zülm elədiyün
adam kafir də olsa, Allah ona köməy eliyəcəy. Çünki Allah özü bilir kimi cəzalandırmağ lazımdu, kimi yox.
Üçüncüsü, Allah-taala deyib ki, mən dörd şeyi dörd şeyin arasında gizlətmişəm. Birincisi, mən öz razılığımı ibadətdərin arasında gizdətmişəm. Elə isə
heç bir ibadəti kiçik saymıyun. Ata övladdarınnan heş nə isdəmir. Ata isdiyir ki,
övladdarı tərbiyəli, əxlaqlı bir insan olsun. Heç kəs atıya deməsin ki, sənin övladın belə bir qabiliyətsizdiy elədü. Bir də ki, hər kəs atasını görəndə ona minnətdarrığını bildirsin.
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İkincisi, Allah deyib ki, mən öz qəbul etməyimi dualarımın arasında gizdətmiçəm. Duaları kiçik saymıyın.
Üçüncüsü, Allah buyurur ki, mən öz dosdarımı bəndələrimin arasında gizdətmişəm. Elə isə heç bir bəndiyə yuxarıdan aşağı, yəni aşağı göznən baxmuyun. Əyər ucalmağ isdiyirsənsə, özünü başıaşağı apar. Ola bilər ki, sənin həqarətnən baxdığın bəndə mənim dosdum olar.Bəlkə o, ürəyində gözəl bir insandu,
elə sənnən də gözəldü. Bəndələri kiçik saymıyun.
Dördüncüsü yadımnan çıxıb.
Söyləyici: Mirzeynal Xurşudov, Perimbel kəndi. Doğum tarixi 1959-cu
il, təhsili ali, Perimbel kənd ərazi icra nümayəndəsinin müavini
HƏZRƏT ƏLİNİN QƏBRİNİN TAPILMASI
Keşmiş zamannarda şücayətddi, igid insannarın qəbrin gizdin saxlıyırdılar.
Məsələn, Həzrəti Əli Əleyhissalamın qəbrinin bəzi rəvayətdərdə 130 ildən, bəzilərində isə 150 ildən sonra Harun ər-Rəşidin tərəfindən aşkarlandığı qeyd olunur. O təpə ki, “Nəcəf” deyillər, o “Nəcəf” təpəsində Harun ər-Rəşid məçid yapdırdı, sora ora şəhərə çevrildi, oldu ziyarətgah. Xəlifə Harun-ər Rəşidin dövründə.
Onun da möcüzü vardı. Orda ovçular məsgən salmışdılar. Ovçular tulaları
buraxdılar ceyran tutmağa, gördülər təpə var. Deməli, tulalar gedib çatır təpənin
ətəyinə dayanır, ceyran da gedib təpənin başında dayanır, hamarda. Tulalar da
gedib, elə təpənin ortasına çatanda, elə bil özlərinnən diyirrənib düşüllər aşağı.
Deyir:
‒ Axdarın bu vilayəti, qoca bir adam tapun gətirin bu təpə haqqında məlumat versün. Burda bir möcüz var. Nətər olur təpiyə ceyran çıxır, tula çıxa bilmir?!
120 yaşdı bir qocanı gətirillər, qocanı dindirir. Qoca deyir:
‒ Şahım, ‒ xəlifəyə deyir ‒ əyər o təpə haqqında və özüm haqqında xətər
olmuyacağsa, yəni ona və mənə toxumamağa söz verəcəysünüzsə, mən o təpə
haqqında məlumat verə bilərəm.
Dedi:
‒ Zamındəsüz, hər ikiüz.
Deyir:
‒ Mənə babam, babama babsı rəvayət eliyüblər ki, o təpənin başında ağamız Həzrəti Əli Əleyissalamın qəbri-şərifi yerrəşir.
Elə ki bunu eşidir, Harun-ər Rəşid düşür dizi üsdə, namaz qılur. Və elə orda da bütün ətrafının insannarını çağurur ki, gəlün. Memarrar, usdalar gəlir orda
məqbərə tikillər, sora da şəhər salıllar.
Söyləyici: Mirhəqiqət Həsənov Mirməsih oğlu, Perimbel kəndi. Doğum
tarixi 1959-cu il, ali təhsili.
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PİRLƏR, OCAQLAR, KƏRAMƏT SAHİBLƏRİ
“PİRAŞXA” PİRİ –“YEL OCAĞI” PİRİ
(I mətn)
Kətdə (Ostair kəndində ‒ top.) pir var. Ona “Piraşxa” deyillər. “Yel ocağı”
kimi tanınır. Revmatizmə çox xeyri var. “Piraşxa” deyillər ona. Bu söz “Pir”,
“Şıx”, “Ağa” sözdərinnən əmələ gəlib. Xalq arasında “Pirşıx” da deyilib. Rəhmətdih 110 yaşdı Hacıbaba kişi deyirdi ki, orda bir seyid dəfn olunubdu.Və burda Xurram addı XV əsrə aid Münək kəndində bir seyid piri var, onnan bacı-qardaşdır. İndi oxşarrığına görə “bacı” deyillər, “qardaş” deyillər, bilmirəm. Əslində burda qoca bir şeyx basdırılıb. Onun qəbri ziyarət olunur. Burda ən çox yel
xəstəlikləri, revmatizm malicə olunur. Ordan maddə götürüb bədənə sürtüllər.
Noruz bayramını qonşu kətdər həmişə o pirdə keçirirdilər. Hətta Bakıdan, başqa
yerdən də gələnnər ora gedib oranı ziyarət etməlidir. Üstündə türbə var imiş. Sora onu götürüblər, ətrafı hasarranıbdı, dəmir hasarnan. O qəbrin də kitabəsini
üsdünə qoymuyublar. 37-ci ildə gizdədilər. Vaxtı ikən bu türbə 5 m. Hündürrüyündə olubdu, soradan dağıdılıbdı.
Bu pirə (“Piraşxa” pirinə ‒ top.) niyyətdər deyilibdi. Ən çox da yel xəsdəliyi, revmatizm, oynaqlarının iltihabı olannar gedib orda ən çox 2 sahat, bəzən
də günnərnən yatıllar. Həmin o xəstəlihlər bədənnən rədd olub gedir. Bayramlarda isə adamlar paltarlarınnan kəsib asıllar ordan ‒ ordakı ağaşdan ki, onnarın
bədəninnən xəsdəlihlər yox olub getsinnər. Ordakı ağaşdar cır alçadır, yemişandır, qarağilə də deyillər.
Kənd ağsaqqallarından biri deyirdi ki, (O, 5-6 il bundan əvvəl rəhmətə
gedibdi.) 37-ci ildə ocağlar, pirrər dağıdılanda biz o pirin kitabəsini çıxardıb
gizdəmüşüy. Bizim kəndin əsas piri olan bu pirin 90 yaşı var.
Söyləyici: Mehdi Həsənov, doğum tarixi 1954-cü il, ali təhsilli, Ostair
kəndi
PİRAŞĞA PİRİNİN KƏRAMƏTİ
(II mətn)
Piraşğa pirinə qonşu kətdərdən atnan, öküznən xəsdələr gətirərmişdər.
Öküzün üsdündə bu tərəf o tərəfinnən yük qoyarmışdar, xəstəni də uzadarmışdar
ora. Gətirərmişdər “Piraşxa” pirinə. Qıçı-qolu quruyub də xəsdədü. O xəsdə o
pirdə günün qabağında 1 sahat, 2 sahat yatırdu. Sora durub özü atı, öküzü minib
sapsağlam çıxıb gedirdi. Pirin kəraməti oydu.
Söyləyici: Mansurov Dadaş: 1923-cü il təvəllüdlü, 4-cü sinif təhsilli,
Ostair kəndi
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YƏHƏRƏ QALXAN İLAN
Bizdə Sırığ kəndində seyiddər var. Onnardan birinin ‒ Məhəmməd ağanın
bir qəşəy atı olub. Savet höküməti gələndə oları cox incidillər. Məsələn, bir
NKVD işçisi adam göndərir ki, seyid atını versin. Seyid deyib:
‒ Əşi, at mənimdi, necə yəni atı verım ona?! Axı mən də insanam. Mənə
də at lazımdı.
Nəysə, iki-üç dəfə tələb eliyənnən sora seyid atını verməy qərarına gəlir.
Özü də gəlib axırıncı dəfə. Köməyçiləri olub, onnara deyib:
‒ Atı gətürün bura.
Gətürüblər atı. NKVD- nin sədri də bilmirəm erməni olub, yoxsa rus. Nəsə, ayağını qoyub üzəngiyə qaxanda, yəhərin üsdünə bir dənə ilan qalxıb. Bu,
olmuş əhvalatdı. Təxminən, 1920-30-cu illərdə olan bir hadisədir.
Söyləyəyici: Mirqiyas Əsgərov, doğum tarixi, 1956-cı il, təhsili ali, təvəllüdlü rayon icra hakimiyyətində işləyir.
MİR NƏZƏR AĞA
Kəndimizdə Mir Nəzər ağa var, Mirəli ağa var. Oların ulu babalarının coxlu kəramətdəri olub. O dövrdə ‒ Savet höküməti dövründə təhkimçiliy oleydi.
Savxoza, kalxoza təhkimçiliy elüyərdilər. Rəfiqə Məmmədova vardı, o Astaradandı, ya da Lənkərannanıdı. Ama, deyəsən, Ərçivannanıdı, burda təhkimçiydi.
O dövrdə işdəmiyənə “tüfeyli” deyərdülər. Hamı işdiyirdi. Bizdə seyiddər kəndi
var ‒ Osnağaran, böyük məhəllədü. O kətdən gələn bir seyid var, gələndə burda
seyid var, ora, əmisigilə düşür. Rəfiqə xanım bunu görür deyir ki:
‒ A kişi, dəryazun hanı?
Deyir:
‒ Bala, mən qonağ gedirəm.
Bilmir axı, bu seyüddü. Sadəcə nuranı kişidi, ağ saqqalı var. Deyür:
‒ A kişi, get dəryazuyu götür, camahat kimi otuu çal.
Deyir:
‒ Bala, otur maşına yolunnan get. Hələ sənin maşının yolunnan tərpənsə
neynək, mən qəyidaram, dəryazımı götürərəm. Belə deyüb kişi düşüb gedib o
Mirxəlilgilə ‒ rəhmətdiyi Mirxəlilgilə gedirmiş.
Rəfiqə Məmmədova maşına minib getməy isdiyüb. Maşın yerinnən tərpəmmiyib. Əlnən itəlüyüblər, maşın yenə xoddammuyub. Rəfiqə xanım deyüb:
‒ O kişi kimidi?
Deyüblər:
‒ Filan kətdəndü ‒ seyüddü.
Qaytarub onu, çağırıb gəlib, onnan üzr isdiyib, o yana bu yana. Kişi deyüb:
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‒ Bala, Allah taxsırınnan keçsün, qayıdıb çıxıb gedüb.
Oturublar maşına, maşın da xoddanıb, çıxıb gedüblər.

Söyləyici: Qali Əsgərov, doğum tarixi 1963-cü il, təhsili ali, Urakəran
kəndi
MÜSTƏCƏB OLAN DUA
1928-ci ildə Şura hökumət burda Artel-birlik eliyəndə ‒ bu da kalxozun,
kallektiv təsərfatın bir formasıdır, kənt ağsakqaları bunu qəbul eliyə bilmiyüblər.
Bu necə hökumətdü?! Az qala üzr işdəyirəm, namusumuzu ortalığa qoyublar.
Kəndimizdə Nəcəf kişi olub, ahıl yaşında. Kəndin mərkəzində olub. Nəcəf kişi bunnarı qəbul eliyə bilmiyib, özü də varrı-hallı kişi olub. O, gecə yatıb,
sübh durub, razi-niyaz eliyüb. Allahınan öz arasında ibadət eliyüb, deyüb ki:
‒ Allah, məni həyatdan apar ki, bu bədnam dövlətin, bu bədnam quruluşun
xüsusiyyətdərini mən görmüyüm. Mən və mənim ayləm onun qurbanı olmasın.
Mən bu quruluşu isdəmirəm. Onun çörəyin mənə qismət eləmə.
Eşitdiyimizə görə, səhər göyün üzü tutulur, qərb nahiyədən. İki qara bulut
peyda olub göydə, sora elə bir sel gəlib ki, doluynan. Yarım sahata qədər o yağış
doluynan yağıb. Sora sel gəlib kəndin mərkəzinnən kəndi iki yerə bölüb. O
kişinin evin də elə bil Allah ayırıb. Ayləsiynən bərabər onu sel aparıb.
Söyləyici: Mirtacir Xurşudov, doğum tarixi 1958-ci il, təhsili ali,
Perimbel kəndi
ÜZÜM NOVBARI
Mirsultan ağanın babası Seyid Əli Mühəmməd əstəğfurullah, Cəlilabadın
“Allahı” olub. Onun qəbrü-şərifi burdadı. Onun da babası olub: Seyid Sultanəli.
Cəlilabadda məhşur, tanımmış bir kişi olub. Bir kişi Ağanın cəddinə nəzir olub
ki, mənim bu üzümümə xətər dəyməsün. Nobarın etmədən ağanın payını aparacağam. Hamı qonşuların üzümləri məhv olub yanıb, bu heş dərman da vurmuyub, gül kimi üzüm yaranıb, məhsul verib. Onnarı yüklüyüb arabıya, gedüb ağanın yanına.
Ağa da oturmuşmuş evdə. Ətrafında da 10-15 adam, söybət eliyillərmiş.
Cəlilabaddan gələn təpələrdən gələndə nobar gətirən adamın atının ayağı büdrüyür, at yıxılır. Üsdündəki üzümlər dolu zəmbillər yerə dağılır. Kişi durur üzümləri yığır zəmbilə. At yıxılanda burda ağa evdə birdən ayağını qabağa uzadaraq
deyir:
‒ Ya Allah, zamin ol, ya Həzrət Abbas, zamin ol.
Deyillər:
‒ Ağa, nə oldu?
Deyir:
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‒ İndi görərsüz.
Kişi üzümləri yığır zəmbilə, bir azdan gəlir ağagilə. Ağaya xəbər çatır.
Deyillər:
‒ Ağa, qonağ gəlüb.
Gətirillər qonağu. Boşaldıllar yükləri. Kişi deyir:
‒ Ağa, üzümdü, nobarını eləmədən gətirmişəm.
Ağa deyir:
‒ Yox, sən nobarını eləmisən.
Kişi bağdıyır and içməyə ki, “Ağa nobarını eləməmişəm. Nobar eləmədən
gətirmişəm”.
Ağa deyir:
‒ Bəs o at yıxılanda, üzüm yerə dağılanda yedüyün gilələr nə idi?
Burda məqsəd nədü? Məsələ o gilələri yeməydə döyül. Söhbət Ağanın hər
şeyi bilməsinnən gedir. Kişi yıxılır ağanın ayağlarına, deyir:
‒ Ağa, bilməmişəm, qələt eləmişəm, başua dönüm.
Bu da ağanın möcüzəsi.
Söyləyici: Mirhəqiqət Həsənov Mirməsih oğlu, doğum tarixi 1939-cu il,
təhsili ali, Perimbel kəndi
ÖLÜMÜNÜN VAXTINI BİLƏN AĞA
Hacı Mirsultan ağa həccə gedəndə gəldi bütün qohum-əqrəbaynan xudafizləşdi, dos-tanışnan xudafizləşdi, dedi:
‒ Mən gedirəm, orda qalacağam.
Vəsiyət eliyib, kasetaya yazıb bütün vəsiyətini. Elan eliyüb ki, and içdirib
ortancıl oğluna ki, səni and veriyəm getdüyüm həccə. Mənim xəbərimi eşidənnən sora bu kaseti açarsınız.Ağa gedüb bütün ziyarətdərünü başa çatdurannan
sora bunun da yanında alımlərümüz var: Mirnağı ağa, Mirqiyas ağa, başqa ağalarımız var. Allanın qüdrətiynən Hacı Mirsultan ağa orda canın təslim elədü. Orda Əbutalib qəbirstannığında dəfn olundu ağa. Onnan sora oğlu kaseti açır və
vəsiyyəti oxuyur. Yazmışmış kasetində:
‒ Oğul, mən gedirəm. Allahun qüdrətiynən Allah o torpağa məni qismət
eliyəcəy. Orda rəhmətə gedəciyəm. Bir dənə nisgilliyim yoxdu. Bir dənə adama
borcdu deyiləm. Kimə borc yox, elə-belə pul paylamışam, onnarın halalı olsun.
Səni mən öz yerimdə vəli-ixtiyar təyin eliyirəm.
Bunu ortancıl oğluna vəsiyyət eliyir. Onnan böyüy qardaşına yox, ortancıla. Ortancıl bir az fərasətdi olduğuna görə. Sora kasetdə deibmiş:
‒ Oğul, mən əvəzimdə səni o aylənin üsdündə qoydum. Bütün nə qədər
dost-tanışdarım var, yanıma üzüqara gələsən, əyər ollarnan əlaqənü kəssən. Bütün dostdarımnan otur-durginən.
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Hacı Mirsultan ağa o qədər sadə, təvazökar adamıydı ki, yolda bir adam
görə, onu yolda qoya, bu, həyatı boyu olmazdı. Məsələn, bir yerdə gedəndə o,
rasdaşdığı adam başqa yerə gedəndə ağa aparıb onu getdiyi yerdə qoyar, sora öz
gəldiyi yerə gedərdü.
Söyləyici: Mirhəqiqət Həsənov Mirməsih oğlu, doğum tarixi 1939-cu il,
təhsili ali, Perimbel kəndi

DİNİ MƏZMUNLU ŞEİR
YA ƏLİDİR, YA ƏLİ
(Həzrət Əliyə həsr olunmuş şeir)
Aşıq Gülağa “ Sarənc” üsdündə avazla oxumağa başlayır:
Ərşin-göyün sütunu, yerin-göyün ləngəri,
Şahi-Mərdan ya Əlüdür, ya Əlüdür, ya Əlü.
Uzağdan çağıranda, yaxında mətləblər verən,
Şahi-Mürtaza, ya Əlüdür, ya Əlüdür, ya Əlü.
Mərd ürəgün qüvvətü, namərd ürəgün xənçəlü.
Şahi-Mərdan ya Əlüdür, ya Əlüdür, ya Əlü.
Uzağdan çağıranda yaxundan mətləblər verən,
Şahi Mürtaza, ya Əlüdür, ya Əlüdür, ya Əlü.
İki əngüşilə Xeybərin qapısın qopardan,
Şahi-Mərdan ya Əlüdür, ya Əlüdür, Əlü, ya Əlü.
Söyləyici: Aşıq Gülağa, doğum tarixi 1934-cü il, təhsili orta, pensiyaçı,
Ostair kəndi
ƏFSANƏ
QIZ QALASIHA SU ÇƏKİLMƏSİ
Bizim Alar kəndində Qız qalası var. Orda bir qıznan bir oğlan sevişir. Qız
oğlana deyür:
‒ Çaydan qalanın içinə su çəksön, sənə gedəciyəm. Özü də irannı olur qız.
Onun içərsi də 300-400 qoyun tutan yerdü. Oğlan başdıyır işə, suyu çəkib gəti-
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rir. Az qalıb ki, qutara. Onda qız tez oğlana məytuf yazub ordan çıxıb gedür.
Yanı qız qaçır. Orda belə yazıbmış:
Əzizim Ərdəbilə,
Yol gedir Ərdəbilə.
Məni tutmax istəsən,
Gəlginən Ərdəbilə.
Söyləyici: Aşıq Gülağa, doğum tarixi 1934-cü il, təhsili orta, pensiyaçı,
Ostair kəndi

RƏVAYƏTLƏR
HƏR KƏNDDƏ EVİN OLSUN
Varri bir kişi öz oğluna vəsiyət eliyir ki, oğul, elə elə ki, hər kətdə sənün
bir evün olsun. Ata rəhmətə gedənnən sora oğul başdıyır xərc çəkib hər yerdə
bir ev tihdirməyə. Nəhayət, onun pulu tükənir. Tükənənnən sora gedir atasının
dosdunun yanına deyir:
‒ Ay əmi, daha pulum qalmadı, ama cəmi 20 ev tikmişəm. Atam da vəsiyət eliyib ki, hər kətdə bir ev tikdir.
Deyüb:
‒ A bala, nahax sən o evləri tihdirmisən ‒ pulunu sərf eləmisən. Atan elə
demiyib, atan deyib başqa mənada ki, sənin hər kətdə, hər şəhərdə dosdun olsun.
İndi bizim ev Füzuli məllimin, Tahir məllimin elə öz evidir. Ata bunu deyirmiş.
Söyləyici: Həsənov Mirhəqiqət Mirməsih oğlu, 1939-çü il təvəllüdlü, ali
təhsilli əmək təlimi müəllimi, Perimbel kəndi
LOĞMANIN CAVABI
Bir dəfə Loğmanın tanışdarınnan biri ona rast gəlir. Loğman da bilirsiz ki,
peyğəmbərriy dərəcəsinə qədər yüksəlmiş, çox savaddu, elmlü biri idi. O həkim
idi. Ama hər sahədə biliyi vardu. Dini elmləri də gözəl bilirdü. Öz dövrünə görə
elmlərin bilicisi olub. Quranda “Loğman” surəsi var. Rasd gəldiyi adam Loğmana deyir:
‒ Ay Loğman, sənün bir neçə eybün var, mən oları sənə deyəciyəm.
Loğman deyir:
‒ Əvvəlcədən sənə təşəkkür eliyirəm sənə ki, mənim eyiblərümü mənə
deyürsən. Kim mənə eyblərümü desə, o mənim güzgümdü.
Deyir:
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‒ Loğman, sənün burnun əyrüdü, qulağun belədü, nə bilim, belin bir az
donqardu. Bədən eyüblərünü sayur.
Loğman gülür, deyir:
‒ Mən təəcüb elədüm, sizə. Mən sevindim ki, siz mənim eybimi deyəcəysünüz. Ama siz Xaliqün eyblərini dedüz, Yaradanun eybini dedüz. Allah məni
bu cür yaradub. Mənim xasiyyətdərümdə səhvlərüm var, mən elə bilirdüm onnarı mənə deyəcəysünüz. Mən ona sevinirdim. O şeylər ki, siz saydınız, onnar mənim eyblərüm deyil, Yaradanın eyibləridü. Mənim onnarı düzəltməyə gücüm
çatmaz.
Söyləyici: Mirzeynal Xurşudov, doğum tarixi 1959-cu il, təhsili ali, kənd
ərazi icra nümayəndəsinin müavin, Perimbel kəndi
SƏN ALLAHLA OL, ALLAH SƏNİNLƏ OLAR
Bir dəfə də bir pinəçi varmış ‒ əyaqqabı təmir eliyən. Bu ayaqqabı tiydüycən elə öz-özünə deyərmüş:
‒ Sən Allahinən ol, Allah sənnən olar. Sən Allahinən ol, Allah sənnən
olar.
Bu pinəçi elə hey bunu öz-özünə zümzümə eliyərmüş. Bir gün lotular yığılar bir yerə, gələllər bunun yanına ki, gedəy bını yoxluyax. Əyaqqabı verilləy bir
cüt ki, bunu təmir elə. Deyillər:
‒ Neçə eliyəcəy?
Pinəçü deyür:
‒ Üç manat.
Deyillər:
Üsdümüzdə pulumuz yoxdu. Bir qızıl üzüy çıxardıllar, verillər bına. Deyillər ki:
‒ Əyaqqabını tikəndə gəlüb pulu verüb, qızıl üzüyümüzü alaruğ.
Razulaşullar. Usda qızılı alar atar siyirmiyə. Bınnar da üç nəfərimişdər.
İkisi bu pinəçinin başını qatur, biri də bu qızıl üzüyü götürür. Çıxanda bu lotular
qızıl üzüyü götürüb atıllar gölün, dənizin içinə. Pinəçünün bundan xəbəri olmur.
O çıxanda deyir ki, bu qızıl üzüyü aparım evə, sabah yiyəsi gələcəy. Pinəçi baxır
ki, qızıl üzüy siyirmədə yoxdu. Dilxor gəley evə, məlik-muşğul oturur. Öz-özünə deyir ki, 3 manat hara, qızıl üzüy hara? Bə, mən bunun yiyəsinə nə cavab verəciyəm?
Pinəçi dilxor halda gəley evə çıxey. Yoldaşı da yemey-zad bişirey, gətirey
ona. Kişi yemey. Arvadı deyir:
‒ A kişi niyə yemeysən, bir dərdün-sərün varmı?
Kişi deyir:
‒ Arvad, pir mənümdü, kəramətünə bələdəm.
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Pinəçi bı əhvalatı arvadına danışey. Arvadı da həmin gün təzə balığ almışmış. Onun qarnını kuxnuda yaranda balığın qarnınnan qızıl üzüy çıxey. O da götürüb bunu saxlıyey. Kişi bunu deyəndə arvad deyir:
– Sən narahat olma, qızıl üzüy məndədü.
Arvad bunu deyüb əhvalatı kişiyə danışey. Kişi sevinir, qızıl üzüyü qoyur
cibinə. Lotular gələndə qızıl üzüyü verir onnara.
Lotular mətəl qalıllar ki, əşi bu necə oldu? Axı biz bunu gölə, dəryaya atmuşduğ? Dənüzdən, dəryadan nətər gəldü çıxdı bura? Odu ki, deyillər ki, Sən
Allahinən ol, Allah sənnən olar. Allah beləcə pinəçinin işini düzəldir.
Söyləyici: Malik Əliyev, doğum tarixi 1963-cü il, təhsili orta, Ostair
kəndi

QAÇAQ RƏVAYƏTLƏRİ
QAÇAQ SADATXAN
Şura höküməti gələndə Azərbaycanın hər yerində Zəngəzurda, Qarabağda,
Şirvanda, bu zonada (Talış zonasında ‒ top.) qaçağçılıq hərəkatı başdandı, bu
Şura hökumətinə qarşı. Onnardan biri də Qaçax Sadatxan iydi. Ayiləsi köşdü
keşdi o taya, özü də başdadı qaçaxçılığa. Bu kətdə, bu dağlarda onun gəzmədiyi
yer olmuyub. Hər yerdə də bunun arxası varıdı. Qaçax Həsən varıydı, onnan
dosdux eliyirdi.
Bir dəfə bir hadisə olub. Bizdə bayax dedik ‒ “Qızılqaya” addanan yer
var. Onun o tərəfində “ Nəsimi” deyilən meşəliy var. Bu çıxıb ağaca, isdirahət
eliyir orda, kəndi seyr eliyir, dört nəfər də cavan oğlan, saldat bunu axtarıllar.
Olar gəlib təsadüfən həmin ağacın dibində əyləşib dincəlillər. Yuxarıdan Sadatxan da bulları görür. Saldatdar da uzanıb yuxuluyub yatıllar.
Şıkqıltı olanda saldatdardan biri gözünü açıb baxır, Sadatxanı görür.Bunu
görən Qaçax Sadatxan ordan birbaşa hoppanır, oların hamısının qolun-qıçın
bağlıyıb deyür:
– Sizi öldürmürəm. Gedib olara başa salarsuz.
Sora çıxıb gedüb. Saldatdar gedüb zastava rəyisinə bunu deyiblər. Axdarış
təzədən başdıyıb.
Axdarışdarın birində onu təqıb eliyilər. O gəlib kəndin şərqindəki “ Qızılqaya” nın üsdündəki uçurumun kəlləsində dayanır. Baxır ki, arxıya yol yox, qabağ uçurum, sağ-sol da mühasirə olunub ‒ yol kəsilibdü. Bircə yol qalıb – o da
ancağ irəli, uçuruma tullammağdu. Sadatxan ordan tullanır. Onun yapıncısı ona
paraşüt kimi köməy eliyüb. Sadatxan düşüb ağaşdarın başına, ancağ ölmüyüb.
Birisi güllə atmağ isdiyəndə kamandir qoymuyub.
Deyib ki:
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– Bu adama güllə atmağ haramdı. Allah kimi bir varlıqdır.
Sadatxan ordan gəlib düşür ağacın başına, salamat qalır və çıxıb gedir.
Söyləyici: Mirtacir Xurşudov, doğum tarixi 1958-ci il, təhsili ali, Perimbel kəndi
QAÇAQ SADATXANIN QARDAŞINI AZAD ETMƏSİ
Qaçax Sadatxanın qardaşını burdakı zastavanın biri girov kimi götürür ki,
məcbur olsun bu Qaçax Sadatxanın özü gəlsin zasdavıya. Buna xəbər verillər ki,
sənin qardaşını burada girov götürüblər. Sadatxan gəlir kamendaturuya, kamendatnan görüşür. Deyür:
– Uşağı niyə tutmusunuz? Mən Sadatxanam, gəlmişəm. Uşağı buraxın getsün.
Deyüb:
– Səni danışdıracağıq.
Deyüb:
– Əvvəl uşağı buraxın getsin, sora danışdırarsınız. Uşağı buraxıllar gedir.
Sadatxanı da aparıb “zaderjini” otağa salıllar. Bir-iki sahatdan sora kamendant
bunu çağırtdırır. Deyir gəl danışağ, ikiliydə. Sadatxan deyir:
– Danışağ.
Söybət əsnasında Sadatxan qalxır əyağa, bunun buşlatın çəkir onun başına,
onun silahını da götürür, çıxır karidora. İndi burdan qaçmağ lazımdu. O, çölə çıxan kimi qapıda duran 2 nəfər əsgəri də kəllə-kəlliyə vurur. O, uzağa, bayıra,
kəndə qaçmır. Çıxır kamendaturanın banına*. Komendant özünə gəlir, buşlatı
başınnan çıxarır, əsgərrər də özünə gəlir. Kamandir tez əmr verir, başdıyıllar
kəndi, meşəni axdarmağa. Sadatxan da bandadı. Gecə Sadatxan damın banınnan
yavaşca düşür yerə, çıxıb gedir.
Söyləyici: Mirzeynal Xurşudov, doğum tarixi 1959-cu il, təhsili ali, kənd
ərazi icra nümayəndəsinin müavini Perimbel kəndi
YER ADLARI, TAYFA VƏ NƏSİLLƏR
OSTAİR KƏNDİ HAQQINDA
(I mətn)
Bizim Ostair kəndi dəniz səviyyəsinnən, təxminən, 1000-1500 metir yüksəyliydə yerləşən bir kənddi, qədim kənddərdən sayılır. Kəndin adu haqqında
müxtəlif fikirlər vardu. İlk dəfə bu kəndin adını Azərbaycanda müəyyən qədər
toponomika ilə məşğul olan Əjdər Fərzəli addı bir nəfər qədim Şumer dasdannarındakı Sistarnan bağlayıbdı. Çünki bırda Piraşğuz türbəsi olubdu. Biz “Piraşğa”
__________________

* Ban - evin damı, üstü
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deyürük. Aşğuzların türbəsi. Bunu da bağlayıllar eramızdan əvvəl 613-cü ildə İç
oğuzların burda olması ilə.
“Ostar” sözü də “İstar” sözünnəndir. “Günəş ilahəsi” nin adıyla əlaqələndirilir. “İstar” sözü yavaş-yavaş “İştair”, “Astair”, “Ostair” sözünə gəlib çıxıb.
Çünki qədim türklərdə bu “Ostazer” var. Sora “Ostar”dır, Zərdüşdün adı. Onun
əsl adı “Zarosta” olubdu. Burda yerrər dəyişəndə olur. “Ostair” sözünün özündə
də bu baş verir. Ostair də iki qədim kənddən əmələ gəlübdü. Ocaq kəndi olubdu.
O Piraşğuz türbəsinə qədər bir də Dürüst kəndi olubdu. Ostair kəndi bu iki kəndin adamlarının qovuşmasınnan yaranmış bir kənddi. Belə rəvayət edillər ki, Ostairdən qədim olan Ocaq kəndində arxeoloqlar qazıntı aparıblar ‒ 3 dəfə. Ocaq
kənddəki “Ocaq” “Günəş ilahəsi”nin adı ilə bağlı olsa da, sora bu ad təhriflənübdü. Müsəlmannıxnan əlaqələndiriblər – “Pirəşıx” adıynan. Bu haqda müxtəlif fikirrər vardu.
Bir də belə rəvayət edillər ki, Ostair kəndinin adı ilə bağlı xalqın yaddaşında belə bir fikir var. Yaşdı kişilər, o cümlədən bizdə, təxminən, 10 il bundan qabaq dünyasını dəyişmiş 110 yaşlı Hacıbaba Vəliyev addı bir kişi vardu. Onun
danışdığına görə, bunu da babasının babası danışıbdu- ulu babaları danışıbdu bu
söz ona çatubdu. Qədim Ostair kəndinin yaramması belədü. Qədim Ocaq kəndünnən bir nəfər Aşur addı bir kişi olur. Bu Aşur kişi kəntdən, təxminən, 2-3 kilometir kənarda “Dürüst” adlı bir yerdə ailəsiynən, övladdarıynan, 7 oğluynan
birrikdə oraya köçür, orda kənd salır. Kəndin də adını “Dürüst” qoyublar.
Bir gün buların oğlannarı “Panki” adlanan sahədə çüt əkillər. Onnar cüt
əhməy üçün Avarax kəndinnən öküz oğurruyuf gətirillər. Bullar əhdiycə, şumladığca onnarın qannarı cuşa gəlir. Onnar başdıyıllar söyüş verməyə. Qardaşdarın
bu söyüşdərini eşidəndə hücum eyliyib qardaşdarın yeddisin də öldürüllər. Qardaşdarın yeddisinin də qəbirrəri bu günə kimi “Qızılgözdü” adlanan yerdə “Yeddi qardaş” qəbri adı ilə qalubdu. Dürüstülər Ocaqkənddən çıxmayırdılar. Bunu
eşidən ocaqkəndilər gedib qardaşdarın yeddisində dəfn eliyib hücum eliyillər
Avarax kəndinə – Kiçik Avarax kəndi deyirmişdər. Kənddə bütün adamlar qaçır. Kənddə bir qarı olur, bir də onun 15 yaşdı qızı. Asur kişinin də, təxminən,
60 yaşı varmış. Elə eliyillər ki, qan bahası əvəzinə 15 yaşdı qızın kəbinini kəsillər Aşur kişiyə. Təzədən o kənd əmələ gəlir. Bu kənd, təxminən, arxeoloqların
dediyinə görə orda qoca ağaşdar vardu, yaş veriblər – 500 il. İndi o kənd yoxdu
yer üzündə. Bu kəndinən bağlı maraqlı əhvalatdar var. Ollar Ocaq kəndinnən
qohum olublar. Bu kəntdər arasında o qədər qalın, keçilməz meşələr, sıx ağaşdıxlar varmış ki, camahat axşamlar bir-biriylə ora gedərmişlər.
Söyləyici: Mehdi Həsənov, doğum tarixi 1954-cü il, ali təhsilli, Ostair
kəndi
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PERİMBEL KƏNDİ HAQQINDA
(I mətn)
Bu kənd ki var-bizim bu Perimbel kəndi, buna “Perembel” də deyillər,
“Pirimbel” də. Yəni leksik-semantik xüsusiyyətinə görə bu kəndin adı “Perimbel” yox, tarixən “Xəlfəli” kəndi olub. “Perimbel” adı bura 1936- cı ildə verilib.
Bunun da öz dərin mənası var. Burda bizim iki müqəddəs ocağımız var:Xəlfə
Mirkamal, xəlfə Mirqiyas. Bular pir, ocaq sayılıllar. Perimbel-“Pirin qənşəri”,
“Pirin məkanı mənasında” – “Pirin beli” mənasındadı. Bu, kəndimizin ikinci
adıdır. Kəndin birinci adı “Xəlfəli” olub. Bu, çox möhtəşəm bir tarixə malikdir.
Yəni bu kəndin bünövrəsi, təxminən, yəni tarixi mənbələri araşdıranda IX-X əsrin qovşağına təsadüf eliyir. Bu, mükəmməl bir mənbədi. Mən bu mənbəni
“İmam Zeynalabdın” kitabınnan oxumuşam. Mən Qum şəhərində (İranın şəhəridir – top.) oldum. Orada arxivdən bir möhtəşəm kitab götürdük. Fars əlifbasıynan, ama türk dilində, orda da biz bunu gördüy. Orda bizim babamuzun adı
“Mirqiyasəddün” kimi düşüb. Qardaşı Mirkamal ağa Mir Kəmaləddin kimi düşüb ora.
Biz burada onu gördüy ki, IX-X əsrin qovşağında Səudiyyə Ərəbistanında,
Məkkədə, Mədinədə, Əməvi tayfalarının Ələvilərlə düşmənçiliyi, Əməvilərin və
Abbasilərin taxda çıxmağı öz əksini tapıb. Bizim babamızın da şəcərəsi ora gedib çıxır. Olların təqib olunması, represiyaya uğraması, olların qovulması, axı
qanuni hakimiyyət Ələvilərin idi, Əli övladlarının ordan Yəmənə, ordan Fars
körfəzinə, ordan da İrana mühacirət eləmələri var burda.Orda hamısı verilübdü.
Ollar İranın müxtəlif vilayətlərinə – Gilan, Mazandaran, Gurgan, Xorasan, Meşkin, Talış zonalarına mühacirət eliyüblər.
Bu nümayəndələrdən biri də olub xəlfə Mirqiyas ağa. Deməli, bizim ulu
babalar İranın şimal bölgəsinə hicrət eliyillər. Xəlifə Mirqiyas ağa, Xəlifə Mirkamal ağa. Hicrət eliyiblər-düşmənnərdən qaçıb gəliblər. Sığıncaq axtarıblar.
Nəhayət, gəliblər gördüyünüz bu zonaya- bura Talış zonası deyillər. Ama burda
talış yoxdu. Buranın dağlıq landşaftına, relyef quruluşuna baxın. Bu kəndin dörd
tərəfi də Allahın təbii sipərrəri ilə qorunur. Bu tərəfdə “Quru daş”, bu tərəfdə
Talış, Peştəsər silsiləsi, bir tərəfdə Burovar və Deman yaylası. Bullar buranı elə
bil bəladan qorumağ üçündü. Allah elə bil buranı bu təbii sipərrəri ilə qoruyur.
Bu yeri ollar seçillər. Axarrı-baxarrı, güllü-çiçəyli, hər tərəf təbiəti yaxşı olan
yerdi. Seçib burda məskən salıllar.
O dövrdə də Abbasilər sülaləsinn tüğyan eliyən vaxdıydı. Təbii ki, düşmənnər də çoxdu burda. İslamiyyət də tam bərqərar olmamışdı. Məlum Babək
hərəkatı burda baş vermişdi. Bu ərazi paliqon – döyüş meydanı idi. Və ağamız
Mirqiyas ağa qardaşı Mirkamal ağa ilə burda məskən saldılar. İlk məskən bura
oldu. Olar bu yerdə İslamiyyəti, yəni haqq olan Əli-Əleyissalamın İslamiyyətinişiyəliyi yaymağa başdıyıllar. Qonşu kəntdər olları görüllər, bulların möcüzələrini görüllər və bulları ziyarətə gəlillər. Yavaş-yavaş bu kənt inkişaf eləməyə
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başdıyır. Təbii ki, düşmənnərnən mübarizə şəraitində. Bu düşmənnər Kadussilər
idi, gavur mənşəli adamlar idi. Ətraf kəntdərdə bizim dinimizi qəbul etmiyən
adamlar çoxdu və vaxdaşırı onnarnan münaqişələr düşürdü. Xəlifə Mirkamal
ağa, subay olub, qüvvətdi olub, cəngəvər olub, çoxlu gavurları qanına qəltan eliyüb.
O özü də şəhid olanda onun məzarın elə bil ki, pünhan eləməyə çalışdılar.
Öz qardaşı və bu kəndin adamları. Çünki böyük cəngavər idi. Düşmənnər vaxtaşırı onun qəbrini təhqir etməyə çalışırdılar və ona görə də orada qaravul çəkirdilər bizim adamlarımız, yəni onun yaxın adamları və qohumları.
Bu vaxt Allahın möcüzəsi baş verir burda. İnanılası bir möcüzə deyil.
Ama fakt göz qabağındadı. Gecələrin birində, səhər açılanda görüllər ki, qəbrin
üstündə yuxarıdan nəhəng bir qaya qopub düşübdü. O qaya indi də qalır orda.
Qaya qəbri tam altına alır, ayaq hissədən bir az açıqda qalır. Qəbri qorumaq
üçün. Bu hadisədən sora bu övliyalara diqqət və hörmət daha da artdı. Ətraf kətdərdən hamı buraya ziyarətə gəlməyə başdadılar. Kənt yavaş-yavaş böyüməyə
başdadı. Ulu babamız Mirqayıs ağanın nəslinin sayəsində.
Söyləyici: Mirtacir Xurşudov, doğum tarixi 1958-ci il, təhsili ali, Perimbel kəndi

MƏZƏLİ ƏHVALATLAR
LƏTİFƏLƏR
ƏLİQURBANIN NAMAZI
Bizdə, əsasən, bir nəfər olubdu, xeyriyyəçimiz, bu kəndin xeyriyyəçisi.
Yol çəyməydə, kasıb-kusuba əl tutmağda çox köməy olub Əliqurban rəhmətdiy.
Adı Əliqurban olubdu. Deməli, o Əliqurban haqqında müxtəlif danışığlar olubdu. Onun bu xeyriyyəçiliyi haqqında. Amma onun bir dənə çatışmayan cəhəti
olubdu. Onun çatışmayan cəhəti, deyilənə görə, namaz qılmaması olubdu. Bu,
namaz qılmırmış. Namaz qılmadığına görə müxtəlif məclisdərdə deyirmişdər ki,
ay Əliqurban, yetmiş yaşun var. Bu vaxta kimi nə qədər xeyriyyəçiliynən məşğul olubsuz, kasıba əl tutubsuuz, körpu salıbsuuz, yol çəkübsüüz. Amma bir dənə namaz qılmırsuz da. O da çox fikirrəşib, çox fikirrəşib, axırda deyüb:
– Molla bu gündən etibarən namaz qılaciyəm. Ancag şərtim var.
Molla deyüb:
– Buyur.
Deyüb:
– Molla, o təsbehüü, möhürüü, bir də o ceynamazuu ver mənə, namaz
qılaceyəm.
Molla deyüb:
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– Buyur, lap isdiyürsən kastumumu da verim sənə.
Adam alıbdu oları, məclis əhli də görübdü ki, bu, möhürü də götürdü,
təsbehi də götürdü, ceynamazı da.
Nəysə, həmənki gün belə tərs kimi çox möykəm küləy başdıyıb əsməyə.
Küləy əsib, onda da deməli, ildırım düşüb, nəsə bunun tayası başdıyıb yammağa. Kənd əhalisi deyüb:
– Əliqurbanın tayası yanır.
Tökülüb bunu bir təhər söndürüblər. Səhəri gün Əliqurban gəlüb, mollanı
çağırıb deyüb:
– Molla, başua dönüm, gəla sən əmanətüü. 55 ilidi namaz qılmırdım, heç
nə olmurdu. Bunnan sora da yenə öz işimdə olacam.
Söyləyici: İsa Siyabov, doğum tarixi 1957-ci il, təhsili ali, Ostair kəndi

MASALLIYA KİMİ TUMANNAN GƏLDİM
Sora, Əliqurbanın bağlı bir hadisə də danışım. O, dediyim kimi çox baməzə bir adam olubdu. Deməli, bu Əliqurbanın oğlu ali təhsillüdü. O, təhsil alub
gəlübdü kənd yerinə, təyinatın götürübdü. Onnan sora bu, eyni zamanda öz oxuduğu tələbə qıznan ayilə qurubdu. Ancax ayilə qurmamışdan əvvəl Əliqurban
elçiliyə gedübdü. Elçiliyə gedəndə bu Əliqurban başdıyübdü danışmağa. Deyüb:
– Bizim oğlan sizin qızı sevür. Ona görə mən gəlmişəm. İndi süz nə deyürsüz buna?
Qızın ayiləsü baxıb ki, oğlanın ali təhsili vardı, oğlan yaxşu oğlandu, tərbüyəlü ayilədən çıxıbdu, ancağ kənd yerinə isdəmirmişdər də, qızdarı getsün.
Çox fikirdən sora deyillər ki, neyniyək, necə deyək ki, Əliqurban inciməsün.
Deyillər bəlkə elə oğlanı yola gətirək, gəlsin şəhərə. Deyillər:
– Ay Əliqurban, görürəm alicənab adamsuz, oğlunuz da bizim qıznan oxuyubdu, çox gözəl oğlandı, xasiyyəti yaxşıdı, deyilənə görə. Bizim qız da onu isdiyir. Ancağ bir çatışmayan cəhət var bırda.
Deyüb:
– Buyur, nədi ki?
Deyüb:
– Deyəsən, kənd yerində elə bil paltar azdu.
Əliqurban deyüb:
– Hə, düzdü, mən də Masallıya kimi tumannan gəldim, orda paltar aldım,
geyindüm əynümə.
Söyləyici: İsa Siyabov, doğum tarixi 1957-ci il, təhsili ali, Ostair kəndi
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GƏLƏN İL SİZƏ YEZİD LAZIM OLMAYACAQ?
Deməli, bu Aşura günü, günün ikinci yarısında tamaşa gösdərirmişdər –
Şəbih tamaşası. Yezid olurmuş, İmam Hüseyn olurmuş. İbni Ziyad nə iş görürmüş, nə eliyirmiş, bütün buları tamaşa şəklində gösdərirmişdər.
Bizdə də bu görsənən yerdə həmişə Şəbih olurdu. Deməli, yenə də Aşura
günündə Şəbih çıxardıllar, Şəbih tamaşası gösdərillər. Nətər olursa hirsdəmmiş
camahatdu, Şəbih gösdərilənnən sora Yezid rolunu aparan adamı başdıyıllar
döyməyə. O qədər bunu döyüllər ki, bu, axırda dözmüyüf deyir:
– Ay zalım uşağı, niyə məni öldürürsünüz, gələn il sizə Yezid lazım olmuyacağ?
Söyləyici: İsa Siyabov, doğum tarixi 1957-ci il, təhsili ali, Ostair kəndi
ALLAHLA RABİTƏ
Bizdə Molla Əjdər olub, rəhmətdiyə Əjdər əmi deyürdüy. Çox hazırcavab
adam olub. Buna bir dəfə sataşmağ isdiyüblər. O, həmişə deyərmüş ki, Allahnan
rabitə yaratmağ lazımdı. Allahnan danışın, namaz qılın. Biri yerdən qayıdıb deyir:
– Nə, Allahnan danışmağ? Allahın telefonu vardu?
Molla Əjdər deyir:
– Niyə yoxdu. Telefonu var!
Yerdən deyiblər:
– Nömrəsin deyə bilərsən telefonun?
Deyib:
– Hə, nömrəsini də deyə bilərəm.
Deyiblər:
– Neçədü nömrəsi?
Deyib:
– 2-44-34
– Əşi, necə yanı 2-44-34?
Deyib:
– Vallah, 2 rükət sübh namazı, 4 rükət günorta namazı, 4 rükət ikindi namazı, 3 rükət şam namazı, 4 rükət də işa namazı. Yanı 2-4-4-3-4. O da eliyir 244-34. Düzdü? Namaza duranda da Allahnan danışırsan. Deməli, Allahnan rabitə budu.
Söyləyici: İsa Siyabov, doğum tarixi 1957-ci il, təhsili ali, Ostair kəndi
(Davamı gələn sayımızda)
Toplayıcılar: Füzuli Bayat,
Tahir Orucov
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Qardaş türk folklorundan
RUMELİ: İZİ İTMİŞ TARİX
Əvvəlki saylarımızda yayınladığımız “Rumeli: izi itmiş tarix” silsilə yazılarında rumelilər haqqında məlumat vermişdik. Rumeli türkləri minilliklər boyu
çox ağır, kəşməkəşli yol keçmişlər. Tarixdə bir çox qanlı döyüşlərə səhnə olan
Rumeli torpaqları zaman-zaman ingilislərin, fransızların, rusların işğalına məruz qalmışdır. Osmanlı İmperiyasına daxil olan bu ərazilərin bir hissəsi Ukrayna, Bolqarıstan, Serbiya, Rumınya və s. ölkələrin ərazilərinə daxil olaraq Osmanlı torpaqlarından ayrılmışdır. Lakin buna baxmayaraq, bu torpaqların əhalisinin böyük hissəsini türklər təşkil edirdi.
Arxeoloji-etnoqrafik tədqiqatlar türklərin bu ərazilərdə böyük mədəniyyətə
sahib olduğunu göstərir. Bu torpaqlarda zəngin maddi və mənəvi irs buraxan
türklərdən toplanan folklor mətinləri də zəngindir. Rumelilərdən toplanan və
hal-hazırda müraciət etdiyimiz türkülərin, demək olar ki, hamısında yuxarıda
haqqında danışdığımız müharibələrdən, bu müharibələrdə baş vermiş qanlı döyüşlərdən, bu döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən Osmanlı sərkərdələrinin şücaətindən bəhs edilir.
Məqalədə ayrı-ayrılıqda döyüş gedən şəhərlər və türkülərdə adları çəkilən
qalalar haqqında tarixi məlumat verməklə yanaşı, türkülərin yarandığı tarixi,
ictimai vəziyyət də təhlil olunmuş və o dövrün siyasi mühiti haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.
Türküləri təhlil etdikdə onların janr etibarilə daha çox ağı olmaları diqqəti cəlb edir. Böyük macar türkoloqu İqnats Kunoşun (1860-1945) bu nümunələri
türkülər adlandırması ilə razılaşaraq ağıların da bir növ türkü olduğunu dilə
gətirməklə kifayətlənirik. Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, İqnats Kunoşun Rumeli
folklor nümunələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi və nəşr olunması sayəsində
əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.
Bu sayımızda təqdim etdiyimiz türkülər, əsasən rus-Osmanlı müharibələrində zaman-zaman gah rusların, gah da osmanlıların nəzarəti altına keçmiş
torpaqlardan toplanmışdır. Müxtəlif mənbələrə mürciət edərək bir yerə topladığımız bu türkülərin bir hissəsi İqnats Kunoşun “Türk Halk Türküleri” kitabında
və Fikrət Soysalın “Rumeli olay türküleri” adlı e-kitabında (Diyarbekir, 2012)
yayınlanmışdır.
Bu türküləri yayınlayaraq, güman edirik ki, daha geniş oxucu kütləsi qazanacaq və Rumelidə izi itmiş türk tarixinin, etnoqrafiyasının, mədəniyyətinin
üzə çıxmasına az da olsa, işıq salacaqdır. Biz də bu fikirdən yola çıxaraq bir neçə sayımızda “Rumeli: izi itmiş tarix” başlığı altında əldə edə bildiyimiz türküləri yayınlayırıq.
Qumru ŞƏHRİYAR
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Niş türküləri
Serbiyanın Nişava çayı sahillərində yerləşən Niş şəhəri əhalisinin sayına
görə, Serbiyanın Belqrad və Novi-Sada şəhərlərindən sonra üçüncü yeri tutur.
2011-ci ildə aparılan əhalinin siyahıya alınması zamanı şəhərdə 312867 nəfərin
yaşadığı müəyyənləşmişdir. Şəhərdən Mərkəzi Avropanı Gürcüstan və Türkiyə
ilə birləşdirən əsas nəqliyyat yolu keçir.
Uzun illər Niş ticarət və hərbi mərkəz olmuşdur. Onun əlverişli coğrafi
mövqeyi stateji əhəmiyyətli şəhər olmasına zəmin yaratmış, elə məhz ona görə
də zaman-zaman böyük dövlətlərin diqqətini özünə cəlb etmişdir. Şəhərə dardanianlar, trakyalılar, illiriylər, keltlər, rumlar, hunlar, avarlar, vizantiyalılar, serblər, bolqarlar və türklər nəzarət etmişlər. şəhər bir neçə dəfə macarlar və avstriyalılar tərəfindən işğal olunmuşdur.
1386-cı ildə osmanlıların əlinə keçən Niş şəhəri 500 il ərzində onların hakimiyyəti altında qalmışdır. 1878-ci ildə Berlin müqaviləsinə əsasən, Niş şəhəri
Serblərə verilmişdir (1, 4212). O tarixdən etibarən I və II Dünya müharibələrində qısamüddətli işğal zamanını çıxmaq şərti ilə şəhərə serblər nəzarət edirlər.
Niş türkülərində osmanlılar və avstriyalılar arasında şəhəri əldə saxlamaq
üçün aparılan mücadilələrdən, şəhərin fəthində və işğalından bəhs edilir. Burada, eyni zamanda Rumeli bəylərbəyi Köprülüzadə Əhməd Paşanın düşmən əlinə
keçən Nişi yenidən geri almasından bəhs edən türkülər də vardır.
Uyan Niş’de, uyan kafir,
Senin işin oldu vafir.
Niş halkını buldun gafil,
Birden aldun Niş’i kafir.
Aç gözünü uyan canın,
O da size kalmaz vafir,
Sultan Murat Gazi Han’ın,
Alır sizin intikamın
Seraskeri düşdü Niş’e,
Tanrı muin oldun işe.
Kendi durmaz yaz-ü kışa,
Kaç bin kafir suça düşe.
Köprülüoğlu Ahmet Paşa1,
Devlet ile binler yaşa.
Kılıcını çalsa taşa,
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Keser anı baştan başa.
Bir taraftan Memiş Paşa,
O da sizden korkmaz haşa.
Zorı çeker dağa, taşa,
Sizinkiler kalur aşa.
Hasan Paşa Arnavutlu,
Anın vardır dört bin atlı.
Saatleri olsun kutlu,
O da sizden değil otlı.
Toz Paşa gelür ardundan,
Askeri vardır derünce.
O da dönmez ölmeyince,
Yahut Niş’i almayınca.
Kaçan geldi bu dört arslan,
Kence başladılar yeksan.
Birden Niş’de kafir şaşdı,
Bayrakları aşa aşdı.

Belgrad-Niş
Bir zaman serhaddi mansur Belgrad oldu Niş,
Bir zaman islam ile mamur abadan oldu Niş.
Birkaç eyyam Nemçe3 murdarında berbad oldu Niş,
Hamdülillah kim gene düşmandan azad oldu Niş.
Padişahı dini islam için emanet eyledi,
Geldi düşman gafılen basdı hıyanet eyledi.
Nakzı ahd etdi o kafır hak melamet eyledi.
Askeri İslam girince Hürrem-ü şad oldu Niş.
Geldi düşman hisar edip bağladı etrafını,
Ol adu-yı bed-fı al fikretmedi encamını.
Köprüli zade girince aldı ağzı dadını,
Feth olundu çok şükür islam’a medar oldı Niş.
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Ehli islam kaleden çün zarü giryan çıkdılar,
Nıceler ah eyleyüp feryadı üryan çıktılar.
Şan kıyamet kopdı çün sıbyanı nisyan çıkdılar,
Hey meded islam elinden dur olup yad oldı Niş.
Çünkü Niş halkı deruni milletden dur oldular,
Geldi düşman zabt edip her canibine toldular.
Ahdine durmadı çünkim akıbet oldular,
Destan oldu cihanda hayr ile yad oldu Niş.
Bosna, Vidin hem Sofıya gazileri yaşasın,
Sedd-i islam oldı bunlar hakk hatadan saklasın.
Üc kol olup gazileri aldılar Niş kalasın,
Hamdulillah kimi yeniden gene serhad oldı Niş.
Sanma ey kafir hemen senden Belgırad isteriz,
Hem Tamişvar1, hem Budin, hem bunca serhad isteriz.
Biz Muhammed ümmetiyiz, hakdan imdad isteriz,
Der Halili çok şükür kim gamdan azad oldı Niş (2, 98-99).

Özi türküləri
Özi (Ukraynanın cənubunda yerləşən Oçakov şəhəri) qalası 1492-ci ildə
Krım xanı Mengli Giray tərəfindən inşa edilmişdir. Rusların Qaradənizə çıxışlarında strateji əhəmiyyətə sahib olan bu qala 1493-cü ildə ruslar tərəfindən işğal
edilmiş, 1502-ci ildə isə osmanlıların nəzarətinə keçmişdir. Özi strateji əhəmiyyətinə görə, Lehistan-Litva birliyi, Zaparoji-Soçi və Osmanlı İmperiyası arasında uzun müddət əldə edilməsi və ya nəzarət altında tutulması üçün uğrunda mübarizə aparılan bir yer olmuşdur.
Rusiya İmperiyasının Qaradənizə çıxmasına bir maneə kimi görünən bu
şəhər 1737-ci ildə işğal olundu. Özi qalasının işğalı zamanı ruslar şəhər və qala
əhalisini qətlə yetirdi. Bu döyüşdə Osmanlı əsgərləri böyük itkilər verdi. İçərisində hərbi sursat olan bir binanın patrladılması ilə 6000 əsgər öldü. Bu hadisədən sonra Osmanlı əsgərləri ağ bayraq qaldıraraq təslim oldular. Ancaq ruslar
təslim qaydalarına uymayaraq şəhər əhalisini və Osmanlı əsgərlərini qətlə yetirdilər. Bu elə böyük və amansız qətliyam idi ki, insanların çürümüş cəsədlərinin
qoxusu rus ordusunu qaladan təxminən 25 km (15 mil) geriyə çəkilməyə məcbur
etdi (3, 423).
1737-ci ildə Osmanlı İmperiyası ilə Krım xanlığı birlikdə qalanı mühasirəyə aldılar. Lakin yenidən ruslara məğlub olan osmanlılar geri çəkilməyə məcbur
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oldular. 1739-cu ildə Osmanlı İmperiyası qalanı yenidən mühasirəyə aldı. Ruslar
yoluxucu xəstəliklər, ərzaq çatışmazlığı və verdikləri ağır itkilərə görə bu dəfə
Osmanlı ordusuna məğlub oldu və qalanı tərk etdi. 1739-cu ildə Osmanlıların
əlinə keçən qala 1787-1792-ci illərdə Osmanlı-rus müharibəsi zamanı ikinci dəfə ruslar tərəfindən işğal edildi. 1788-ci ildə 6 ay sürən mühasirədən sonra müharibədə ruslar qalib gəldi. 1792-ci ildə Yass (Rumınya) müqaviləsinə əsasən,
şəhər tamamilə ruslara verildi. 1855-ci ildə ‒ Krım müharibəsi illərində şəhərə
bir müddət ingilislər və fransızlar nəzarət etmişlər. Özi şəhəri 1917-1921-ci illərdə Ukrayna Xalq Respublikasının tərkibinə daxil olmuş, II Dünya müharibəsi
zamanı 1941-1944-cü illərdə Rumınyanın işğalına məruz qalmışdır. SSRİ dağıldıqdan sonra şəhər yenidən Ukraynanın nəzarəti altına keçmişdir.
Təqdim etdiyimiz türkülər “1737-ci ildə Osmanlı-rus müharibəsində Özi
qalasının və əsir düşən əsgərlərin ağır vəziyyətini” (4, 19-46) dilə gətirir.

Özi gibi kale yokdur,
İçimde tımarlı çoktur,
Kör vezirden imdad yokdur,
Biz esiriz, biz esiriz,
A kardaşlar, ferman kuluyuz.
Özi’nin çevresi dağlar,
Otu biter suyu çağlar,
Bütün Osmanlı durmuş ağlar,
Biz esiriz, biz esiriz,
A kardaşlar, ferman kuluyuz.
Özi’nin çevresi yalı,
Ötüşür turnası, kazı,
Esir oldu oğlı, kızı,
Biz esiriz, biz esiriz,
A kardaşlar, ferman kuluyuz.
Kır atım meydanda öldü,
Elimden paloşum düştü,
Başımıza Moskov üşdü,
Biz esiriz, biz esiriz,
A kardaşlar, ferman kuluyuz.
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Özi’nın çevre*si otdur,
İçinde dolu mertdir,
Bekir Paşa baş mertdir,
Biz esiriz, biz esiriz,
A kardaşlar, ferman kuluyuz (4, 134-135).
Plevne qalası türküləri (Osman paşa türküləri)

Plevne əhalisinin sıxlığına görə Bolqarıstanın yeddinci şəhəridir. Bugünkü
Nikolayevo bölgəsində trakyalılara aid olduğu bilinən çoxlu sayda xəzinə aşkar
edilmişdir. Plevne bir çox mədəni və tarixi abidələrlə zəngindir. Şəhər “93 hərbi”ndə (1877-1878-ci illər Osmanlı-rus müharibəsi. Bu tarix Rum təqviminə görə, 1293-cü ilə təsadüf etdiyindən Osmanlı tarixində 93 hərbi olaraq bilinir) böyük strateji əhəmiyyətə malik olduğundan burada bu döyüşlə bağlı 200-dən çox
abidə var.
Çox ağır döyüşlərə səhnə olan Plevne qalasının müdafiəsi Osman paşanın
qəhrəmanlığı və şücaəti ilə bağlıdır. Belə ki, Plevne qalası ilə bağlı toplanan bütün folklor nümunələrində Osman paşanın adı çəkilir.
Qazi Osman paşa (1832-1900) 1832-ci ildə Tokatda dünyaya gəlmişdir.
Beşikdaşda Əsgəri Rüşdiyədə və Qülləli Əsdəri İdadisində təhsil almışdır. 20
yaşında Hərbi Akademiyaya daxil olan Osman paşa Krım müharibəsi zamanı
Tuna cəphəsinə göndərildi. Burada dörd il qaldı və müharibənin sonunda kapitan rütbəsinə yüksəldi. 1861-ci ildə Teselyada, Yenişehirdə və
Livanda xidmət etmişdir. Girit üsyanları başladıqdan sonra Osman paşa
oraya təyin olundu. O, 1866-cı ildə Giritdəki fəaliyyətinə görə, polkovnik-leytenant rütbəsi ilə təltif olundu. 1875-ci ildə Rumelidə Manastır diviziyasının komandiri vəzifəsinə təyin olundu. Burada göstərdiyi şücaətə görə, Osman paşa
general-leytenant rütbəsi ilə təltif olunmuş, 1876-ci il Serbiya və Osmanlı müharibəsindən sonra isə marşal rütbəsi almışdır.
Osman paşanın ən məşhur döyüşü 1877-1878-ci illərdə Osmanlı-rus müharibəsi zamanı Plevne şəhərinin müdafiəsidir. Plevnenin müdafiəsindəki uğurlarına görə, Sultan II Əbdülhəmid ona “Qazi” titulunu vermişdir. 93 hərbində
145 günlük Plevnenin müdafiəsinə rəhbərlik etdikdən sonra mühasirəni yararaq
şəhərdən çıxdığı zaman yaralanmışdı.
Tuna nehri akmam diyor,
Etrafımı yıkmam diyor,
Şanı büyük Osman Paşa,
Plevneden çıkmam diyor.
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Dövrünün bütün hərbi komandirləri tərəfindən nümunə alınan Qazi Osman
paşa hətta əsir düşdüyü zaman rus çarından hörmət görmüş Osmanlı ordusunun
sərkərdəsidir. Eyni zamanda o, döyüşdə xəndəkqazma metodunun iştirakçısıdır.
Qazi Osman paşa 1900-cü ildə 68 yaşında dünyasını dəyişmişdir.
Düşman Tuna’yı atladı,
Karakolları yokladı.
Osman Paşa’nın kolundan,
Beşbin top birden patladı.
Kılıncımı vurdum taşa,
Taş yarıldı baştan başa.
Ünü büyük Osman Paşa,
Askerinle binler yaşa.
Olur mu böyle, olur mu?
Evlat babayı vurur mu?
Sizi millet hainleri,
Bu dünya size kalır mı?
Kılıcımı vurdum taşa,
Taş yarıldı baştan başa.
Namı büyük Osman Paşa,
Askerinle binler yaşa.
Qeyd edək ki, bu türkünün Kərkük, Bolqarıstan, Krım və Süleyman Şənəlin Bəhlul Bəxtiyardan topladığı variantları da mövcuddur (5, 41-43).
Plevne’nin içinde ordu kuruldu,
Osman Paşa sol yanından vuruldu,
Kırk beş bin askerle esir tutuldu.
Nəqarət
Giderim Balkan tükenmez,
Arkama bakarım imdat gelmez.
Tüfenginin ucu gümüşten işli,
Sırma bıyıklarım çürüdü düştü,
Dil bilmez Kazaklar başıma üştü.
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Nəqarət
Giderim Balkan tükenmez,
Arkama bakarım imdat gelmez.

Etem Ruhi Üngörün verdiyi məlumata görə, Plevne türküsü o dövrün məşhur bəstəkarı Mehmet Əli bəy tərəfindən bəstələnmişdir (6, 66).
Plevne’den toplar atıldı,
İslam Bulgar’a katıldı.
Haberin olsun Sultan Hamit,
Rumeliler satıldı.
Çadırımız mavi beyaz,
Bu sene gelmedi mi yaz.
Aman katip haller yaman,
Beni başka deftere yaz.
Karadeniz dalgalandı,
Orta yeri halkalandı.
Kör olası Damat Paşa,
Moskof ile ne laflaşa.
Karadeniz akıp gider,
Etrafını yıkıp gider.
Sağ olası Osman Paşa,
Bulgarları kırıp gider.
Karadeniz akmam dedi,
Ben Tuna’ya bakmam dedi.
Yüz bin Kazak gelmiş olsa,
Osman Paşa korkmam dedi (7, 27-28; 8, 760-769).

***
Ruslar Tuna’yı atladı,
Karakolları yokladı.
Osman Paşa’nın kolundan (da),
Beş bin top patladı.
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Kanlı Tuna akar gider,
Etrafını yıkar gider,
Adlı-şanlı Osman Paşa,
Boyun eğmiş esir gider.
İstanbul’dan gelir,
Kadı Kalmadı dünyanın tadı,
Şaşkın oldu zalim,
Kadı Deli oldu deli Kadı.
Kanlı Tuna akmam diyor,
Ben düşmandan korkmam diyor.
Kılıncını vermeyince,
Ben Plevne’den çıkmam diyor.
Olur mu beyler, olur mu,
Yaver Paşayı vurur mu,
Padişah’ın zalimleri,
Bu dünya size kalırmı (7, 27-28).

Varna qalası türküsü
VI əsrdə yunan kolonyası kimi tanınan Odesos şəhərinin adına XII əsrə
aid tarixi mənbələrdə Varna şəhəri kimi rast gəlirik. Bolqarıstanın ikinci böyük
şəhəri olan Varna əhəmiyyətli nəqliyyat yolu olmaqla yanaşı, ölkənin iri mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Varna, eyni zamanda Bolqarıstanın Qafqaz, Poti,
Batumi və İstanbulu birləşdirən ən böyük liman şəhəridir. 2014-cü ilin statistik
məlumatına görə, əhalisinin sayı 348002 nəfərdir.
Qaradəniz sahillərində Odesos qalası (sonradan Varna qalası adlandırılmışdır) Miletdən gələn yunanlar tərəfindən e.ə. VII əsrdə tikilmişdir. E.ə. III əsrdə şəhərə əvvəlcə makedoniyalılar, sonra isə Roma İmperiyası nəzarət etməyə
başladı. 681-ci ildə şəhər Bolqar xanı, Birinci Bolqar dövlətinin qurucusu Asparux xanın (640-701) hakimiyyəti altına keçdi və bu illərdə şəhər öz canlanma
dövrünü yaşadı. Elə bu dövrdən etibarən də Bizans salnamələrində şəhərin adı
Varna olaraq xatırlanır. Qədim Bolqar krallığında Varna xristianlığın əhəmiyyətli mərkəzlərindən biri idi. Şəhər Konstantinopol, Dubrovnik, Venesiya və
Genuya ilə sıx ticarət əlaqələri qurmuşdu.
1391-ci ildə Osmanlı əsgərlərinin nəzarətinə keçdikdən sonra əlverişli
şəraitinə görə qala hərbi-strateji əhəmiyyətli bölgəyə çevrildi. 1444-cü ildə
Varna Polşa kralı III Vladislavın ordusu ilə Sultan II Muradın ordusu arasındakı
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qanlı döyüşə səhnə olmuşdur. Bu döyüşdə polyaklar ağır məğlubiyyətə uğramış,
kral III Vladislav isə həlak olmuşdur. 1606-cı ildə Osmanlı torpaqlarına daxil
olan Varnanı Saqaydaçların (ukraynalılara mənsub zadəgan ailəsi) rəhbərliyi ilə
Ukrayna kazakları ələ keçirdi. Onlar türklərdən 180 mindən çox qızıl və s. qənimət əldə etdilər. Ukrayna xalqının dilində bu döyüşü əks etdirən qəhrəmanlıq
nəğmələri də var.
1768-1774-cü ildə rus-türk müharibəsi zamanı rusların şəhəri ələ keçirmək
cəhdi boşa çıxdı. Rus ordusu geri çəkilərkən 700 ölü və yaralı əsgər, altı yüngül
silah bazasını itirmişdir. 1828-1829-cu illərdəki rus-türk müharibəsində isə Varna ruslar tərəfindən uzun müddət mühasirədə qalmışdır. Dənizdən və qurudan
mühasirəyə alınan Varna rusların əlinə keçdi. Bu zaman onlar 9000 varnalını
əsir götürdülər. Krım müharibəsi zamanı şəhər Böyük Britaniya və Fransa əsgərləri tərəfindən işğal olundu. Minilliklər boyu türklərə aid olan Varna torpaqları
1878-ci ildə ruslar tərəfindən yenidən işğal olunaraq Bolqarıstana tabe edildi.
Tarix boyu bu torpaqlarda “mühim bir Türk nüfuzu” (7, 160; 15, 5696-5697)
vardı.
Saray önü sıra sıra söğütler,
Oturmuş binbaşı asker öğütler,
Bu kavgada ölen babayiğitler.
Nəqarət
Oynaşır balıklar deniz dalgalı,
Bugün Varna’nın başı çok belalı.
Bulgarya bizden asker alacak,
Alacak da Şıpka(Şıbka) ya yollayacak,
Arkamızdan analar ağlayacak.
Nəqarət
Oynaşır balıklar deniz dalgalı,
Bugün Varna’nın başı çok belalı.
Arapoğlu bıçağını yağlasın,
Yağlasın da Plevne’yi boylasın,
Bu kavgada çok analar ağlasın.
Nəqarət
Oynaşır balıklar deniz dalgalı,
Bugün Varna’nın başı çok belalı (7, 31).
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***
Alyeşil bayrağı gelin mi sandın,
Sefere gideni gelir mi sandın,
Tırampet1 sesini davul mu sandın.
Nəqarət
Aman Padişahım izin ver bize,
İzin vermezseniz atın denize,
Tutalım Moskofu verelim size.

Eski saraylarda kur’a2 çekilir,
Kur’ası çıkanın boynu bükülür,
Anası babası yola dökülür.
Nəqarət
Aman Padişahım izin ver bize,
İzin vermezseniz atın denize,
Tutalım Moskofu verelim size.
Kışlanın önunde bir uzun servi,
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli,
Sılada bıraktım ben bir saçı telli.
Nəqarət
Aman Padişahım izin ver bize,
İzin vermezseniz atın denize,
Tutalım Moskofu verelim size (7, 31-32).
***
Varna gibi kale yoktur,
İçinde timarı çoktur,
Varna’ya imdat yoktur,
Biz Varna’lıyız ağalar.
İmdat Varna’ya.
Varna galataya bakar,
Arasında dere akar,
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Gemiler Varna’yı yakar,
Biz Varna’lıyız ağalar.
Padişahlar, imdat Varna’ya.
***
Varna’nın etrafı deniz,
Varna’yı sardı domuz,
Verin tabyalara omuz,
Biz Varnalıyız.
Varna'nın etrafı keriz,
Kapudan paşa der biz biriz,
Karpuz gibi gülle serperiz,
Biz Varnalıyız.
Varna'nın etrafı bağlar,
İçinde seçme çaylar,
Analar evladını eğler,
Biz Varnalıyız.
Varna'nın kalesi taştır,
Gözümden akanlar yaştır,
Kafir Osmanlılar baştır,
Biz Varnalıyız.
Düşman ve kafir Moskof,
Denizden ve karadan,
Yağmurdan sık gülleyi saçar,
Korkar Osmanlı toplarından,
Ve Moskof hücumdan kaçar,
Biz Varnalıyız (9, 387; 10, 827-828).
Teselya müharibəsinə həsr olunan türkü

1878-ci ildə Osmanlı torpaqları olan Teselya və İyon dənizi sahilindəki
Arta limanı Berlin müqaviləsinə əsasən Yunanıstana verilmişdir. Bu hadisədən
sonra Osmanlı ordusunun bir neçə dəfə o torpaqları geri qaytarmaq cəhdi boşa
çıxmışdır. Lakin 1897-ci ildə Osmanlı-Yunanıstan müharibəsi zamanı təxminən
bir ay sürən qanlı döyüşlərdən sonra Osmanlı ordusu qalib gəlmiş, özünün tarixi
torpaqlarını geri qatyarmışdır.
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Tarixdə Teselya müharibəsi kimi xatırlanan bu döyüşün ən qanlı səhnələri
xalq arasında dastan kimi səslənir.
Sene bin üç yüz on içinde,
Muharebeye kalkti bütün Yunan'ı,
Gördü Osmanlı'lar daim başında,
Cigerinden boşladı kıpkızıl kanı.
Gaziler zümresi oldular hazır,
Ethem Paşa idi anlara näzır,
Osman Paşa da var idi misäl-i Hızır,
Acele keşf etti fikr-i düşmanı.
Kuşattı islamlar sol ile sağı,
Bellerinde var idi gayret kuşağı,
Kahramanlar en önde çekti sancağı
Alasonya1 oldu kavga meydanı.
Yüz elli bin asker ilmiyle amil,
Var yanlarında keşf u hamäil,
Haydar Paşa idi sancağı hämil,
Düşman başına döktü tufänı (12, 115-116).
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Rəylər
FOLKLORUN YAZILI ƏDƏBİYYATDA İNİKASI
Azərbaycan ədəbiyyatında folklor dəyərləri ilə
yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi öyrənilməyə başlandığı vaxtdan etibarən o, milli ədəbiyyatın silsilə
problemlərini əks etdirə bilən yaradıcılıq sahəsi kimi
özünü göstərməyə başladı və daim diqqət mərkəzində
oldu. Azərbaycan ədəbiyyatının getdikcə bu yeni dəyərlərə daha möhkəm söykənməsi, şübhəsiz ki, onun
bəhrələndiyi qaynaqlar və xüsusilə əvəzsiz folklor dəyərləri ilə sıx bağlı idı. Əgər XIX əsrin maarifçi ədəbiyyatı,
xüsusilə
A.Bakıxanov,
İ.Qutqaşınlı,
M.Ş.Vazeh, M.F.Axundov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani və
başqaları bu qaynaqdan bəhrələnib milli nəsr, dramaturgiya və poeziyaya xalqın milli-mənəvi düşüncəsinin qeyri-mütəşəkkil axınını
yaratmışdılarsa, XX əsr ədəbiyyatında folklor, folklorizm özünü yeni məzmunda,
daha mütəşəkkil formada göstərməyə başladı.
Azərbaycan ədəbiyyatında folklorizm, əsasən, üç formada – mətnaltı qəlibdə, mətndaxili üslubda və müstəqil folklor süjetlərinin, eləcə də folklor motivlərinin ədəbiyyata gətirilməsi formasında özünü göstərdi. Amma təəssüf ki,
bir sıra istisnalara, xüsusilə ayrı-ayrı ədiblərin folklor süjetlərindən öz əsərlərində istifadəsin əks etdirən bir çox tədqiqatların aparılmasına baxmayaraq, ümumilikdə problemin geniş tədqiqinə, Azərbaycan ədəbiyyatında folklorizmin
meydana gəlməsi və nəzərə çarpan üç mühüm qəlibdə geniş şəkildə öynərilməsinə, demək olar ki, indi-indi başlanılmışdır.
Folklor süjetləri və folklorizm Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli yüksəlişinin, xalqın milli-mənəvi, eləcə də dini-əxlaqi dəyərlərinin ədəbiyyatımızda
bədii təcəssümünün başlıca vasitələrindən biridir. Folklor süjet və motivlərinin
bu gün ayrıca tədqiqata cəlb edilməsi bu ədəbiyyatın təkcə törəniş və inkişaf istiqamətlərini öyrənməyə deyil, eyni zamanda sonrakı mərhələlərdə, ayrı-ayrı
epoxal dönəmlərdə milli həyatı əks etdirmək, özünün etik-estetik dəyərini qoruyub saxlamaq, xalqın yeni şəraitdə davam və inkişaf edən həyatının yazılı ədəbiyyatda ənənəvi ardıcıllıqda əks olunmasına, inikasına imkan verir.
Təbii ki, bunlar bütövlükdə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatını dəyərləndirməyə, ona yeni baxışların formalaşmasına və ədəbiyyatımızın ayrı-ayrı dövrləri,
mərhələləri və ədəbi simaları barədə müasir mərhələdə daha doğru qənaətlərə
gəlməyə yol açır. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı və folklorun qarşılıqlı əlaqələri
ədəbiyyatımızı təkcə məzmunca tamamlamamış, eyni zamanda ona yeni mündə121
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ricə vermiş, etik və estetik cəhətdən onu zənginləşdirmişdir. Folklorla yazılı
ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi onun mövcud olduğu bütün dövrlərdə ədəbi-nəzəri
fikrin aktual problemlərindən olmuşdur. Yazılı ədəbiyyat və folklor probleminin
öyrənilməsi bu gün daha önəmli, daha aktual məsələ olduğundan, Azərbaycan
folklorşünaslığında son zamanlar bu məsələnin araşdırılmasına, problemlərin elmi-nəzəri baxımdan ümumiləşdirilməsinə maraq daha da artmışdır. Çünki ədəbiyyatımızı, o cümlədən folklorumuzu yeni istiqamətdə araşdırmaq, onun daxili
məzmun və məna əhəmiyyətini, xalq həyatına dərin köklərlə bağlılığını öyrənmək üçün folklor və yazılı ədəbiyyat əlaqələrinin qarşılıqlı şəkildə araşdırılması
çağdaş dönəm üçün çox aktualdır.
Bu baxımdan, 2013-cü ildə AMEA Folklor İnstitutunda çapdan çıxan, elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru Muxtar İmanov (Kazımoğlu) olan 236
səhifəlik “Folklor və yazılı ədəbiyyat” (I hissə), (Bakı, “Nurlan”, 2013) kitabı
folklorla yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsinin tədqiqi sahəsində irəliyə doğru
atılmış böyük bir addımdır. Kitaba daxil edilən və ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən
yazılan 12 müxtəlif mövzulu elmi-tədqiqat məqaləsi AMEA Folklor İnstitutunun
“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində, həmin şöbənin müdiri, filologiya üzrə
elmlər doktoru, professor Kamran Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmışdır.
"Folklor və yazılı ədəbiyyat" kitabına daxil edilən birinci məqalə professor K.Əliyevin “Məhəbbət əfsanəsi: faciə və dastan” adlı məqaləsidir. K.Əliyev
Azərbaycan çağdaş filoloji elm tarixində xüsusi üslubu, özünəməxsus dəst-xətti
olan, məşğul olduğu sahələri professional səviyyədə və dərindən bilən dəyərli
elm xadimlərimizdəndir. Orijinal və maraqlı yazı manerası olan bu alimin, demək olar ki, bütün yazılarında hökmən bir yenilik, bir novatorluq olur. K.Əliyevin ədəbiyyat tariximizin müxtəlif, eyni zamanda az öyrənilmiş sahələrinə marağı hər zaman böyük olmuşdur. O, yazdığı bütün əsərlərində həmişə aktual olan
elmi məsələlər barəsində daim orijinal fikirlər, mülahizələr söyləmək xüsusiyyəti ilə də daim diqqət mərkəzində olmağı bacarmışdır.
K.Əliyevin "Məhəbbət əfsanəsi: faciə və dastan" məqaləsi də bu nöqteyinəzərdən istisna deyil. Müəllif bu məqaləsində görkəmli Azərbaycan ədibi, taleyinə faciəli bir ömür yaşamaq qismət olan H.Cavidin "Şeyx Sənan" faciəsindən
söz açıb və əsəri eyni adlı əfsanə ilə müqayisə edib. Hüseyn Cavid Azərbaycan
ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini inkişaf etdirən və zənginləşdirən qüdrətli söz
ustasıdır. O, öz yaradıcılığı ilə, dərin hikmətli və fəlsəfi poeziyası, təkrarsız
dram əsərləri ilə Azərbaycanda milli şüurun intibahına misilsiz xidmət göstərmişdir. H.Cavid mütəfəkkir şair, görkəmli dramaturq və Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixinin orijinal ədəbi simalardan biridir. Azərbaycan ədəbiyyatının əsas inkişaf
mərhələlərindən sayılan XX əsr Azərbaycan romantizmi daha çox Hüseyn Cavidin adı ilə bağlıdır. “Şeyx Sənan” faciəsi dramaturgiya tariximizdə romantizmin
bütün problematikliyi, ideya və məzmun xüsusiyyətləri ilə təzahür etdiyi əsərlərdəndir. H.Cavid bu əsəri ilə Azərbaycan dramaturgiyasının mövzu sərhəddini
122

123

Dədə Qorqud ● 2014/III

daha da genişləndirmiş, faciəvi xarakterin, romantik qəhrəmanın və dramatik
konfliktin yeni tiplərini yaratmış, ədəbiyyatımızı humanist, nəcib və bəşəri ideyalarla daha da zənginləşdirmişdir.
Kamil və ülvi bir sevgi dastanı olan “Şeyx Sənan” faciəsi (1914) Hüseyn
Cavidin ən qüvvətli faciələrindən biridir. Əsər Azərbaycan teatrlarında uzun
müddət müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulmuş, şərəfli bir səhnə yolu keçmiş, tamaşaçıların böyük rəğbətini və məhəbbətini qazanmışdır. Faciənin belə xoşbəxt
sənət taleyinə səbəb ondakı yüksək sənətkarlıq, gərgin dramatik münaqişə, parlaq xarakterlər, nəcib bir məhəbbət və insanlıq fəlsəfəsi idi. Hələ faciəni qələmə
almazdan öncə yazdığı “Şeyx Sənan” şeirində Cavid öz bədii-estetik qayəsini bu
cür ifadə edirdi:
“Nədir mənası eşqin?” söyləyənlər nerdə, bir gəlsin,
Görüb qüdsiyyəti-Sənanı lal olsun xəcalətdən!..
Məhəbbətsiz bütün mə’nayi-xilqət şübhəsiz hiçdir,
Məhəbbətdir əvət, məqsəd şu pürəfsanə xilqətdən (1, 58).
K.Əliyev bu şeir barədə yazır: “H.Cavid bu şeiri vasitəsilə Şeyx Sənan obrazına və onun adı ilə bağlı əfsanəyə öz rəğbətini bildirir. Şeirdən məlum olur ki,
romantik sənətkar Şeyx Sənanı ən böyük məhəbbət simvolu hesab edir. Onun
yaxından və hərtərəfli dərki ilə insanlar daha böyük mənəvi dəyərlərə sahib ola
bilər... Beləliklə, romantik sənətkar "Şeyx Sənan" şeiri ilə bu mövzuda yeni bir
əsər yazacağına imkan açmışdır. Onun nəzərincə, Şeyx Sənanın adı ilə bağlı
əfsanə Leyli və Məcnunun adı ilə bağlı əfsanədən heç də əhəmiyyətsiz deyildir.
Ümumiyyətlə, Azərbycan romantizmində əfsanəyə sənətkar diqqəti H.Cavidin
"Şeyx Sənan" faciəsi ilə yeni zirvə qazanır” (2, 3-4). Daha sonra K.Əliyev fikrini əsaslandırmaq üçün Məmməd Cəfərin belə bir fikrini də misal gətirir:” "Cavid …eyni əfsanənin mayasında olan reallığa yeni bir məzmun vermiş, əfsanəni
təbliğ etmək istədiyi fikrə böyük insan məhəbbəti qarşısında milli və dini
təəssübkeşlik heçdir, gücsüzdür ideyasına tabe etmişdir" (3, 185-186).
Bu bir həqiqətdir ki, H.Cavid “Şeyx Sənan” faciənin mövzusunu "Şeyx
Sənan" əfsanəsindən, onun müxtəlif variantlarından götürmüşdür (4, 100-239).
Lakin başqa bir cəhəti də unutmaq olmaz ki, H.Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsinin
süjeti və obrazları ilə "Əsli-Kərəm" dastanının süjet və obrazları arasında xeyli
yaxınlıq vardır. Deməli, "Şeyx Sənan" əfsanəsinin seçilməsində "Əsli-Kərəm"
dastanının müəyyən qədər rolu olmuşdur. K.Əliyev məqalədə H.Cavidin "Şeyx
Sənan" faciəsi ilə "Əsli-Kərəm" dastanının müqayisə edərək onlar arasındakı
tam yaxınlığı təsdiq edir. Müəllifin fikrincə, hər iki nümunənin bir-birinə oxşarlığı ilk növbədə bədii təsvirlərdə özünü göstərir. Belə ki, hər iki qəhrəman - həm
Kərəm, həm də Şeyx Sənan Tiflisə gəlib çıxırlar. Faciə və dastandan gətirilmiş
nümunələrə nəzər salmaqla K.Əliyev bu qənaətə gəlir:” Açıq-aydın görünür ki,
Kərəmin Tiflisi tərif etməyi ilə Şeyx Sənanın Tiflisə münasibəti arasında ciddi
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bir oxşarlıq vardır. Doğrudur, bu oxşarlığı, yəni hər iki obrazın müəyyən bir obyektə eyni münasibətini həmin obrazların əhval-ruhiyyəsi ilə də izah etmək olar.
Ona görə də Kərəm və Şeyx Sənanın təbiətə münasibətində kifayət qədər yaxınlıq
vardır. Hətta onların deyimlərində bəzi təbiət obrazları da eyniyyət təşkil edir.
Kərəmlə Şeyx Sənanın ‒ bu iki qeyri-adi aşiqin bir-birinə yaxınlığını və
doğmalığını təsdiq edən faktlardan biri də onların öz sevgi və məhəbbətləri yolundan dönməzliyidir. Bu fikir, bu dönməzlik sadəcə olaraq, ümumi təsvirlərlə
deyil, həmçinin onların öz dilləri ilə də oxuculara çatdırılır” (2, 6).
“Şeyx Sənan” eşqin qüdsiyyəti haqqında mahnı, lirik, şairanə bir nəğmə idi.
Poeziyamızda “eşqin mənası” haqqında böyük mahnını hələ XII əsrdə dahi Nizami oxumuşdu. “Xosrov və Şirin”də ali bir sevginin qüvvəti mənəviyyatsız bir hökmdarı əsil insana çevirirdi (5). “Şeyx Sənan” isə eşqin mövhumat və
xurafat üzərində təntənəsi idi. Başqa sözlə, “Şeyx Sənan” faciəsi əqidə və zehniyyətdə olan puçluğun və saxtalığın üzərində qələbəsi idi. Süjetin bədii həllində
əksini tapan əsas dramatik hadisə də məhz bu qələbənin ifadəsi idi: əsərdə “böyük şeyx” “böyük aşiqə” çevrilirdi...
Məhəbbəti tərənnüm etmək üçün H.Cavid əvvəlcə öz fəlsəfəsini dünyəvi
eşqə qarşı çevirmiş bir filosofdan bəhs edir. Bu filosof həm də din və təriqət başçısıdır. Maraqlıdır ki, əsərin qadın qəhrəmanı da başqa cinsə könül verməməyi
qərara almışdır. Şeyx Sənan “eşqi-ruhani” xatirinə Zəhranın odlu məhəbbətini
rədd edərək səhralara üz tutduğu kimi Xumar da monastıra hazırlaşır. Lakin əsər
hər iki qəhrəmanda bu saxta inamın sarsılması və böyük, təmiz bir məhəbbətin
hər şey üzərində qələbəsi, üstünlüyü ideyası ilə bitir.
Görkəmli alman şair-dramaturqu, mütəfəkkir və naturalisti İohann Volfqanq Höte alman ədəbiyyatının ensiklopediyası sayılan və 57 il ərzində yazdığı
“Faust” faciəsində (1774-1831) alim və filosof obrazını ‒ Faust obrazını yaratmışdır. Y.V.Hötenin yaratdığı bu obraz dünyəvi elmlərin və biliklərin zirvəsinə
qalxmış, Mefistofelin köməyi ilə göyləri və əbədiyyəti dərk etmişdir. Faust
bütün bunlardan sonra isə bataqlıqdan qurudub əldə etdiyi bir parça torpaqda
əkinçiliklə məşğul olmuşdur. Faust axtardığı böyük həqiqəti, həyatın mənasını,
dünyada ən “bəxtiyar anı” yalnız bu zaman tapmış və yalnız bu zaman “dayan,
ey an, sən gözəlsən, dur!” – demişdi.
H.Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsində yaratdığı Şeyx Sənan obrazı da “min
dürlü” və “pərdəli” hikmətlərə nüfuz etmiş, din və islam rəhbəri olmuş, ölkələr,
məmləkətlər dolaşmış və ən nəhayət, təmiz, təbii, dünyəvi bir hissin naminə iki
il donuzlara çobanlıq etmişdir. “Aradım nurihəqqi ta buldum” – deyə Sənan
yalnız bu zaman həqiqi müdrik, əsil bəxtiyar bir insan kimi təntənə etmişdi! Hər
iki əsərdəki ideya – Sənanın “azad duyğuların təbiiliyi və sərbəstliyi hər şeydən
yüksəkdir” və Faustun “əkinçilik sxolastik fəlsəfəçilikdən yaxşıdır” ideyası bir
nöqtədə birləşirdi: insan fəaliyyətində realizmi, əməli istiqaməti, həyat sevgisini
təsdiq edirdi!.. Sonda Sənanın sevgisi ideallaşsa da, xəyali, əfsanəvi mənalar
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kəsb etsə də, bütövlükdə əsərin pafosu, onun həyat sevgisini təsdiq edən fəlsəfəsi idi.
K.Əliyev “Məhəbbət əfsanəsi: faciə və dastan” məqaləsi boyu apardığı
müqayisələr və hər iki əsərdən: “Şeyx Sənan” faciəsindən və “Əsli-Kərəm” dastanından gətirdiyi faklatrla bu fikrə gəlir:”Kərəmin Əsli yolunda dözdüyü bütün
cəfalara Şeyx Sənan da Xumarın yolunda dözür. Bu iki məhəbbət fədaisi arasındakı mənəvi yaxınlıqlar yuxarıdakı faktlarla sübut olunur və bunlar kifayət qədərdir. Lakin başqa bir mühüm cəhət də vardır ki, həmin cəhət iki bədii nümunənin ortaq cəhətlərini ortaya çıxarmaq üçün yuxarıda sadaladıqlarımızdan az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu da ondan ibarətdir ki, H.Cavid "Şeyx Sənan" faciəsində
sanki "Əsli-Kərəm" dastanına (bütövlükdə folklora!) öz məhəbbət və rəğbətini
bildirmək üçün yeri gəldikcə qoşma formasından istifadə etmişdir... Bu poetik
nümunələr bir tərəfdən “Şeyx Sənan” faciəsi ilə “Əsli-Kərəm” dastanı arasında
müəyyən paralellər aparmağa imkan verirsə, digər tərəfdən də H.Cavidin
özünün heca vəzninə olan diqqət və marağını sübut edir” (2, 15-19).
“Folklor və yazılı ədəbiyyat” kitabına daxil edilən ikinci məqalənin müəllifi tanınmış koroğluşünas alim İslam Sadıqdır. Onun məqaləsi “Koroğlu” dastanının Azərbaycan şeirinə poetik təsiri" adlanır. XVII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən möhtəşəm xalq abidəsi olan “Koroğlu” eposu qədim türk oğuz dastan
ənənələri əsasında Azərbaycan ərazisində, təxminən, 400 il bundan əvvəl
formalaşmışdır. “Koroğlu” eposu Azərbaycanda XVI-XVII əsrlərdə yaransa da,
XVII-XVIII əsrlərdə zəngin inkişaf yolu keçmişdir. Bu epos bütün türk dünyasında geniş yayılaraq ozanların repertuarının əsasını təşkil etmişdir. Tarixi qəhrəmanlıq dastanı “Koroğlu” eposu yalnız Azərbaycan xalqının, türk xalqlarının
deyil, ümumən, dünya ədəbiyyatının ən qiymətli ədəbi abidələrindən sayılır.
Azərbaycan ədəbiyyatında “Dədə Qorqud”dan sonra şifahi xalq ədəbiyyatının
ən möhtəşəm əsəri “Koroğlu” eposudur. “Dədə Qorqud” dastanı Azərbaycan
xalqının, “Koroğlu” eposu isə Azərbaycan millətinin formalaşdığı tarixi dövrlərdə təşəkkül tapmışdır.
İslam Sadıq məqalənin əvvəlində “Koroğlu” dastanının belə populyar olmasından, onun sevilmə səbəblərindən bəhs edərək yazır: “Koroğlu” dastanı
dünya epik söz sənətinin şah əsərlərindən biridir. Dünyada yayılma coğrafiyasının genişliyinə, variantlaşma və versiyalaşma zənginliyinə görə ikinci belə əsər
tapmaq mümkün deyil. Bunun iki mühüm səbəbi var. Birinci səbəb dastanda
xalqın bütün arzu və ideyalarının öz dolğun təcəssümünü tapması, epik qəhrəmanların idealları ilə xalqın ideallarının üst-üstə düşməsi, onun bədii siqləti,
poetik gözəlliyi ilə bağlıdır. İkinci səbəb Koroğlunun şəxsiyyəti ilə bağlı olub
dastanın sevilə-sevilə yaddaşlarda yaşamasını və belə geniş coğrafiyada yayılmasını təmin etmişdir. Koroğlunun şəxsiyyəti deyəndə gözlərimiz önündə iki
obraz canlanır: Qəhrəman Koroğlu və aşıq-şair Koroğlu. Koroğluya ümumxalq
məhəbbətinin böyüklüyünü bu iki obraz birlikdə yaratmışdır. Koroğlunun aşıq125
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lığı-şairliyi onun şöhrətlənməsində heç də qəhrəmanlığından az rol oynamamışdır. Birincisi, Koroğlunun aşıqlığı-şairliyi dastanın bədii siqlətini, poetik dolğunluğunu təmin etmişdir, ikincisi, Koroğlu həm də sinəsindəki saza, düzüb qoşduğu bənzərsiz qoşma və gəraylılara görə sevilmişdir” (2, 20).
Məqalə müəllifi folklorun bütün zamanlarda və bütün xalqlarda yazılı
ədəbiyyatın tükənməz ilkin qaynağı olmasını, dünyanın ən böyük şair və yazıçılarının, ilk növbədə, şifahi xalq yaradıcılığından bəhrələndiyini vurğulayır. İslam Sadıq Azərbaycan ədəbiyyatının da ilkin qaynağının həmişə şifahi xalq yaradıcılığı olduğunu qeyd edir: “Azərbaycanda yazılı ədəbiyyatın ən tükənməz,
ən zəngin qaynaqlarından biri “Koroğlu” dastanı olmuşdur. Bu dastan yüzillər
boyu aşıqların repertuarından düşməmiş, xalqın yaddaşında yaşamış, dillər əzbərinə çevrilmişdir. Ona görə də “Koroğlu” dastanı həm aşıq yaradıcılığına, həm
də yazılı şeirimizə çox güclü poetik təsir göstərmişdir. Azərbaycanda “Koroğlu”
dastanının poetik gözəlliyindən, ideya zənginliyindən, məzmun dolğunluğundan
az və ya çox dərəcədə bəhrələnməyən şair tapmaq çətindir. Hətta bizim elə şairlərimiz var ki, onun yaradıcılığındakı xəlqilik büsbütün “Koroğlu” dastanının təsiri ilə yaranmışdır” (2, 21).
Daha sonra İslam Sadıq doğru olaraq, "Koroğlu" dastanının Azərbaycan
yazılı ədəbiyyatına poetik təsirlərinə müxtəlif aspektlərdən yanaşmışdır. Tədqiqatçı bu təsirin ideya və məzmun baxımından daha qabarıq nəzərə çarpdığına
görə bir neçə bölgü apararaq qruplaşdırmanı da bu istiqamətdə aparmağı məqsədəuyğun hesab edib:
1. Koroğlu qəhrəmanlıq rəmzidir.
2. Koroğlu mərdlik rəmzidir.
3. Azərbaycan şeirində Qırat obrazı.
İslam Sadıq məqalədə ilk olaraq Koroğlunun qəhrəmanlıq rəmzi olması
fikrini əhatəli şəkildə əsaslandırıb. Müəllifin qənaətinə görə, şairlərimiz qəhrəmanlıq ruhlu şeirlər yazarkən, ilk növbədə, “Koroğlu” dastanından bəhrələniblər. Məsələn, İ.Sadıq qeyd edir ki, S.Vurğunun Böyük Vətən müharibəsi dövründə yazdığı şeirlərində qəhrəmanlıq ruhu Koroğlu obrazına görə daha da qüvvətli
olub. Böyük Vətən müharibəsi dövründəki yaranan ədəbi nümunələrdə qəhrəmanlıq ruhu daha da güclənmiş, bir çox şairlərimiz öz arzu və fikirlərini dolğun
ifadə etmək üçün “Koroğlu” dastanından ustalıqla bəhrələnmişlər. Həmin dövrdə bir çox ədiblər, xüsusilə Səməd Vurğun “Koroğlu” dastanına tez-tez üz tutmuşdur. Belə ki, S.Vurğun "Koroğlu" dastanından, Koroğlu obrazından təsirlənərək, “Azərbaycan balası”, “Partizan Babaş”, “Yandırılan kitablar”, “Ukrayna partizanları”, “Qafqazdan Dona doğru” və s. şeirlərini yazıb.
İ.Sadıq Xalq şairi B.Vahabzadənin “Dörd yüz on altı”, M.Günərin “İlyana haqqında nəğmə”, M.İsmayılın “Əsir saz” poemalarında, Ə.Cəmilin Böyük Vətən müharibəsi dövründə yazdığı şeirlərdə, O.Sarıvəllinin, H.Arif, X.Rza
kimi şairlərin bir sıra şeirlərində də “Koroğlu” dastanındakı epizodlarla müqayi126
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sələr aparır, bu nümunələrdə Koroğlu qəhrəmanlığının, Koroğlu mərdliyinin izlərini axtarır. Tədqiqatçı vurğulayır ki, hər zaman Koroğlu yada düşəndə onun
qəhrəmanlıqlarla dolu həyatı gözlərimiz önündə canlanır. “Bunları düşündükcə
içimizdə bir qürur hissi oyanır, bizim də qəlbimizdən bir igidlik, qəhrəmanlıq
keçir. Millət keçmişini qürur hissi ilə andıqca, içində qəhrəmanlıq hissləri doğduqca gələcəyə daha inamla addımlayır” (2, 41).
Tədqiqatçı, bundan başqa, R.Rzanın, H. Arifin, X. Rzanın, M.Arazın,
F. Mehdinin və Abbasağanın yaradıcılığında rast gəlinən Koroğlu, Qırat mövzularını tədqiqata cəlb edərək, bu nümunələrə də öz araşdırmaçı münasibətini və
mövqeyini ifadə edib.
Kitaba daxil olan üçüncü məqalə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Fidan Qasımovanın “Folklor və klassik ədəbiyyat” məqaləsidir. Azərbaycan ədəbiy-yatının
mühüm tərkib hissələrindən olan klassik ədəbiyyatımızın zəngin ədəbi ənənələri
vardır. Bu ənənələr ədəbi inkişafın müxtəlif dövrlərində zənginləşib inkişaf etmiş,
xalqın məişətini və mədəni həyatını, estetik dəyərlərini, eləcə də qabaqcıl
görüşlərini özündə əks etdirmişdir. Klassik ədəbiyyatımızın təbii ki, müəyyən
yaranma dövrü, inkişaf mərhələləri və xüsusiyyətləri də olmuşdur. Onun yaranma
zəmini isə şübhəsiz ki, xalq ənənələri üzərində meydana çıxmış, zaman keçdikcə
həm mövzu, həm də məzmun etibarı ilə daha da zənginləşmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının son illərdə ciddi əhəmyyət verdiyi mühüm problemlərdən biri də ədəbiyyat və şifahi söz sənəti, yazıçı və folklor əlaqələri məsələsidir. Aydındır ki, klasiklərin, eləcə də müasir yazıçıların yaradıcılığının fərqli qaynaqlardan bəhrələndiyini göstərmədən onların dəyərini tam üzə
çıxarmaq çətindir. Azərbaycan klassik irsi ilə yanaşı, xalqımızın şifahi söz sənəti
bu qaynaqlardandır. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərləri özündə
qədim mədəniyyətin incilərini qoruyub saxlayan və əsrlər keçərək bu möhtəşəm
mənəvi mirasın günümüzə qədər itki və zədə görmədən gəlib çıxa bilməsini
təmin edən mühüm mənbədir.
Məlumdur ki, yazılı ədəbiyyatla şifahi xalq yaradıcılığı arasında hər zaman sıx əlaqələr mövcud olmuşdur. Ədəbiyyatın bu iki qolu müxtəlif vaxtlarda
bir-birlərindən bəhrələnmiş, qarşılıqlı surətdə inkişaf etmişlər. Fidan Qasımova
yazır: ”Yazılı ədəbiyyat və folklor problemi iki məsələdən ibarətdir. Bunlardan
biri yazılı ədəbiyyatda folklordan istifadə, digəri isə yazılı ədəbiyyatın folklora
təsiridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı tarixi inkişafın bütün mərhələlərində folklorla çox sıx əlaqədə olmuşdur. Bu əlaqə ikitərəfli şəkildə özünü
göstərmişdir. Belə ki, yalnız yazılı ədəbiyyat folklorun mövzu, süjet, ideyalarından istifadə etmirdi, həmçinin folklor da öz növbəsində yazılı ədəbiyyatın bədii
forma, obrazlarından bəhrələnirdi” (2, 43).
Folklorun hər zaman-bütün dövrlərdə yazılı ədəbiyyatımın ilk qaynağı olduğu, yazılı ədəbiyyata təsir etdiyi bir həqiqətdir. Folklor-yazılı ədəbiyyat münasibətinin uzun tarixinə baxmayaraq yazılı ədəbiyyatdakı folklorizmin rolu, se127
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mantikası hələ də müasir elmin uğurları baxımından araşdırılmamışdır. Yazılı
ədəbiyyat-folklor əlaqələri metodoloji baxımdan sovet humanitar elmində fərqli
şəkildə qoyulsa da, bugün aparılan tədqiqatlar bu istiqamətdədir. Bu baxımdan Fidan Qasımova yazır:” Folklor klassik ədəbiyyat üçün əsas mənbələrdən biridir.
Xalq yaradıcılığından istifadə ilə ədəbiyyata yeni süjet, obrazlar daxil olmuşdur.
Folklor janrları ədəbiyyatın inkişafının bütün mərhələlərində ona təkan vermişdir.
Belə ki, yazılı ədəbiyyat folklorun rəvayət, məsəl, atalar sözü, ağı, bayatı kimi
janrlarına müraciət etmişdir. Həm klassik ədəbiyyatda, həm də folklorda köhnə
ənənəvi obrazlı ifadələrdən, simvol və məcazlardan istifadə edilmişdir” (2, 44).
F.Qasımova daha sonra məqalədə Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli kimi klassik şairlərin yaradıcılığında folklor məsələlərini tədqiq etmiş, onların əsərlərindən müqayisəli nümunələr vermişdir. Məqalə müəllifi
məqalədə həmçinin bu mövzuda yazılan digər araşdırmalara da nəzər salmış, onlara münasibət bildirmişdir. Sonda Fidan Qasımova ümumiləşdirmələr apararaq
bu qənaətə gəlmişdir:”...hər iki tərəf, istər folklor, istərsə də klassik ədəbiyyat
müxtəlif zamanlarda bir-birlərinə təsir etmiş, biri digərinin mövzu və süjet cəhətdən inkişafına təsir göstərmişdir (s. 56).
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Xəyalə Orucqızının kitaba daxil edilmiş
məqaləsi “Professor Paşa Əfəndiyev folklor və yazılı ədəbiyyat haqqında” adlanır.
Paşa Əfəndiyev XX əsr Azərbaycan folklorşünaslığının görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşri və xüsusən tədqiqi sahəsində böyük fəaliyyəti olmuşdur. Paşa Əfəndiyev Azərbaycan
folklorşünaslığının ən mütərəqqi ənənələrini öz elmi fəaliyyətində birləşdirən,
dövrünün qabaqcıl elmi-nəzəri nailiyyətlərini milli folklorşünaslığımıza tətbiq
edən görkəmli Azərbaycan alimlərindən biridir. Alimin Azərbaycan şifahi söz
xəzinəsinin toplanması, yazıya alınması, tərtibi, nəşri və tədqiqi sahəsində geniş
və çoxşaxəli fəaliyyəti olmuşdur.
Məqalədə Xəyalə Orucqızı bütün həyatını Azərbaycan folklorşünaslığının inkişafına xidmət edən Paşa Əfəndiyevin bir sıra nəzəri fikirlərinə, o cümlədən “Cəfər Cabbarlı və xalq yaradıcılığı”, və “Səməd Vurğun və xalq yaradıcılığı” monoqrafiyalarına ətraflı nəzər salır. Müəllif folklorşünas alimin bu
əsərlərdə folklor və yazılı ədəbiyyat mövzusuna olan münasibətini araşdırır və
ədəbiyyatın bu iki qolunun bir-birinə qırılmaz tellərlə bağlandığını vurğulayır.
“Səməd Vurğunun “Vaqif” dramında epik ənənələr” məqaləsinin müəllifi
AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aynur İbrahimovadır. Aynur İbrahimova məqaləsində ilkin olaraq Səməd Vurğun yaradıcılığında yer alan folklor nümunələrindən bəhs edir. Məlumdur ki, xalq ədəbiyyatı ilə yazılı ədəbiyyatı yaradıcılığında
ən yüksək səviyyədə uzlaşdıran dahi şair S.Vurğun, əsasən, heca vəznində yazdıgı seirləri və dram əsərləri ilə, o cümlədən “Vaqif” dramı ilə dilimizin bütün
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zənginliyindən və sirinliyindən bəhrələnərək dillər əzbəri olan poeziya örnəkləri
yaratmısdır. Tədqiqatçı S.Vurğunun xalq poetik düşüncə tərzinə yaxın bir üslubda ‒ daha çox heca vəznində yazıb-yaratmasını təqdir edir. A.İbrahimova
vurğulayır ki, Səməd Vurğun yaradıcılığı Azərbaycan folkloru ilə elə qaynayıb
qarışmışdır ki, çox zaman bunları bir-birindən ayırmaq, təcrid etmək, kimin
kimdən faydalandığını müəyyən etmək mümkün olmamışdır. Müəllif Səməd
Vurğun haqqında fikirlərini ümummilli lider Heydər Əliyev S.Vurğunun 90 illik
yubileyinə həsr edilmiş gecədəki nitqi ilə tamamlayır: “Səməd Vurğun şeirinin
böyüklüyü, eyni zamanda, gözəlliyi ondan ibarət idi ki, onun hər kəlməsi, hər
sətri hər bir azərbaycanlının qəlbinə çatırdı, onun beynini fəth edirdi, onu öz
təsiri altına salırdı. Səməd Vurğunun şeiri bu gün də müasirlərimizə, gənc nəslə
ilham, ruh verir, onları coşdurur, daha da vətənpərvər edir, onlara vətəni, milləti,
torpağı sevməyi öyrədir.
Səməd Vurğunun yaradıcılığı dəryadır, indiyədək yazılanlar bunun hamısını əks etdirə bilməyib. Hesab edirəm ki, onun yaradıcılığı və qoyduğu irs bu
gün də, gələcəkdə də tədqiq olunacaq və bu barədə yeni-yeni əsərlər yaranacaqdır. Səməd Vurğun böyük şairdir. Şərq aləmində şair həmişə ən yüksək hörmətə
layiq olubdur. Səməd Vurğun isə öz dövrünün şairlərinin şairi olubdur” (6; 7).
“Folklor və yazılı ədəbiyyat” kitabına daxil edilən altıncı məqalənin müəllifi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Nizami Muradoğludur. Onun tədqiqat obyekti böyük Azərbaycan şairi Əhməd Cavaddır. Məqalə “Əhməd Cavad poeziyası
və folklor” adlanır. Məqalənin əvvəlində müəllif Əhməd Cavad şəxsiyyəti və
poeziyası, onun özəllikləri haqqında məlumat verərək yazır:” Əhməd Cavad
(1892-1937) XX əsrin əvvəllərində yazıb-yaradan, şəxsiyyəti şairliyinə, şairliyi
şəxsiyyətinə heç bir xələl gətirməyən, əksinə, bir-birini tamamlayan Azərbaycan
ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir... Məlum olduğu kimi,
Əhməd Cavad da 37-ci ilin repressiya qurbanlarındandır. Şairin faciəli taleyi
əsərlərinin də taleyindən yan keçməmişdir. Çoxlu əsərləri yandırılıb məhv edilsə
də, hazırda qalan əsərləri də şairin Azərbaycan poeziyasındakı yüksək yerini qoruyub saxlamağa kifayət edir” (2, 91-92).
Sonra Nizami Muradoğlu məqaləsində Ə. Cavad yaradıcılığının folklor
qaynaqlarını şairin “Elin bayrağı”, “Bismillah”, “Allahu Əkbər”, “Dağlar”,
“Gəncəm hey”, “Ağlayırdım, gülürəm!”, “Əfəndiyə”, “Göy-göl” və digər şeirləri əsasında araşdırır, onun əsərlərinin folklorla bağlılığını, xalqın şifahi söz təfəkkürü ilə şairin düşüncə oxşarlıqlarını müəyyənləşdirməyə çalışır.
N.Muradoğlu bu araşdırmalarından sonra Ə.Cavad və onun poeziyası haqqında fikirlərini belə yekunlaşdırır: “...Əhməd Cavadsız Azərbaycan ədəbiyyatının da bir tərəfi boş qalardı. Əhməd Cavad Azərbaycan ədəbiyyatının bəşəriyyətə bəxş etdiyi özü, sözü bir olan, sağlam məfkurəli, əbədiyaşarlıq qazanan,
“Göy göl”ü ilə qəlbimizə həmişə sərinlik gətirən, mavi göylər qədər dərin olan
bir sənətkardır” (2, 108).
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Kitaba yuxarıda adları çəkilən məqalələrlə yanaşı, Gülnar Osmanovanın
mifoloji obrazların folklor nümunələrində, habelə yazılı ədəbiyyatda oynadığı
roldan bəhs edən “Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifoloji obrazlar”, Gülsümxanım Hasilovanın görkəmli yazıçı Əzizə Cəfərzadənin əsərlərində istifadə etdiyi folklor nümunələrindən bəhs edən “Əzizə Cəfərzadənin bədii yaradıcılığı və
xalq ədəbiyyatı”, Tahir Rzayevin məşhur Azərbaycan yazıçısı İsmayıl Şıxlının
“Dəli Kür” romanının dilini, obrazlar aləmini sistemli şəkildə tədqiqata cəlb
edən, surətlərin milli-etnoqrafik xüsusiyyətlərini obrazlı folklor təfəkkürü müstəvisində təhlil edən “İsmayıl Şıxlının "Dəli Kür” romanında epos ənənəsi" adlı
məqalələri də daxil edilmişdir.
Bunlardan başqa, “Folklor və yazılı ədəbiyyat " kitabında doktorant Aytac Abbasovanın həm folklor, həm də tarixilik baxımından mühüm əhəmiyyəti
olan “Göl obrazı: əfsanə və yazılı ədəbiyyatda” adlı məqaləsi, Folklor İnstitutu “Klassik folklor” şöbəsinin elmi işçisi Vüsal Səfiyevanın Azərbaycan xalqının ən möhtəşəm qəhrəmanlıq eposu olan “Kitabi-Dədə Qorqud”un akademik Həmid Araslının elmi irsində tutduğu mövqedən bəhs edən “Akademik Həmid Araslının elmi irsində “Kitabi-Dədə Qorqud”, eləcə də Sevinc Əliyevanın “Heyvanlar haqqında nağıl və təmsillərin janr xüsusiyyətləri” adlı maraqlı məqalələri yer almışdır.
“Folklor və yazılı ədəbiyyat” (I hissə) kitabı 2013-cü ildə AMEA Folklor
İnstitutunda çapdan çıxan və maraqla qarşılanan nəşrlərdən biridir. Həmin İnstitutun Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsində hazırlanan bu nəşrin hazırda II hissəsi oxuculara təqdim olunur. II kitabda da xeyli sayda elmi tutumu böyük, folklor
və yazılı ədəbiyyatin qarşılıqlı əlaqələrindən və təsirindən bəhs edən maraqlı,
diqqəti cəlb edən elmi məqalələr toplamışdır. İnanırıq ki, AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində, həmin şöbənin müdiri, filologiya
üzrə elmlər doktoru, professor Kamran Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlan “Folklor
və yazılı ədəbiyyat” (II hissə) kitabı da elmi ictimaiyyat, eləcə də oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaqdır.
ƏDƏBİYYAT
1. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. I cild. Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005, 256 səh.
2. Folklor və yazılı ədəbiyyat. Bakı: “Nurlan”, 2013, 236 səh.
3. Məmməd Cəfər. Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm. Bakı: Azərb.SSR EA
nəşriyyatı, 1963
4. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. II cild. Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005, 352 səh.
5. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2004, 392 səh.
6. Əliyev H. S.Vurğunun 90 illik yubileyinə həsr edilmiş gecədəki nitq. Bakı: 1996
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Tahir Orucov
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
AMEA Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
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AŞIQ POEZİYASINA YENİ BAXIŞ
Ozan-aşıq sənəti Azərbaycan türklərinin tarixi, etnik-mədəni dünya görüşünün ayrılmaz bir hissəsidir. Bu sənət hər zaman olduğu kimi, bu gün də ictimai-mədəni həyatında önəmli rol oynamaqdadır. Mənsub olduğu xalqın sevimlisinə çevrilən aşıq sənəti XX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq sistemli və ardıcıl
şəkildə tədqiq olunmaqdadır. Belə tədqiqatlardan biri də filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, SDU-nun dosenti Avtandil Ağbabanın “Durnam, gedər olsan bizim
ellərə” kitabıdır (Bakı,”Qanun” nəşriyyatı, 2009). Əsərin elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru, professor İsrafil Abbasov, rəyçisi isə filologiya üzrə
elmlər doktoru Aslan Bayramovdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, alimin bu tədqiqat işi, son dövr Azərbaycan folklorşünaslığında yeni bir hadisədir. Çünki Azərbaycan aşıq poeziyasının son yüz
ildə keçdiyi tarixi inkişaf yoluna diqqətlə nəzər saldıqda görürük ki, Azərbaycan
xalqının sonuncu dəfə əldə etdiyi tarixi müstəqillik illərinə qədər aşıq poeziyasında deportasiya mövzusuna toxunulmamışdır. Bu da səbəbsiz deyildir. Belə ki,
sovet imperiyasının apardığı siyasət nəticəsində zaman-zaman xalqın başına gətirilən soyqırımı və deportasiyaları əks etdirən əsərlər tədqiqatdan kənarda qalmışdır. Müəllif Azərbaycan aşıq poeziyasının tədqiqi tarixinə toxunaraq yazır:
“Azərbaycan aşıq yaradıcılığında gözəllik, məhəbbət haqqında şeirlər kifayət
qədər tədqiq olunsa da, deportasiya, soyqırımı və repressiyaları əks etdirən əsərlər barədə, demək olar ki, söhbət açılmamışdır. Azərbaycan aşıqlarının ictimai
motivli şeirlərindən bəhs olunarkən sovet ideologiyasının təsiri ilə bütün bunlara
birtərəfli yanaşılmış, məsələnin əsil mahiyyəti açıqlanmamışdır. Folklorşünas
alimlərimiz bu cür şeirlərdə əsasən yerli xan-bəy zülmünün, çar məmurlarının
özbaşınalığını tənqid edildiyini göstərməklə kifayətlənmişlər.” Bu mövzunun
Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində(aşıq poeziyası istiqamətində) ilk tədqiqatçısı məhz Avtandil Ağbabadır. “Durnam, gedər olsan bizim ellərə” adlı kitabında oxuyuruq: “ermənilərin, onların havadarlarının Şərqi Anadolu və Azərbaycan türklərinin başına gətirdikləri faciələr, soyqırımı, deportasiya və repressiyalar Ağbaba-Çıldır aşıqlarının poeziyasında özünün dolğun əksini tapmışdır.
XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq sonuncu 1988-ci il deportasiyasınadək bu
qanlı faciələrin təsvirinə həsr olunmuş aşıq şeirləri ilk dəfədir ki, ayrıca tədqiqat
obyektinə çevrilir”. Deməli, Çar Rusiyası öz məqsədinə çatmaq üçün adı gedən
bölgələrdə məkrli siyasət yürüdür, separatçı erməni qüvvələrindən istifadə
edərək yerli əhalini hər vasitə ilə sıxışdırmağa çalışırdı. Bu proses Azərbaycan
torpaqlarının tam işğalından sonra daha da gücləndi. Beləliklə, Qərbi Azərbaycanda yaşayan azəri türklərinin deportasiyasının təməli qoyuldu. Zaman-zaman
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həyata keçirilən bu deportasiya və soyqırımı nəhayət ki, 1988-ci ildə başa çatdırıldı. Törədilən bu tarixi cinayətlər xalq sənətkarları olan aşıqlarımızın yaradıcılığında ürək yanğısı ilə əks olunurdu. Alim tədqiqat əsərində Azərbaycan aşıq
yaradıcılığı tarixində önəmli yer tutan Ağbaba-Çıldır aşıq mühitinin görkəmli
nümayəndələrindən Aşıq Şörəyelli Əfkarinin, Aşıq Qəhrəmanın (XIX-XX əsrlər), Çorlu Məhəmmədin (XX-əsr) Əhməd Məzluminin (XIX-XX əsrlər), Aşıq
Üzeyirin (XVIII-XIX əsrlər), Qul Əhmədin (XIX-XX əsrlər), Aşıq Şenliyin
(XIX-XX əsrlər ), Aşıq Nəsibin (XX əsr), Aşıq İsgəndər Ağbabalının (XX əsr),
Aşıq Məhərrəmin (XX əsr), Aşıq Heydərin (XX əsr), Aşıq Paşa Göydağlının
(XX əsr), el şairlərindən Əli Bayramovun, Məcnun Ağbabalının, Sultan Orucoğlunun və başqa sənətkarların poeziyasında erməni qaniçənlərinin törətdikləri
ağılagəlməz vəhşiliklər ürək yanğısı ilə təsvir edilmişdir. Erməni daşnaklarının
1918-ci ildə törətdikləri qətliamları öz gözləri ilə görmüş Aşıq Qəhrəmanın şeirinə diqqət yetirək:
Qəhrəman, səni sağ qalmaz olaydın,
Bu fani dünyaya gəlməz olaydın.
Şörəyeli belə bilməz olaydın,
Sahibsiz vətənlər, insan qalmamış.
Xüsusi qəddarlıqla törədilmiş qanlı faciələr zamanı mənfur erməni daşnaklarının etdiyi cinayətlərin sayı-hesabı yox idi. Aşıq Qəhrəman sahibsiz uşaqların
fəryadını, körpəsini axtaran anaların naləsini, viran qalmış kəndlərin ürək sızladan görkəmini təsvir edərkən eşitdiklərinə deyil, gözləri ilə gördüklərinə əsaslanırdı. Tarixi faktlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan xalqının soyqırımı,
repressiya və deportasiyasından iki yüz ilə yaxın dövr keçməsinə baxmayaraq
(1828-ci il tarixdən etibarən Qərbi Azərbaycandan azəri türklərinin deportasiyasının təməli qoyuldu) o qanlı faciələrin tarixi təkrarı günümüzdə də davam edir.
Qeyd edək ki, erməni qaniçənlərinin törətmiş olduqları saysız-hesabsız tarixi
faciələrdən biri kimi, Şörəyel qırğınlarının dəhşətinə tab gətirə bilməyən Aşıq
Qəhrəman “Bu fani dünyaya gəlməz olaydım” deyə özünü qınayır.
Ağbaba-Çıldır bölgəsində məqsədli şəkildə həyata keçirilən faciələri gözləri ilə görmüş el şairi Vəli Aras Əfəndinin qələmə aldığı “Erməni” rədifli qoşmasında isə erməni daşnaklarının “Böyük ermənistan” xülyasına ikrah hissi ilə
cavab verərək, onları bu çirkin əməllərindən çəkinməyə çağırırdı.
Qars, Zərşad, Şörəyel öksüzdür sanma,
Azğın keşişlərin sözünü qanma.
Ərzurum, Ərzincan adını anma,
Eyləmə “bəyliyə” hava, erməni.
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Kitabda digər bir ustad aşığın XIX-XX əsrlərdə yaşayıb-yaratmış Əhməd
Məzluminin yaradıcılığında da Ağbaba-Çıldır bölgəsində rusların yardımı ilə
ermənilərin törətmiş olduqları soyqırımı və repressiyaların şeirlərindəki dolğun
poetik ifadəsi göz önündədir. Kitabdakı nümunəyə diqqət yetirək:
Kapan qapan oldu, talan-talana,
Əski şad günümüz döndü yalana.
O ki dövlətimiz getdi düşmana,
Cift çubuk düzərmi bizim ellərdə?
Bu şeir parçasında “Əhməd Məzlumi çəkdiyi iztirabları, doğma yurduna
sonsuz məhəbbətini təbii boyalarla əks etdirir.” Kitabda adı gedən, qüdrətli sazsöz ustadlarından biri kimi, Aşıq Nəsibin odlu-alovlu, üsyankar ruhlu şeirlərindən söz açmaya bilmərik. Onun şeirlərində milli-estetik yaddaşın və türkçülük
məfkurəsinin güclü təzahürü diqqəti cəlb edir. “Erməni” rədifli şeirində oxuyuruq:
Yaranandan şeytan oldun,
Yalandı sözün, erməni.
Elləri dərbədər saldın,
Tökülsün gözün, erməni.
Qarışdırdı insanları,
Oğlanın, qızın, erməni.
Zülüm etsin haqqın özü,
Qalmasın tozun, erməni.
Aşıq bu şeirində erməniləri yaranışdan pis niyyətli, aravuran, xəbis və xain
bur xalq kimi təsvir edir. Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdikləri sonuncu
deportasiya 1988-1989-cu illərdə baş verdi.Bu deportasiya və soyqırımın zorakılığı, əzab və iztirabları Ağbaba bölgəsində yaşayıb-yaradan sənətkarlardan: Aşıq
İsgəndər Ağbabalının, Aşıq Paşa Göydağlının və Aşıq Fəğfurun şeirlərində real
ifadəsini tapmışdır.
Yeri, a aşıq, yeri,
Elə yar, aşıq yeri.
Vətənin qürbətdədir,
Yoxdur bir işıq yeri.
Aşıq İsgəndər Ağbabalının bu bayatısında erməni zorakılığı, yurd həsrəti,
vətən yanğısı daha qabarıq şəkildə öz əksini tapmışdır.
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Uğurlu tədqiqat işi təsdiq edir ki, son iki yüz il ərzində Azərbaycanın tarixi taleyində oynanılan məkrli siyasət nəticəsində aparılan etnik təmizləmə, deportasiya, soyqırım və kütləvi sürgünlər, Ağbaba-Çıldır aşıq mühitinə də öz dağıdıcı təsirini göstərmişdir. Diqqəti çəkən amillərdən biri də odur ki, Avtandil
Ağbaba bu tədqiqat işində yalnız Ağbaba-Çıldır aşıq mühiti haqqında deyil, eyni
zamanda yeri gəldikcə “Göyçə” və “Dərələyəz” aşıq mühitlərinin ustad aşıqlarının poetik nümunələrinə də müraciət edərək, o mühitlərin də erməni daşnaklarının törətdikləri qırğınlardan yan keçmədiyini diqqətə çatdırır. Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Ağbaba-Çıldır bölgəsi ozan-aşıq
sənətinin ən qədim yurdlarından sayılır. Belə ki, tarixin müxtəlif dövrlərində
Ağbaba-Çıldır açıq mühitində Pir Sultan Abdal (XVI əsr), Aşıq Ömər (XVII
əsr), Aşıq Həsən (XVIII əsr) və Aşıq Şenlik (XIX-XX əsr) kimi onlarca adları
bizə məlum olmayan ulu ustadlar yetişmişlər.Tədqiqatçının qeyd etdiyi kimi,
Ağbaba-Çıldır aşıq mühiti kəşməkəşli tarixə malik olmaqla bərabər, uzun müddət Azərbaycan folklorşünaslığının tədqiq obyektindən kənarda olduğu üçün regionun tarixi-mədəni coğrafiyası öyrənilməmişdir. Sözü gedən məsələnin səbəbi
araşdırılarkən yenə də mənfur erməni təcavüzünün, terrorunun, soyqırımının şahidi oluruq. Tarixi torpaqlarımız olan Qərbi Azərbaycanda ermənilər havadarlarının köməkliyi ilə dövlət qurandan sonra Ağbaba-Çıldır bölgəsi ilə əlaqə demək
olar ki, kəsilir. Nəticədə xalq inciləri vaxtında toplanmamış, beləliklə dəyərli
folklor mətnləri unudulmuşdur. Zaman-zaman şahidi olduğumuz bu itkilərin ağrı-acısı sosial mənşəyindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlını
narahat etməyə bilməz. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanımızın tarixi coğrafiyasının sərhədləri folklorumuzun əbədi yaddaşında bölünməzdir. Beləliklə, ermənilər özlərinin çirkin məqsədlərinə ‒ monoetnik erməni dövləti yaratmağa nail oldular. Rus və erməni işbirliyi nəticəsində törədilən deportasiya, soyqırımı
Ağbaba-Çıldır aşıq mühitinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Ahıska-Ahılkələk bölgələrindən də yan keçməmişdir.
Tədqiqatçı-alim Avtandil Ağbabanın bu kitabı müasir folklorşünaslıq elminin qarşısında duran vəzifələrin həlli baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
İnanırıq ki, tədqiqatçı gələcəkdə də bu mövzuya yenidən müraciət edəcək və
sanballı tədqiqatları ilə yeni-yeni uğurlara imza atacaq.

Balakişi İsgəndərov
Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimi
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İtkilərimiz
HEYƏT CAVAD MİRZƏLİ OĞLU
Azərbaycanın elmi-ədəbi ictimaiyyətinə ağır
itki üz vermişdir. Görkəmli həkim, tanınmış publisist,
türkoloq və ədəbiyyatşünas Cavad Mirzəli oğlu Heyət
2014-cü il avqustun 12-də ömrünün 90-cı ilində vəfat
etmişdir.
Cavad Heyət – cərrah-alim, Beynəlxalq Cərrahlar Cəmiyyətinin idarə heyətinin və Paris Cərrahlar
Akademiyasının üzvü, “Varlıq” dərgisinın təsisçisi,
türkologiyaya aid yeddicildlik kitabın müəllifi, Azərbaycanın müxtəlif universitetlərinin fəxri doktoru və
professoru, Türk Dil Qurumunun fəxri sədri, eləcə də
İstanbul Universitetinin professoru fəxri doktoru idi
(həm tibb, həm də türkologiya sahəsi üzrə).
Cavad Heyət 1925-ci il may ayının 24-də
Təbriz şəhərində anadan olmuşdur. Orta hərbi məktəbi bitirdikdən sonra Tehran
Universitetinə daxil olmuşdur. 1943–1946-cı illərdə Türkiyənin İstanbul Universitetində tibb fakültəsində oxumuşdur.
Əmək fəaliyyətinə 1946-cı ildə İstanbul Universitetində başlayan Cavad
Heyət 1952-ci ildə yüksək dərəcəli cərrah ixtisasına yiyələnərək İrana qayıtmışdır. Doktor Cavad Heyət İranda eksperimental cərrahiyyənin təməlini qoymuş
və tibb sahəsindəki nailiyyətləri ona böyük şöhrət gətirmişdir.
Cavad Heyətin zəngin və çoxşaxəli elmi fəaliyyətində Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, türkologiya, türk xalqlarının tarixi, milli folklor və eləcə də islamşünaslığa dair tədqiqatlar mühüm yer tutub. Bu əsərlərdə Azərbaycan dilinin inkişaf mərhələləri, şifahi xalq ədəbiyyatı, ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid, publisistika və fəlsəfə tarixinin çeşidli məsələləri əhatə olunmuşdur. Alim mədəniyyətin müxtəlif problemlərinin öyrənilməsində də hər zaman tarixi həqiqətlərdən
çıxış edərək obyektivlik nümayiş etdirmişdir.
Cavad Heyət həmçinin “Varlıq” dərgisinin təsisçisi idi. O, 36 ildən artıq
türk və fars dillərində yayılan bu ədəbi-mədəni dərgini nəşr etdirib. Cavad Heyətin tədqiqatlarında və publisistik məqalələrindəki əsas fikir və mülahizələrinin
böyük qismi məhz “Varlıq” jurnalı səhifələrində öz əksini tapmışdır.
Cavad Heyət filologiya və türkologiya sahəsində “Azərbaycan ədəbiyyat
tarixinə bir baxış”, “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı”, “İki dilin müqayisəsi”
kimi dəyərli kitabların müəllifidir.
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2011-ci ildə alimin “Dilimiz, ədəbiyyatımız və kimliyimiz uğrunda” adlı
ikicildliyi işıq üzü görmüşdür. Bu kitabda Cavad Heyətin bir sıra araşdırmaları,
məktubları, dilimiz, yurdumuz, islamşünaslıq barəsində nəşr etdirdiyi məqalələri, həmçinin özü haqqında məqalələr yer alıb. Nəşrdə alimin əsərlərinin biblioqrafiyası da verilmişdir.
Kitabın birinci cildinin ilk fəslində dilçiliyə aid məqalələr öz əksini tapıb.
“Dil – Ana dili və əhəmiyyəti” başlıqlı məqaləsində müəllif dilin əhəmiyyətindən bəhs edib. O, ana dilinin inkişafına daxili və xarici amillərin təsir göstərdiyini vurğulayıb. Bundan başqa məqalədə dillərin morfoloji baxımdan mənsub
olduqları dil ailəsinə görə 3 qrupa bölündüyünü də diqqətə çatdırıb. Dilçilik
haqqındakı digər bir məqaləsi “Yeni dilçilik və dilimizə tətbiqi məsələsi”nə həsr
olunub. Bu məqalədə alim türk dillərindən Azərbaycan türkcəsi ilə hind-Avropa
dillərindən farscanı bir-birilə müqayisə edərək türkcənin üstünlüklərini və bu sahədəki son çalışmalarının özətini verməyə çalışıb. Dilçilik bölməsində “Yeni
dilçilik – Törədici dilçilik”, “Yeni dilçilik – Törədici-dönüşümlü dilçilik və
onun dilimizə tətbiqi”, “Türk dillərinin yeni təsnifi”, “Xələc türkcəsi”, “Xorasan
türkcəsi”, “Xəmsə”də türkcə sözlər”, “İran türklərinin dil və ədəbiyyatının qısa
tarixi”, “Azərbaycan türkləşməsi və Azərbaycan türkcəsinin təşəkkülü”, “Füzulinin dili və söz xəzinəsi”, “Türk dili araşdırmaları beynəlxalq konfransı” başlıqlı məqalələr də dilçiliklə maraqlananlar üçün olduqca dəyərli qaynaqlardır.
Kitabın ikinci fəslində ədəbiyyatşünaslıqla bağlı məqalələr və müsahibələr
yer alıb. Bu bölmədəki “Tofiq Fikrət”, “Şəhriyar bir çıraq idi”, “Saib Təbrizi yaradıcılığının Osmanlı şairlərinə təsiri”, “Mövlanə Cəlaləddin Rumi haqqında bir
neçə söz”, “Mehmet Akif”, “Məhəmməd Əmani”, “Yunus Əmrəyə ümumi baxış”, “Almas İldırımın şeirlər məcmuəsi”, “Murtəza Quluxan”, “Nəvai” adlı məqalələrdə müəllif bəhs etdiyi şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılıqları haqqında
geniş bilgilər verib, onların Azərbaycan və ümumiyyətlə, türk ədəbiyyatlarındakı xidmətlərindən bəhs edib. Bu bölmədə “Türkiyə ədəbiyyatı” başlıqlı məqalə
öz məzmunu ilə diqqət çəkir.
Kitabın üçüncü fəslində qədim türklərdən – oğuzlardan bəhs edilir.
Cavad Heyətin “Türk dilləri və ləhcələrinin tarixi” adlı ikicildlik kitabında
qədim və zəngin tarixli türk dillərinin inkişaf mərhələləri genişliyi ilə araşdırılıb.
Müəllif müxtəlif qaynaqlara istinad etməklə ta qədimdən başlayaraq, müasir
dövrə kimi türk dillərinin inkişaf prosesini izləmiş, onların keçdiyi inkişaf mərhələlərini konkret faktlar əsasında təhlil etmişdir. Burada dil faktları araşdırılıb,
türk xalqlarının müştərək dil abidələrindən gətirilmiş nümunələrdən gen-bol istifadə olunmuşdur. Türk dillərinin ən qədim monumental yazılı abidələri olan Orxon-Yenisey daş kitabələri, “Divanü-lüğat-it-türk”, “Qutadqu biliq”, “DastaniƏhməd Hərami” və başqa mənbələr dil faktları baxımından araşdırmaya cəlb
edilib. Müəllif türk dillərinin təsnifatına, quruluş xüsusiyyətlərinə də xüsusi diqqət yetirib. Burada türk dillərinin dialektləri də geniş şəkildə araşdırılıb. Alim
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müasir türk dilləri və ləhcələri, onların təsnifi haqqında öz dəyərli fikirlərini qələmə alıb.
Cavad Heyət eyni zamanda Azərbaycanın elmi və mədəni nailiyyətlərinin
geniş tanıdılması, təbliği, eləcə də ədəbi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi işinə
əvəzsiz töhfələr vermişdir.
Cavad Heyət Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin M.F.Axundov adına mükafatına və “Dədə Qorqud” Assosiasiyasının təsis etdiyi “Məmməd Araz” mükafatına layiq görülmüşdür.
Görkəmli cərrah, tanınmış ədəbiyyatşünas, turkoloq və səmimi insan Cavad Heyətin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində əbədi yaşayacaq. Ruhun şad
olsun, qəbrin nurla dolsun, ustad!

Redaksiyadan
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REDAKSİYAYA TƏQDİM OLUNAN YAZILARIN NORMATİV
QAYDALARI
1. Elmi-ədəbi toplumuz “Dədə Qorqud kitabı”nın poetika, mətnşünaslıq,
ideya-məzmun problemlərinin tədqiqi istiqamətində aparılan və folklorun müxtəlif elmi-nəzəri, praktik məsələlərini əhatə edən, heç yerdə çap olunmamış
yüksək elmi səviyyəli araşdırmaları və eləcə də yazıya alınmış yeni folklor nümunələrini çapa qəbul edir.
2. Məqalələr Azərbaycan dilində qəbul olunur.
3. Redaksiyaya təqdim olunan məqalələrin həcmi 15 səhifədən artıq olmamalıdır.
4. Redaksiyaya təqdim olunan məqalələrdə müəllifin adı, soyadı, iş yeri və
e-mail ünvanı göstərilməli, xülasə və açar sözlər verilməlidir.
5. Xülasə 100, açar sözlər 10 sözü keçməməlidir.
6. Şəkillər, rəsm, not, qrafik və cədvəllər çapda düzgün, aydın çıxacaq
vəziyyətdə olmalıdır.
7. Sonda göstərilən elmi ədəbiyyat və mənbələr məqalənin içərisində kodlaşdırılmalıdır.
8. Məqalələr, xülasə və açar sözlər Winword proqramında, Times New
Roman şrifti, 14 punto böyüklüyündə yazı tipi ilə yazılaraq diskdə və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır.
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