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“DƏDƏ QORQUD KİTABI” MOTİVLİ ÇAĞDAŞ BƏDİİ
ƏSƏRLƏRDƏ OMONİM VƏ ÇOXMƏNALI SÖZLƏRİN ÜSLUBİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalə DQK və eyni motivli çağdaş bədii əsərlərin dilində işlənmiş omonim vahidlər
arasında oxşar və fərqli cəhətlərin araşdırılmasına həsr olunub. Xüsusən də, dastanın dilində işlənmiş omonimlərin müasir əsərlərdəki işlənmə xüsusiyyətlərinə, onlardakı gizli və aşkar məqamları açmağa və eləcə də üslub xüsusiyyətlərinin mənzərəsinin aydınlaşdırılmasına xidmət
edir.
Açar sözlər: omonim, çoxmənalılıq, polisemiya, məcazi məna, arxaik məna, semantika
HOMONYM AND POLYSEMANTIC WORDS IN THE MODERN ARTISTIC
WORKS CREATED ON THE BASIS OF THE MOTIVES OF THE EPOS “THE BOOK
OF DEDE KORKUT”
Summary
The pecualiarites of homonym’s usinq in the works of art written on the motives of “The
Book of Dede Gorkut” are researched in present papaer. Latent and obvious motives of homonyms are also examined. And this research is held in chronological order and held in comparative and private aspects. Besides this, he reasons of the similarity and differencies between language’s allegory as well between the units of the same branch of the modern language are revealed.
Key words: homonym, polysemantic, polysemy, figuratively, archaic meaning, semantics
ОМОНИМЫ И МНОГОЗНАЧНИЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПО МОТИВАМ ЭПОСА «КНИГИ
ДЕДЕ КОРКУТА»
Резюме
В данной статье исследуются особенности употребления омоним художественных
произведениях «Книги Деде Коркут» древнего периода, созданных по мотивам этого памятника. B ходе исследования рассматриваются скрытые явные признаки омонима. Причем
исследование это проводится в хронологическом порядке и ведется как в частном виде,
так и в сравнительном аспекте. Кроме того, выявляется причины сходства и различий
между системой иносказаний языка и «Книги Деде Коркут» и единицами того же яруса
современного языка.
Ключевые слово: омоним, многозначность, полисемия, образно, архаичный
смысл, семантика
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Məsələnin qoyuluşu: Məqalədə “Dədə Qorqud” dastanlarının motivləri
əsasında qələmə alınmış çağdaş ədəbi əsərlərin dil və üslub xüsusiyyətləri araşdırılır. Materialın linqvopoetikası yeri gəldikcə “Dədə Qorqud kitabı”nın dil və
üslub xüsusiyyətləri ilə müqayisə edilməklə oxşar və fərqli cəhətləri aşkara çıxarılır. Tədqiqatın mənbələrini DQK və onun motivləri əsasında Nəbi Xəzrinin,
Anarın, Səhəndin, Altay Məmmədovun qələmə aldığı əsərlər təşkil edir. İşdə
həmçinin DQK motivli başqa əsərlərə də müraciət edilmişdir. Bu mənbələrlə yanaşı, bəzi məsələlərin aydınlaşdırılması və şərhi zamanı folklor, aşıq yaradıcılığı, eləcə də klassik ədəbiyyata aid nümunələrdən də istifadə edilmişdir.
İşin məqsədi: Məqalədə əsas məqsəd “Dədə Qorqud” dastanlarının müasir
ədəbiyyatda tarixi-üslubi fonununu yaradan omonim və çoxmənalı sözlərin həm
“Dədə Qorqud kitabı”nda, həm də DQK motivli çağdaş bədii ədəbiyyatda işlənmə xüsusiyyətlərini araşdırmaqdır. Tədqiqat işində müəllif sənətkarların bu sözlərin ilk baxışdan görünməyən semantik yaxınlığından ustalıqla bəhrələnmə texnikasını araşdırmaqla yanaşı, bu leksik üslubi vasitələrin semantik imkanlarının
DQK ilə müqayisədə gerçəkləşdirilmə səviyyəsini, onların üslubu rolunu müəyyən etmək kimi vəzifələri qarşısına məqsəd qoymuşdur. Dilin fikri bədii şəkildə
ifadəetmə imkanlarını açmaq baxımından bu leksik-üslubi vasitələrin müxtəlif
kontekstlərdə müqayisəli araşdırılması xüsusilə böyük maraq doğurur.
Polisemiya və ya çoxmənalılıq bir sözün bir neçə mənanı ifadə etməsi hadisəsidir. Sözün bu mənalardan hansını bildirməsi onun başqa sözlərlə birləşməsi nəticəsində təyin edilir. Bəzi hallarda təyinetmə üçün kifayət qədər böyük
kontekst tələb olunur. Çoxmənalı sözün mənaları arasında müəyyən semantik
əlaqə olur. Bu semantik əlaqə həmin mənalar arasında əsas kimi çıxış edir, müxtəlif mənalar onunla bağlılığı ilə seçilir. Çoxmənalı sözlərin mətndə işlədilməsi
tələbatı onların ifadə etdiyi müxtəlif mənaların verilməsi ehtiyacından doğur.
Eyni kontekst, xüsusi halda bir cümlə daxilində çoxmənalı sözün müxtəlif mənalarda işlənməsi deyiliş təkrarına səbəb olur. Bu sözün təkrarı nəticəsindəki
tavtologiya ilə eyniyyət təşkil etməsi də, mətnin səslənməsi, canlandırılmasında
yeknəsəqlik yaradır. Bədii dildə həm tavtologiya, həm də çoxmənalı sözlərin eyni kontekstdə işlənməsi qüsurlu cəhət sayılır. Üslubi mahiyyət daşıyan leksik
təkrarlar istisna təşkil edir. Ona görə də çoxmənalı sözlər, eləcə də omonimlər
bir cümlə, həmçinin ardıcıl cümlələr daxilində az işlənir. Bu cəhət çoxmənalı
sözlərin eləcə də omonimlərin bədii dildə az işləkliyinə dəlalət etmir.
Həm DQK-də, həm də bu motivdə yazılmış əsərlərdə çoxmənalı sözlər və
omonimlər kifayət qədər qeydə alınır. Çoxmənalılıq dildə tarixən sonrakı dövrlərdə yaranmışdır. Dil yaranışından bu və ya digər vahid çoxmənalı ola bilməzdi. Müəyyən denotatı adlandırmaq üçün işlədilən söz işarəni fonomorfoloji qabığını dəyişmədən başqa bir məfhumla da əlaqələnməsi olduqca mürəkkəb psixo-
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loji və qnoseoloji aktdır ki, dilin öz təbiətində var olan xüsusiyyəti üzə çıxaran
bu proses insanın müəyyən intellektual səviyyədə dayanmasını tələb edir (1,
153).
DQK-də bədən üzvlərini bildirən sözlərdə bəzi sifət və feillərin çoxmənalılığı özünü göstərir. DQK ilə müqayisədə müasir ədəbi əsərlərdə, o cümlədən
də DQK motivli əsərlərdə çoxmənalı sözlər və omonimlər daha işləkdir ki, bu da
dilin inkişafı ilə bilavasitə bağlıdır.
Dildə omonimlərin mövcudluğu, omonimləşmə prosesinin davam etməsi
dilin qədimliyindən xəbər verdiyi kimi, onun zənginləşməsi və inkişafını da təsdiqləyir. Dilin qədim qatlarına aid sözlərdə çoxmənalılıq və omonimlik hadisəsi
daha aşkardır. Əlbəttə, bir sıra sözlərin omonim mənaları müasir dildə qalmamışdır. DQK motivli əsərlərdə sözlərin bu cür, omonimlik təşkil edən mənalarından istifadə edilmişdir:
“Ağ meydanda buğa basıb,
Onun adı “Buğac” olsun!” (2, 102).
“Ağ saqqalı qocaların
Ağzın söymüş
Ağbirçəkli qarıların
Südün söymüş” (2, 102).
“Qara bulud dövlətindir,
Hara gedir görən belə,
hara bulud” (3, 91).
“Qara-qara
Kür suların
gəmisi ağac” (3, 98).
Ağ və qara sözlərinin dilimizdə tarixən müxtəlif mənalarda, hətta antonim
mənalarda işlənməsi bəllidir. DQK motivli əsərlərdən seçdiyimiz misallarda
müasir dildə rəng bildirən «ağ» və «qara» sözlərinin «böyük» mənası da özünü
göstərir. «Ağ meydan» birləşməsində «ağ» «böyük» mənasındadır. «Qara-qara»
qoşa sözünün tərkibində «qara» sözü «böyük, nəhəng» mənasında işlədilmişdir.
İstər Səhəndin, istərsə də Nəbi Xəzrinin DQK motivi əsasında qələmə aldığı
əsərdə «ağ» və «qara» sözlərinin «böyük» mənası məhsuldardır. Bu cəhət dastandan irəli gəlir. Sənətkarlar bir çox hallarda dastandakı deyim tərzini və ifadə
vasitələrini saxlamağa çalışmışlar.
«Ala ləşkər
Ala dağa sürdü atı…» (3, 63)
«Altındakı boz ürgəni
nə öyərsən?
Ala başlı oğlağımca
gəlməz mənə» (3, 78).
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Birinci misrada «ala» sözü «böyük, saysız-hesabsız», ikinci cümlədə isə
«uca» mənasındadır. Sonuncu cümlədə bu söz müasir dildəki mənasında işlənmişdir.
«İndi bu yekə loxmanı ağzına tıxayıb, üstündən də barmağıyla basırdı, az
qalırdı, nəfəsi kəsilə» (4,12).
«Oğlan qaçıb mağaranın ağzına gəldi» (4, 22).
Ağız sözü istər müasir dildə, istərsə də dilimizin qədim dövrlərində çoxmənalılığı ilə seçilmişdir. Ağız sözü omonimləşmiş sözdür. DQK-də «ağız» sözü «sərhəd» mənasında işlənmişdir. Omonimləşmə müəyyən qanunauyğunluq
əsasında baş verir. Dilin qədim dövrlərinə aid sözlərin bəzi mənaları arasında
konkret əlaqə tapmaq çətindir. Belə sözlərin dəqiq semantik-etimoloji təhlili onların nə vaxtsa çoxmənalıdan omonimliyə doğru inkişafını, mənaları arasındakı
əlaqəni aşkara çıxmağa imkan verə bilər. Bu baxımdan, ağız sözünün «sərhəd»
mənasının əmələgəlmə yolu bir qədər qaranlıq qalır. Sözün müasir mənası ilə
«sərhəd» arasındakı əlaqə aşkar görünmür. İ.Teymuroğlu göstərir ki, DQK-dəki
«Bu yanda bazirkanlar kəlibəni Qara Dərvənd ağzına qonmuşlardı» (5, 44);
«Amma sası dinli Gürcüstan ağzında oturursan, ordun üstünə kimi qorsan» (5,
29) cümlələrindəki «ağız» sözünün işlənmə mövqeyi onu omonim hesab etməyə
əsas vermir. Çünki bu söz polisemiya üçün ümumi hesab edilən spesifik semantikalı vahidlərlə (toponimlərlə: Dərbənd, Gürcüstan) əlaqələnmə sayəsində bu
mənanı ifadə edir. Müəllif «ağız» sözünün fonetik ekvivalenti kimi «ağaz» feilini qeyd edir, «sərhəd» mənasının formalaşması əsasında «ağaz» feilindən olan
«başlanğıc» seminin durduğunu söyləyir (1, 55).
Müasir Azərbaycan dilində omonimlərin beş növünü ayırırlar: 1) leksiksemantik omonimlər; 2) morfoloji omonimlər-omoformlar; 3) leksik-qrammatik
omonimlər; 4) fonetik omonimlər, yaxud omofonlar; 5) omoqraflar (6,57-58)
Müasir Azərbaycan dilində omonimlərin leksik və qrammatik olmaqla iki əsas
qrupa bölünməsi, omofon və omoqrafların yarımçıq omonim olması qeyd edilmişdir (7, 178). Müasir Azərbaycan ədəbi dili üçün omoqraf və omofonlar çox
səciyyəvi deyildir.
Ağac sözü də polisemantikdir. Söz DQK-də müxtəlif mənalarda işlənir: 1)
ağac: Gəl bu ağac dibində enəlim, yeyəlim, dedi (5, 46); 2) taxta, ağac materialı:
Ağac gəmiləri oynadan su (5, 44); 3) məsafə ölçüsü: Kafərlər yedi ağac yer qarşu gəldilər (5, 87). DQK motivli əsərlərdə «ağac» sözü həm «ağac», həm də
məsafə anlamında işlənmişdir.
Çobanı yaxaladı, Bir ağaca bağladı (2,181); Canlı qaba ağacı, kəl kimi
burxdu, dartdı, yerli-dibli qopartdı (2, 181);
Şah Təkurun atlıları
Yeddi ağac qarşı gəldi (2, 129).
İkinci nümunədə «ağac» məsafə ölçüsü kimi verilmişdir. «Çoban bu səfər
ağacdan oxlar yondu, ucuna əski bağladı, əskini odladı (4, 57). Bu cümlədə
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«ağac» sözü ağac materialını bildirir. Yeddi ağac yolu yeddi göz qırpımında
keçdi (4, 54); Ağacın budaqları arasından onun gövdəsinə bərk-bərk bağlanmış
Qaraca Çoban görünmürdü (4, 67); Qaraca Çoban həmlə edirdi, örkəni qıra
bilmirdi, amma qaba gövdəli ağacı əsdirirdi (4, 67).
Sözlərin çoxmənalılığı kontekst daxilində aşkara çıxır. Əsərdə eyni sözün
müxtəlif mənalarda işlənməsinə aid bəzi nümunələri nəzərdən keçirək.
«Omonim sözlər ədəbi-bədii yaradıcılıqda geniş istifadə edilən bədii ifadə
vasitələrindən biridir. Böyük sənətkarlar omonimlər vasitəsi ilə dildə gözəl
ahəngdarlıq, musiqililik yaradır, dili daha da bədii şəklə salırlar» (8, 334). DQK
motivli əsərlərdə də omonimlərdən istifadə olunması bir sıra məqamlarda ahəngdarlığı, musiqililiyi artırır. Ümumiyyətlə, DQK-də «Azərbaycan dilinin leksiksemantik və qrammatik inkişaf tarixi ilə bağlanmayan heç bir detal yoxdur» (9,
183). Dastanlarda omonim sözlərdən də geniş istifadə olunmuşdur. R.Məhərrəmova DQK-də istifadə edilmiş omonim cərgələrin hamısını müəyyənləşdirməyə
çalışmışdır. O, leksik və leksik-qrammatik omonimləri ayrı-ayrılıqda təhlilə cəlb
etmişdir. Tədqiqatçı leksik omonimlər kimi ağ, ağac, ağız, ağır, axır, al, ala, aş,
ay, aya, ayaq, ayna, bağ, ban, bərü, boğaz, boy, boz, din, dövlət, dün, düz, el, eş,
əl, ər, gen, gəz, gög, gün, həlal, xatun, kişi, qağan, qalın, qara, qat, qızıl, qoyun,
qu, qol, mal, ox, ocaq, sağ, say, sancaq, sarı, soy, var, ya, yaxa, yalnız, yan, yaş,
yay, yüklü sözlərinin omonim cərgəsini qurmuş, mənaların izahını vermiş,
nümunələr gətirmişdir. Müəllif at, aş, daş, din, düz, qaç, qazan, qır, qız, min,
sürü, ud, üz, var, yaz, almaq, bitmək, çapmaq kim, ol, yüz leksik-qrammatik
omonimləri də təhlilə cəlb etmişdir (10, 143-164).
H.Həsənov DQK-də işlənmiş omonimlərin sözlüyünü tərtib etmişdir.
Onun sözlüyündəki bəzi omonim sözlər (məs., aya, ayna, alp, alçaq, ara və s.)
R.Məhərrəmovanın tədqiqat işində yer almamışdır (11, 288-298).
Təbii ki, DQK-də qeydə alınan omonimlərin hamısı DQK motivli əsərlərdə istifadə edilməmişdir. Bununla, belə həmin omonim sözlərin az olmayan
bir hissəsinə DQK motivli müxtəlif əsərlərdə rast gəlinir. DQK motivli əsərlərdə
istifadə olunmuş çoxmənalı və omonim sözlərin bəzilərini nəzərdən keçirək.
«Qara» çoxmənalı sözdür. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində «qara»
sözünün 14 mənası verilmişdir: 1) rəng; 2) cəm şəkilçisi ilə bir yerdə isim kimi
qaralar; 3) çirkli, kirli; 4) yazı, xətt, hərf; 5) bir yazının qaralaması; 6) ağır, mənhus, pis, kədər gətirən, qəm doğuran, qorxulu; 7) cinayətkar, mənfur, mürtəce,
fitnəkar; 8) yas, matəm mənasında; 9) qoşulduğu sözlərə mənfilik mənası verir;
10) cəmiyyətin yuxarı siniflərinə mənsub olmayan; 11) öz xüsusi mülkiyyəti
olmayan; 12) ixtisası olmayan, ağır işdə işləyən; 13) dəyərsizlik, əhəmiyyətsizlik; 14) bəzi bitki və heyvan adlarının tərkib hissəsi kimi. Bundan başqa «qara»
sözü bir sıra frazeoloji birləşmələrin tərkibində istifadə olunur (12, 425-427).
Qara sözünün arxaik mənalarından biri «böyük»dür. «Qonağı gəlməyən qara evlər yıqılsa, yeg!» (5,14). R.Məhərrəmova göstərir ki, «Kitabi-Dədə Qorqud»da
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qara müqəddəslik, böyüklük, əzəmətlilik və s. kimi məna çalarları ilə müxtəlif
heyvan adlarına, toponimlərə də qoşularaq mürəkkəb adların yaranmasında əsas
komponent kimi çıxış edir: Qara Arslan, Qarabudaq, Qara Buğa, Qaradərə, Qaragünə və s.» (10, 14).
DQK-nin izahlı lüğətində «qara» sözünün müxtəlif mənaları verilir və bu
sözlə əmələ gəlmiş bəzi birləşmələr (məs., qara bulut, qara qaplan, qara otaq,
qara polad və s.) şərh olunur (13, 53-54).
DQK motivli əsərlərdə də «qara» sözünün müxtəlif mənalarda işlənməsi
özünü göstərir.
Qara saçlı başım qurban, Ağ köpüklü suyum sənə (3,64).
DQK-də «qara başım» ifadəsi işləkdir. Məsələn, Qara başım qurban olsun,
oğul, sana!» (5, 39). R.Məhərrəmova «qara baş» birləşməsini «gənc ömür, gənclik həyatı» kimi izah edir (10, 15). N.Xəzridən götürülmüş nümunədə söz məhz
belə bir ətrafda işlənir. Lakin kontekst daxilində (qara saç) birbaşa məna rəng
anlamını verir. Baxmayaraq ki, qara saç gənc yaşlar üçün səciyyəvidir.
Sınır qaranlığın, Qara qanadı, Əriyir dağların bəyaz qarında (3,95); Yeddicə min el düşməni, Gəlib qara ayağıyla, Tapdaladı bəyaz düzü (NX 64); Gəldi
namərd qatar-qatar, Qara fikir bəllidir ki, Qaranlıqda ayaq tutar (NX 64); Qara
düşmən fikirlidir, Ürəyindən nələr axır, nələr gedir (3, 67); Qara gözlü qaranlığa
qarışaraq (3, 68); Qara çovğun çuğlayıb yer üzünü (3, 90); Hanı igid Qara
Çoban? (3, 94).
Qəhrəman elivi nə günə salmış, Gör bu qara dövran, gör bu ruzigar! Ağ
saçlı analar qara geyinib; Bilirəm yanında qaradır üzüm ; Qara dəvə boynunda,
Qarıcıq anan keçdi; Büküldü qara başım, Öldü iki qardaşım (1,160).
Omonim sözlər bədii dilin poetikliyini, obrazlılığını təmin edən vasitələrdən biri kimi çıxış edir. Onların üslubi rolu sinonim və antonimlərlə müqayisədə
məhduddur. Omonimlər daha çox təcnislərdə işlənir. Folklor nümunələri olan
bayatılarda da omonimlər işləkliyi ilə seçilir. Altay Məmmədovun qələmə aldığı
«Dəli Domrul» əsərində bayatılardan istifadə olunmuşdur. Bu bayatılarda omonim sözlərdən istifadə edilmişdir.
Geymisən alaçanı
Mənsurun alacanı.
Aşıq o gündən qorxar
Əzrayıl ala canı (14, 246).
Əzizim qalasız
Bürc olmaz qalasız.
Mən ki, getməli oldum,
Sağlıq ilə qalasız (14, 263).
Əlimdən yarım alma,
Yeməyi yarım alma.
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Dedim ki, qanlı fələk,
Canım al, yarım alma (14, 264).
İkinci nümunədə sözün şəkilçi qəbul etməsi nəticəsində omoforma əmələ
gəlmişdir.
Yaman. Bu sözün omonim kimi işlənməsi DQK motivli əsərlərdə qeydə
alınır. Məsələn, yaman çalırsan. Yaman çətin can verirsən (14, 236-237); Əzizim yaman olur, Ayrılıq yaman olur (14, 253).
Ayaq. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində bu sözün 11 mənası verilmişdir.
Onun əsas mənası bədən üzvü ifadə edən mənasıdır. Ayaq frazeoloji birləşmələrin tərkibində də çox istifadə edilir (12, 67-70). Ayaq sözünün arxaik mənası
«qədəh»dir. Mahmud Kaşğaridə «çanaq, kasa, piyalə, qədəh» kimi izah olunur
(15, 59). Bu sözə klassik ədəbiyyatda (XVII əsrədək), folklor və aşıq yaradıcılığında da «qədəh» mənasında təsadüf olunur. «Dastani-Əhməd Hərami»də, «Əsrarnamə»də, Nəsimi, Xətai, Kişvəri və Füzulinin dilində işlənmişdir. Aşıq Ələsgərin qoşmalarında vardır:
Bir sirr gördü heyran qaldı Ələsgər
Ayaq oda yanmır, başı yandırır.
Çağdaş dildən fərqli olaraq «ayaq» sözü Dədə Qorqud dastanlarının dilində iki mənada – bədən üzvü və qədəh mənalarında işlənmişdir: ayağının sındığını kimsəyə demədi (DQK 106); Altun ayaq sürahilər düzülmüşdü (DQK 42).
DQK motivli çağdaş ədəbiyyatda da «ayaq» sözünün hər iki mənada istifadə olunması qeydə alınır.
Yerə düşdü heybətindən
Əlindəki qızıl ayaq (1, 80).
Yıxılıban qaba leşi
Xan Bəkilin ayağının
Üstə düşdü
Sağ ayağı sınar oldu,
Ala gözü yaşla doldu (1, 210).
«Çalmaq» feili DQK motivli əsərlərdə müxtəlif mənalarda işlənir. Məsələn, Domrulu yerə çaldı (1, 82). Ala ilan Dədə Qorqudu çalmaq istədi (A 6); Bu
oğlana qılınc verin. Çalar olsun. Ərdəmlidir (4, 17); Qanad çalıb uçan quşlar (A
6); Qonaqlar əl çaldılar, bu adı bəyəndilər (4, 17); Bəybura, gün o gün olsun,
sənin oğlancığın da böyüsün, igidlik göstərsin, şadlıq çalaq (4,19). Qazan əliniəlinə çaldı, qəh-qəh çəkib güldü (4). Dədə Qorqud məzarının yanında oturub,
qopuz çalır, söhbətinə davam edir (4, 17). Keçməyəndən döyə-döyə, Çala-çala
qırxın alar (1, 78). Elini-obasını çalıb-çappışıq (4, 55). İndi onun çaldığı hava
şən toy havası deyil (4, 83) və s.
Sarı. Bu söz DQK motivli əsərlərdə rəng mənasında və şəxs adının tərkibində təxəllüs mövqeyində işlənir. Məsələn, Sarı yılan soqmadan tənim qalqarşişər (5, 72); İlək Qoca oğlu Sarı Qalmaş Qazan bəyin evi üzərinə şəhid oldu (5,
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43). DQK motivli əsərlərdə sarı tərəf mənasında da işlənir. Ona sarı getdi (4, 6).
Beyrəyin ölüsünü, dirisini öz gözlərimizlə görməyincə bir igid sevər olsaq, ərə
getsək, sarı ilan olub bizi çalsın (4).
Sağ. DQK-də salamat, diri, tərəf mənalarında işlənir. Dərsə xan burada
oğlancığın sağ idügin yenə bildi (DQK 41); Məhəmmədin sağ yanında namaz
qılan Əbubəkr siddiq görkli (DQK 32). DQK motivli əsərlərdə də «sağ» sözü
qeyd olunmuş hər iki mənada istifadə olunur. Məsələn, Sağ əlinə baxdı Qarabudağı gördü (4, 52); “Beyrək Qazanın sağ əlidir” (4, 84) – cümləsində «sağ» söz
səviyyəsində mənasını itirmişdir. Birləşmə frazeoloji birləşmə olub ayrı mənaya
malikdir.
Alçaq. Müasir Azərbaycan dilində müxtəlif mənalarda, o cümlədən «Hündürlüyü az olan, bəstəboy, yavaş, asta, rəzil, şərəfsiz, pis, xarab» mənalarında işlənir (12, 100). Mahmud Kaşğaridə «təvazökar, xoşqılıq» kimi izah edilmişdir
(15, 29). DQK-də «aşağı», «vəzifə, rütbəcə aşağı» mənalarında işlənir. Məsələn,
Alçaqdan uca yerlərə çıxdılar (5, 23); Məndən alçaq kişiləri ağ otağa, qızıl otağa qondurdu (5, 17). DQK motivli əsərlərdə də bu iki məna vardır. Məndən alçaq kişiləri ağ çadıra, qızıl çadıra ötürdü (4, 10); Alçaqdan uca yerlərə çapıb,
ucadan alçaq yerlərə endilər (4, 90).
Alçaq sözünün müasir dildə işlənən «rəzil, şərəfsiz, pis, xarab» mənaları
DQK-də işlənmir. DQK motivli əsərlərdə isə həmin sözdən bu mənada istifadə
olunur. Alçaq, mən bu işi duysam belə gələrmiydim (4, 85).
Kor. Bu söz DQK-də çoxmənalı deyildir. “Çıqsun bənim kor gözüm, a
Dərsə xan, yaman səgrir” (5, 38). Lakin Anarın əsərində həmin söz iki mənada
işlədilmişdir. “Gözləri kor olmuş Baybura və arvadı Ayna Məlik həmişəki yerlərində… oturmuşdular” (4, 81). “Tanrım mənə bir kor oğul vermiş” (4, 60). “Bayat obasında yol kənarındakı daşın üstündə beli bükülmüş, gözləri kor olmuş bir
qoca oturmuşdu” (4, 42). “Kor quduzun öz qılıncın, ələ aldı, boynun vurdu” (1,
248).
«Dədə Qorqud kitabı»nın müasir ədəbiyyatda tarixi-üslubi fonunu yaradan
vasitələrdən biri də omonim sözlərin ustalıqla bəhrələnmə texnikasıdır. Müxtəlif
kontekstlərdə işlənən omonimlər dilin fikri bədii şəkildə ifadəetmə imkanlarını
açmaq üçün böyük maraq doğurur.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: DQK motivləri əsasında qələmə alınmış müasir
əsərlərdə omonim və çoxmənalı sözlərin müqayisəli şəkildə araşdırılması həm
dil tariximizin, həm də folklor poetikamızın qədim özəlliklərini və bu özəlliklərin bugünkü təzahür formalarını aşkara çıxarmaq baxımından əhəmiyyətlidir.
Linqvistik poetika ilə bağlı tədqiqatların aparılmasında və bəzi praktik məsələlərin həllində əsaslı mənbə kimi yardımçı ola bilər.
İşin elmi yeniliyi: Araşdırmada nəsr və poeziya nümunəsindən götürülmüş materiallara istinad etmə və müxtəlif aspektlərin təhlili diqqəti özünə cəlb
edir. Omonim və coxmənalı sözlərin qədim yazılı abidənin və onun motivləri
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əsasında yazılmış müasir əsərlərdə istifadə olunma xüsusiyyətılərinin üzə çıxarılması və onların elmi əsaslandırılması, dilin tarixi inkişafı prosesində üslubda
yaranan dəyişmələrin aşkarlanması işin elmi yeniliyini şərtləndirən cəhət kimi
qəbul onuna bilər.
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DƏDƏ QORQUD RUHU: MİF-FOLKLOR-ƏDƏBİYYAT
(Ə.Tanrıverdinin yaradıcılığı əsasında)
Xülasə
Məqalədə professor Əzizxan Tanrıverdinin “Dədə Qorqud kitabı”nda dağ kultu” və “Dəli
Kür” romanının poetik dili” əsərlərində təhlilə cəlb olunmuş bir çox problemlərə münasibət bildirilmişdir. Azərbaycan xalqının tarixinə, soy-kökünə müəllif baxışı müxtəlif məqamlar səviyyəsində araşdırılaraq qiymətləndirilmişdir. Xalqının tarixinə, adət-ənənəsinə hörmətlə yanaşan, bəzən onu kultlaşdıran, azərbaycançılıq, türkçülük mənafeyinə sadiq qalan Əzizxan müəllimin
alim səviyyəsi bir daha real olaraq ictimailəşdirilmişdir.
“Dədə Qorqud kitabı”nın və İ.Şıxlının dili və poetikliyinin yüksək səviyyəsinin güclü
alim qələmi ilə qiymətləndirilməsi xoşagələn haldır.
Açar sözlər: inanc, oğuz eli, Dədə Qorqud, dağ və at kultu, türk xalqlarının tarixi, İsmayıl Şıxlı, obrazların dili
THE SPIRIT OF DEDE GORGUD: MYTH-FOLKLORE-LITERATURE
(On the basis of A.Tanryverdi's creativity)
Summary
In the article was analysed prof. Azizkhan Tanrıverdi`s books. In the "The Book of Dede
Korkut" was analysed cult of the mountain "and "Poetic language of of the novel " Deli Kura" a
lot of the problems involved and were responded. In here was investigated and evaluated
author`s view on history of Azerbaijan nation and root-generation. Azizkhan Tanrıverdi respects
history of his nation, its culture, tradition and he devoted to azerbaijanism, turkism and from
here professors`s academic level was really socialized.
It is pleasent wvaluation of "Book of Dede Korkut" and I.Shikli’s language and poetry`s
high level with a strong academic pencil.
Key words: belief, Oguz land, Dede Korkut, mountains and horse cult, the history of the
Turkic peoples, Ismail Shikhli, charachter’s language
ДУХ ДЕДЕ КОРКУТА: МИФ-ФОЛЬКЛОР-ЛИТЕРАТУРА
(На основе творчество А.Танрыверди)
Резюме
В статье было представлено отношение ко многим проблемам анализированным в
произведениях «Культ горы в «Книге Деде Коркут»а» и «Поэтический язык романа «Кура
неукратимая». Авторский взгляд к проблемам истории и генезиса Азербайджанского народа были анализированы в разных аспектах и оценены. В статье были преподнесены общественному мнению ученый уровень Азизхан Танрыверди, который всегда с уважением
относился к истории и традициям народа, который иногда культивизировал азербайджанство и туркизм.
Очень прилежна оценка высокого уровня языка и поэтики «Книги-Деде Коркута» и
Исмаила Шихлы пером этого выдающегося ученого.
Ключевые слова: поверье, огузский край, Деде Коркут, культ горы и коня, история тюркских народов, Исмаил Шихлы, язык образов

Dədə Qorqud ● 2014/IV

13

Məsələnin qoyuluşu. Məqalədə Əzizxan Tanrıverdinin “Dədə Qorqud kitabı”nda dağ kultu” və “Dəli Kür” romanının poetik dili” əsərlərində Azərbaycan xalqının tarixinə, soykökünə müəllif baxışı müxtəlif məqamlar səviyyəsində
araşdırılaraq qiymətləndirilmişdir.
İşin məqsədi. Professor Əzizxan Tanrıverdinin timsalında türkçülük mövqeyinə sadiq qalan, milli təəssübkeşlik hisslərini unutmayan alimlərimizin əməyini ictimailəşdirməkdir.
Əzizxan müəllimin “Dədə Qorqud kitabı”nda dağ kultu” əsərinin adını
oxuyanda ilk öncə yadıma Dəli Domrulun aşağıdakı sözləri düşdü:
Tökməsi böyük bizim dağlarımız olur,
Ol dağlarımızda bağlarımız olur, ...
Göründüyü kimi, dastan qəhrəmanı sinfi mənsubiyyəti ilə öyünür, hünərinə, işinə inanır, söykəndiyinə güvənir. Oğuz igidləri daima “ac doyurub, yalavac
donatmağ”ı birinci vəzifəsi hesab edib. Dağ cüssəli bu igidlər Vətən torpağı uğrunda ölümə gedən qəhrəman sifətilə təqdim olunur. Qışda aqban evlərdə yaşayan, yayda isə yaylaqlara köçərək dağların təmiz havasını alan oğuz ellərinin yası da, toyu da, istirahəti də ulu olub, hər tərpənişində xeyir qələbə çalıb. Dağ
ürəkli igidlərimiz döyüşdə belə aman istəyəni bağışlayıb. Yüksək insani keyfiyyətlərə malik vətənpərvər oğuz igidləri uzun illər məmləkətin bütövlüyünü qoruyub saxlayıb. Yeri gələndə “köksü gözəl uca dağlara” ova çıxıb, “ov ovlayıb,
quş quşlayıb”. Qədim oğuzların tapındığı dağa Əzizxan Tanrıverdinin də üz tutması təəccüblü deyil. Vətənini sevən, xalqına hörmət edən, onun elminə, mədəniyyətinə, kökünə, soyuna sahib çıxan bir kəsin bu dəfə də dağına söykənərək
tarixi-linqvistik baxımdan araşdırması təbii haldır. “Dədə Qorqud kitabı”ndan
yeddi kitab “çıxaran” professor Əzizxan Tanrıverdinin “Dədə Qorqud kitabı”nda dağ kultu” əsərində istinad etdiyi mənbələr müxtəlifdir. Burada türk xalqlarının tarixi vərəqlənir, bir çox məqamlar etimoloji baxımdan araşdırılır, dağlara “ulu baba”, “ulu ana”, “soy-kök” kimi yanaşmalar əsaslı şəkildə təhlilə cəlb
olunur. Dağ kultunun başlıca cəhətlərini ayrı-ayrı mənbələr əsasında araşdıran
müəllif türkdilli xalqların dağa olan ehtiramını, hörmətini alimlərimizin tədqiqat
əsərlərindən gətirdiyi sitatlarla dəyərləndirərək tarixi-coğrafi-ədəbi qeydləri xronoloji baxımdan təsnifatlandırır. Müəllif özündən əvvəl kult hesab edilən varlıqlara münasibət bildirən tədqiqatçıların əsərlərindəki səciyyəvi cəhətlərə diqqət
çəkərək Azərbaycan xalqının ən qədim tarixindən etibarən inamı, etiqadı və
bunların ən ritual şəkilləri barədə hərtərəfli məlumat verir. Ulu dağlarımızın soykökümüz kimi qiymətləndirilməsi oğuz elinin yaşanmış həyat həqiqətidir. Dəfələrlə müraciət edərək bəhrələndiyimiz “Dədə Qorqud kitabı” təsəvvürümüzdə
səhifələnərkən müəllif həqiqəti daha qabarıq şəkildə görünür. Namərdlərin
“oyununa gələn” Dirsə xan Qorqud sinirli qatı yayı ilə oğlunun kürəyinin arasından vurmuşdu. Qazlıq dağında atasını sevindirmək istəyən oğul ceyran, keyik
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qovaraq onun qabağında ovlayarkən düşmən kələyinə gəlmişdi. Oğlunun ovdan
gəlişini gözləyən ana Dirsə xanın tək gəldiyini görəndə ona deyir.
Köksü gözəl dağlara
Dəstəm cəm eylədin.
Oğlunu da götürüb,
Çapıb ova yönəldin
Onda qoşa gedibsən,
İndi tək niyə gəldin?
..............................
Yoxsa o Ala dağda
İtirmisən oğlumu? (2, 20).
Cavab almayan ana bədöy atını çapa-şapa oğuz igidlərinin ovlağına – Qazlıq dağına gəlib çıxdı.
Məzmundan görünür ki, dağ, at tarixən igidlərimizin birbaşa həyatının
içində olub. Bədöy atlar, yazda, qışda qarı-buzu əriməyən Qazlıq kimi bir çox
dağlar, “dar gündə dada yetişən Xızır İlyas”, əlində qopuzu xalqla iç-içə olan
ozanlar, əli sapandlı, oxlu-yaylı igidlər xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinin yaşanmış salnaməsidir.
Oğlunu al-qan içində görən Dirsə xanın arvadı, inandığı, söykəndiyi Qazlıq dağına üz tutur və ona qarğımağa başlayır:
Niyə sənin suların
Axır, a Qazlıq dağı?
Qoy qurusun dibindən,
Axarkən axmaz olsun!
Niyə sənin otların
Bitir, a Qazlıq dağı?
Qoy yanıb külə dönsün
Bitərkən, bitməz olsun!
Niyə cüyür-ceyranın
Qaçar, a Qazlıq dağı,
Qurusun daşa dönsün
Qaçarkən qaçmaz olsun!
Dağa canlı varlıq timsalında müraciət edən anaya Qazlıq dağı necə cavab
versin? Əzizxan Tanrıverdi bu kimi məqamları nəzərə alaraq kultlaşdırılan dağın
və digər təbiət hadisələrinin xalqın həyatı ilə nə dərəcədə bağlılığını elmi dəlillərlə araşdırır, oxucu və vətəndaş gözləmini cavablandırmağa çalışır. Müəllif
yazır: “Ana Qazlıq dağına bir canlı varlıq olaraq qarğış ünvanlayır... – dağ ruhu
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Boz atlı Xızıra transformasiya edilir və onun vasitəsilə ölümdən xilas olmanın
əlacı tapılır” (1, 14).
Oğulun ata tərəfindən vurulmasına şahid olan da, onu qoynunda qoruyan
da, çiçəkləri ilə yarasına məlhəm olan da dağdır. Oğlan huşsuz olanda Boz atlı
Xızır İlyas üç kərə yarasını sığıyıb, dağ çiçəyi ilə ana südünü məlhəm söyləyib.
Xalqımızın tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı və bilavasitə həyatı ilə bağlı bu cür
qiymətli yaddaşlar alim təfəkkürü ilə işıqlandırılanda qiyməti artır, daha artıq
anlamlı olur. Əvvəlcə bir dastan kimi oxunan kitaba münasibət dəyişir, kitab özü
totemləşir, ona qarşı fərqli və daha canlı yanaşmalar formalaşır.
Dastanın hər boyunun axırında Dədə Qorqud məclisə üz tutub alqışlar söyləyir. Elə “Buğacın dastanı”nda da birinci alqış dağlarımıza gəlir: “Yerli qara
dağlarınız yıxılmasın (2, 27). Oğuz eli olaraq “Amin deyirik”. Qoy dağlarımız
düşmən ayağı dəyməsin. Yıxılmaz dağlarımız “başı aşağı” olmasın. Erməni işğalçılarının gözü torpaqlarımızdan kəsilsin.
Alimin fikrincə, dağa inam həm ucalıq simvolu kimi qəbul edilməsi, həm
də arxa, dayaq, hami funksiyasını daşıması ilə əlaqədardır. Xalqımızın tarixinə
nəzər salsaq, Koroğlu, Qaçaq Nəbi və daha neçə-neçə qəhrəmanlarımızın sığınacağı olan dağlar səngər rolunu oynayıb.
Yaxud el arasında başına ağır hadisə gəlmiş hörmətli kişilər haqqında “dağ
kimi kişi ikiqat olub” cümləsi işlədilir. Elə dastanın özündə Beyrəyin sağ olduğunu öyrənən Banuçiçək bu şad xəbəri onun ata-anasına bu şəkildə çatdırır:
Gözlərin aydın, qayınana!
Gözlərin aydın, qayınata!
İraq-iraq qara dağın yıxılmışdı, ucaldı axı! (2, 52).
Qədim dövrlərdən bəri türk xalqları içərisində ataların öz oğullarına dağ
adlarını verməsi bir ənənə halını alıb. Tanıdığımız insanlar içərisində Savalan,
Murov, Qafqaz, Himalay, Heydərbaba və s. adlarını daşıyan şəxslər var. Professor Əzizxan Tanrıverdi bu apelyativliyi dastandan gətirdiyi misallar əsasında
təsdiqləyir. Qazılıq dağı – Qazlıq qoca; Qara dağ – Qaragünə, Qarabudaq; Qaraçuq dağı – Qaraçuq çoban – yəni Qaraca Çoban və s. bu qəbildəndir. Ağlağan
oroniminin yaranma tarixinə diqqət çəkən alim başı dumanlı, çiskinli bu dağın
daima yağmurlu olmasının dağın adına yansımasını maraqlı detallar əsasında
verir və türk alimi O.Ş.Gökyayın “Dedem Korkudun Kitabı” əsərindən gətirdiyi
sitatla əsaslandırır: “... bu dağ Borçalı və qazax türkmənlərinin yaylağıdır... başından duman əksilməyən çiskinli və çox yağmurlu olduğundan bu adı almışdır”
(1, 25). Bu adın xalq bayatılarında poetik şəkildə ifadə olunmasını gətirdiyi nümunələrlə daha da dəqiqləşdirir:
Əzizim ağlağandı,
Qaraqaş, Ağlağandı.
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Gedək dərd bilənlərə
Görək kim ağlağandı (1, 26).
Tək Ağlağan deyil, bir neçə dağ adı gah oronim kimi, gah assonans və
alliterasiya müstəvisində, gah da obrazların dilində hansı səviyyədə işlənməsi
şəklində təhlil obyektinə çevrilir, bir dilçi alimin qələmində obyektiv ifadəsini
tapır. Dağ adları və dağ anlayışının qrammatik kateqoriyalar müstəvisində öyrənilməsi, eyni zamanda sintaktik xüsusiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi əsərin elmi
səviyyəsini ortaya qoyur. Ən çox diqqətimizi çəkən dağın real varlıq kimi əks
olunduğu məqamlara diqqətin yönəldilməsi, obrazlı ifadələrlə işlənməsi, hamiliyi, dağ, su, ağac və at kultlarının birlikdə təzahürü məsələləridir. Kədərli günlərdə, şadlıq səhnələrində qəhrəmanların ata münasibəti, baxışaçısı ağsaqqal uzaqgörənliyi ilə ortayaşlı bir alim tərəfindən mükəmməl şəkildə işlənib və elmi şəkildə əsaslandırılıb.
Oğuz elinin böyüyü, xanlar xanı Bayandur başda olmaqla oğuz igidləri
məclis quranda atdan ayğır, dəvədən buğur, qoyundan qoç kəsərmişlər. Əsərdə
atla bağlı bir çox məqamlara toxunulub. Bir maraqlı nüans var ki, yeri gələndə
dərdləşdiyi və inandığı atını kəsəndə oğuz igidi bu anlamda nə düşünüb? Nağıllarımızda da at ayağının yüyrək, hətta uğurlu olması barədə məlumatlar var.
Dastanda atası tərəfindən vurulan Dirsə xanın oğlu ağrının şiddətli məqamında
qolunu dolayıb bədöy atının boynunu qucaqlayır.
Əzizxan Tanrıverdi bu kimi nümunələrə müraciət edərkən təkcə onun semantikası haqqında düşünmür, nümunənin sintaktik təqdimi onu daha çox maraqlandırır. Düzdür, alim metaforik-poetik funksiya baxımından izahı vacib sayır, ancaq dəqiq elmi təhlillər semantik dinamikaya baxışını üstələyir. Məsələn,
dağın ucalığı, böyüklüyü, hamiliyi səni ağuşuna alarkən, özünü onomastik leksikanın əhatəsində taparsan. Əsərin gücü də elə bundadır. Əsərdə dağ, su, ağac və
at kultlarının birlikdə təzahürü dastandan gətirilmiş maraqlı nümunələr əsasında
təhlil olunur, onların zəncirvari bağlılığı sintez şəklində öyrənilir. Buğacın dastanında Dədə Qorqudun alqışı çox maraqlıdır:
Yerli qara dağlarınız yıxılmasın!
Kölgəlicə qaba ağacınız kəsilməsin!
Gur-gur axan gözəl sular qurumasın!
Çapa-çapa ağ-boz atlar büdrəməsin! (2, 27).
Müəllif bu kultların ayrılıqda oğuz igidi üçün anlamı olmadığı fikrindədir.
Əzizxan Tanrıverdinin məlumat əhatəliliyi ona imkan verir ki, oğuz igidləri ilə bağlı, yaradılışla bağlı bütün kultlara elmi münasibətini bildirsin. Hörmətli alimin “Qanlı quyruq üzüb çap-çap udan”, “Ağca qoyun görəndə quyruq
çırpıb qamçılayan” qurdla xəbərləşməyə də sintaktik səviyyədə fikir bildirməsi
maraqlı olardı. Araşdırmasında dərəcə kateqoriyasına qədər “əl uzatması” elmi
səviyyəsi və dünyagörüşünün də əsas dərəcə göstəricilərindəndir.
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“Dədə Qorqud kitabı”nın təsiri ilə çox əsərlər ərsəyə gəlib. Cənubi Azərbaycanda anadilli poeziyamızın inkişafında böyük əməyi olan Bulud Qaraçorlu
Səhəndin (1926-1979) 1980-ci ildə Ankarada “Sazımın sözü” adı altında kitabı
nəşr olunmuşdur. Kitaba müqəddimə (“söz başı”) və dastandan altı boy (Duxa
Qoca oğlu Dəli Domrul”, “Dirsə xan oğlu Buğac”, “Qanlı Qoca oğlu Qanturalı”,
“Qaraca Çoban”, “Bəkil oğli Əmrən” və “Təpəgöz”) daxil edilmişdir. Türk oxucularını Cənubi Azərbaycandakı ədəbi proseslə tanış edən prof. Dursun Yıldırım
kitabın sonunda lüğət də vermişdir. Dəfələrlə ayrı-ayrı yerlərdə nəşr olunan əsər
Şimalda 1984-cü ildə işıq üzü görmüşdür. “Səhəndin “Sazımın sözü” əsəri “Dədəmin kitabı” adı ilə də tanınır. Bəzi məqamlarda bu əsəri dastanın nəzmə çəkilmiş variantı hesab edirlər. Ancaq burada şair yüksək pafosla, hisslərini qataraq
boyları nəzmə çəkir, epiloq və proloq verir, dastana ictimai-fəlsəfi görüşlərini
aşılayır. Sevdiyi Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixini heç nədən çəkinmədən, bütün qadağalara baxmayaraq təbliğ edən Səhənd milli təəssübkeşlik hissləri güclü
olan bir şair idi. Bu əsəri ilə farslara xalqının möhtəşəm tarixini təqdim etdi.
Doktor Cavad Heyət bu əsəri Səhəndin “Millətnaməsi” adlandırıb.
Bulud Qaraçorlu Səhənd Cənubi Azərbaycanın fədailərindən olub. İnqilabi
Demokratik Hərəkat dövründə 2 dəfə həbs olunub. Məhbəs həyatı və işgəncələr
görən, zindana atılan Səhənd çox xəyanətlər də gördü, ancaq düşmən qarşısında
əyilmədi. Bir müddət fəal siyasi fəaliyyət göstərdi. Onun inqilab, azadlıq, mübarizə, vətən mövzusunda çox əsərləri var. Ancaq çox vaxt onu “Fədailər marşı”
əsəri ilə tanıyırlar. Şair Qorqud vətəninin düşməndən azad olması arzusundadır:
Qoy səngərlər evim olsun, dağlar başı məskənim,
Zülm əlindən azad olsun bu müqəddəs vətənim.
Quzğunlardan, bayquşlardan təmizlənsin gülşənim,
Qoy gül açsın bundan sonra çəmənlərdə nəstərən,
Çün azadlıq istəyirəm, bir də azad bir Vətən!
Öz türkçülüyünü, keçmişini yaxşı bilən şair daima doğru yolda oldu. Onun
vətəni Azərbaycan, soy-kökü Dədə Qorqud arxalıdır. Odur ki, onu yolundan
döndərmək istəyənlərə nifrətlə “fırıldaqçılar” deyir, özünün vətənsiz olmadığını,
göbələk kimi istənilən yerdən çıxmadığını hayqırır:
Mənə nə irq, nə də dədə yontayın,
Özüm öz kökümü yaxşı tanıram,
Gedin özünüzə baba arayın,
Sizin yerinizə mən utanıram.
Səhənd 1945-1946-cı illərin fəal demokratlarından olub. Dövrün çatışmamazlıqlarını heç nədən çəkinmədən əsərləri ilə tənqid atəşinə tutub. 1946-cı ildə
Milli Hökumətin ləğvi bir çoxları kimi onu da çətin vəziyyətə saldı. Səhənd həmin dövrün qanlı yaddaşını şeirə çevirib;
Dönərgəmiz döndü,
Ocaqlarımız söndü.

Dədə Qorqud ● 2014/IV

18

Dal boyunlar sürahi qapağı kimi
ağaclardan asıldı.
Kimlər öldü qurtuldu,
Kimlər gedər-gəlməz oldu.
Kimlərin necə olduğu bilinməz oldu.
Əsərlərinin ilk çapı gizli oldu. “Sazımın sözü” 1964-cü ildə qeyri-rəsmi
şəkildə nəşr olundu. Vətənpərvər insan, istedadlı şair, inqilabçı demokrat Səhənd Şimallı, Cənublu, Bütöv Azərbaycanın soy-kökünə layiq və sadiq oğludur.
“At türkün qanadıdır”, “türk at belində dünyaya gəlib” aforizmlərinə hörmətlə yanaşan Əzizxan müəllimin üzərində at təsviri və yuxarı hissəsində hörmətli nasirimiz İsmayıl Şıxlının şəkli olan digər kitabı diqqətimizi çəkir: “Dəli
Kür” romanının poetikası”. Bu kitab münasibət bildirdiyimiz əsərdən bir il əvvəl
nəşr olunub. İsmayıl Şıxlı – bizim sevimli müəllimimiz, xalqımızın hörmətli yazıçısı xalqına hörmətlə yanaşan, toteminə də, kultuna da sahib çıxan bir insan
idi. İsmayıl Şıxlı at minməyi də, ata minib ad qazanmağı da hər anlamda bilən
əsil Azərbaycan kişisi kimi xalqımızın yaddaşında qalıb. Belə bir şəxsiyyətin
“Dəli Kür” kimi hamı tərəfindən oxunan və sevilən bir əsərinin poetikasını işləmək xoşbəxtlikdir. İsmayıl Şıxlı Əzizxan Tanrıverdinin də müəllimi olub. Sevilən, savadlı tələbə olan Əzizxan Tanrıverdinin estafetini (yəni aldığı C.Cabbarlı
təqaüdünü) biz davam etdirdik. Elə 1983-cü ildə Xankəndində keçirilən “Азербайджанская литература во время Великая Отечественная Война” adlı Beynəlxalq konfransda iştirak və məruzə etməyə hörmətli müəllimimiz İsmayıl Şıxlının tövsiyəsi ilə getmişdik. O zaman dövrün tələbinə uyğun olaraq üzdəniraq
Serj Sarkisyan tərəfindən təltif də olunmuşduq. Odur ki, Əzizxan müəllimdə İsmayıl Şıxlıya qarşı həm müəllimi, həm də xalqımızın böyük yazıçısı kimi hörmət var. “Dəli Kür”ün tarixi yaddaşımızın bərpasına istiqamətləndirən bir əsər
kimi qiymətləndirilməsi aksiomadır. Oğuz elinin adət-ənənəsi, inamı, əxlaqı, etiqadı və sairə kimi məsələlər bu və ya digər şəkildə “Dəli Kür” əsərində öz əksini
tapır. Əsərin qəhrəmanı Cahandar ağa bütün mənfi və müsbət xüsusiyyətləri ilə
bərabər təsvir olunan tipik Azərbaycan kişisidir. “Dəli Kür” əsərinin poetik pafosu onu araşdırma obyektinə çevirib. Professor Əzizxan Tanrıverdi əsəri
“...Azərbaycan ədəbiyyatının ən mükəmməl romanı” (3, 3) hesab edir. İsmayıl
Şıxlı yaradıcılığını Şoloxov üslubu ənənələri ilə yaxınlaşdıran Y.Surovtsevdən
fərqli olaraq Əzizxan Tanrıverdi yazır: “...“Dəli Kür”də cümlə modellərinin yaratdığı ahəngdarlıq, epik intonasiya birbaşa “Dədə Qorqud kitabı” ilə bağlıdır”
(3, 19).
Müəllif ayrı-ayrı tədqiqatçılardan gətirdiyi arqumentlərlə isbat etməyə
çalışmışdır ki, “Dəli Kür”də folklorumuzun, “Dədə Qorqud kitabı”nın təsiri var.
Ancaq bu təsir əsərin ruhunda özünü göstərir. Alim əsərdəki obrazlar tərəfindən
işlədilən atalar sözlərinin xarakterin dilinə uyğunlaşdırılmasını müsbət hal hesab
edir. Atalar sözlərinin bir hissəsinin qismən dəyişikliyə uğraması, obrazların fi-
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kirlərinin atalar sözlərinə uyğunlaşması müəllifi o qənaətə gətirib ki, “Dəli
Kür”dəki atalar sözlərini semantik qruplara ayırsın: mərdlik, kişilik, sədaqət,
təmkin, tale, istək, dəqiqlik və s. bildirənlər. Yazıqlıq və kimsəsizlik qrupunda
Şahnigarın dilindən söylənilən “Ərsiz arvad yüyənsiz at kimi şeydir” ifadəsindəki əsrlərlə atalarımız tərəfindən sınanılan semantik məna həyat həqiqəti, yazıçı təxəyyülü və alim baxışaçısını üz-üzə qoyur. İlk addımında səhvini anlayan
və xoflanan obrazın memarı İsmayıl Şıxlı düşdüyü vəziyyətə və “dınqıra süzən
müridlər”ə gülməyi tutan Şahnigarını seçim qarşısında qoyur. İ.Şıxlı “özgə gözündə tük axtaran” Cahandar ağasının bacısının səhv yola düşməyəcəyi” qənaətindədir. Cahandar ağa mütləq şəkildə “namus təmizləmək” fikrinə düşəcək.
Professor Əzizxan Tanrıverdi isə bunu əsərin poetik strukturunu zənginləşdirən
bir vasitə kimi görür və İ.Şıxlını xalq içərisindən çıxan, onun dəyərlərinə tam
mənasında yiyələnən hikmət sahibi kimi qiymətləndirir. Əzizxan müəllim meyxanada oxunan nəğmənin məzmunla nə dərəcədə bağlılığını xırdalığına qədər
izləyir. Əsərdəki (“Nəğmənin ahəngi, sözləri də dəyişirdi”) cümlənin sonunda
nöqtələr qoyan alim yəqin ki, bu fikirdədir: bu nəğmənin ahəngi, məzmunu bizim yaddaşımızda olan, sevdiyimiz nəğmə deyil, mühitə uyğunlaşdırılmış, meyxana müridlərinin içindəki şəri ortaya qoyan xarakter göstəricisidir. Yazıçının
həyat həqiqətini ifadə etmək üsullarından biri kimi qiymətləndirilən bu vəziyyət
əsərə mənfilik deyil, daha çox reallıq anlamı gətirir. İsmayıl Şıxlı yaratdığı qəhrəmanın ağzından çıxan “quduz” ifadələri verməklə Cahandar ağasının heç də
müsbət biri olmadığı qənaətini göstərir. Həmin nümunələrin semantikasına girən
prof. Əzizxan Tanrıverdi isə bunu əsərdəki sintaktik bütövün semantik yükü ilə
bağlayır. Əzizxan Tanrıverdinin “Dəli Kür”dəki eydirmələr, nəğmələr, mahnılar,
aşıq şeirləri ilə bağlı “yorumları” o qədər doğmadır ki, fərqinə varmadan şəxsi
fikrimiz kimi sahibləndiyimiz məqamlar da oldu. Elə bil əsər oxucu ilə debat
şəklində işlənib. Düşüncələrini alimin fikirlərinin içərisində tapırsan. Elmilik,
sadəlik və aydınlığın birgə təzahürü kimi yaranan “Dəli Kür” romanının “poetik
dili” monoqrafiyası müəllifin “elmi ağırlığı” və yazıçıya, onun yaradıcılığına
olan güclü sevgidən doğur. “Dəli Kür”də aşıq şeirlərindən istifadənin işlənmə
məqamlarına diqqət çəkən müəllif şeirlərlə obrazların daxili nitqi arasında məntiqi bağlılıq tapır və əsərdən gətirdiyi nümunələrlə əsaslandırır.
Bir qədər əvvəl qeyd etmişdik ki, Əzizxan Tanrverdi “Dəli Kür”də “Dədə
Qorqud kitabı”nın təsvirini görür. Müəllifin fikrincə, bu təsir əsərin məzmununa
hopub. Məntiqi bir düşüncədir. İ.Şıxlı xalqla iç-içə olan, onun adət-ənənəsini
dərindən bilən, keçmişinə bələd olan bir yazıçıdır. Türk xalqları əsrlərdir ki,
keçmişinə sahib çıxır, cilalayır, gələcək nəsillərə ötürür. İ.Şıxlı kimi bir xalq yazıçısının əsərlərində Dədə Qorqud ruhunun olması labüddür. Türk kişisinin xarakterinə yad olan məsələlərə diqqət çəkən alim Cahandar ağanın, Şamxalın,
Çərkəzin heç vaxt özünü öyməməsini məlum mentalitetlə əlaqələndirir. Tanıdığımız və bununla fəxr etdiyimiz İsmayıl Şıxlının da belə xüsusiyyəti var idi: tə-
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rifə layiq ola-ola bu barədə bir kəlmə özündən eşitməzdin, xoşagəlməz fikirləri
cavablandırmazdı, sadəcə küskün ruhla uzaqlaşardı. İ.Şıxlının Cahandarı Allahyarın üzərinə tək gedir, Qazan xan ailəsini qurtarmaq üçün tək döyüşmək fikrindədir, düzdür, sonra ona kömək gəlir. Məqsəd qəhrəmanın “mən”indən gedir.
Belə ruhsal məqamlara diqqət çəkən Əzizxan müəllim ata, at kultuna münasibəti
İ.Şıxlının “Dəli Kür” əsərində də davam etdirir.
Oğuz igidlərinin at üstündə igidliyindən çox yazıblar. Düşmən Qazan xanın evini yağmalayanda “tovla-tovla şahbaz atlarını”da aparmışdı. Qazan xanın
köməyinə atının boğazı bəhri qotazlı Qaragünə oğlu Qarabudaq, boz atının yalında qar buz bağlayan şir Şəmsəddin və başqaları gəldi.
Görünməmiş savaş oldu,
Meydanlar dolu baş oldu!
Şahbaz atlar yürüşdülər
Sürət ilə, nalı düşdü! (2, 37)
Müəllif dastandakı igidlərin ata münasibətinə aid gətirdiyi nümunələri və
“Dəli Kür” qəhrəmanlarının atla bağlı düşüncələrini paralellər aparmaqla təhlil
edir. “Dədə Qorqud kitabı”nda Beyrəyin, Qazan xanın, Qanturalının öz atlarına
yaxın sirdaş kimi yanaşmaları Cahandar ağanın “Qəmər” atına verdiyi qiymətlə
qarşılaşdırılır. Beyrək atına qardaş, yoldaş kimi, Cahandar ağa Qəmərə dar gününün harayçısı kimi baxır. Alim doğru olaraq qərara gəlir ki, İ.Şıxlının yaratdığı at obrazı “Dədə Qorqud kitabı”ndakı at obrazlarının məntiqi davamıdır.
Aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirsək, mütləq şəkildə müəlliflə razılaşmalı olacağıq. Banuçiçəyi Beyrəyə almaq istəyən el ağsaqqalları onun dəli qardaşından
qorxurlar. Qərara gəlirlər ki, elçiliyə Dədə Qorqud getsin. Bu zaman Dədə Qorqud deyir: “... siz özünüz Dəli Qoçərin xasiyyətinə bələdsiniz, barı Bayandur xanın tovlasından iki şahbaz, yüyrək at gətirin, biri Keçi başlı Keçər ayğırı, bir də
Toğlu başlı Dür ayğırı. Əgər qaçma-qovma olsa, birisini minərəm, birisini yedəyimə alaram” (2, 41).
Bu məqamda da at “dardan qurtarma” funksiyasını yerinə yetirir. Bacısını
Beyrəyə verməyə razı olan Dəli Qoçər bir çox şeylərlə bərabər min dənə ayğır at
istəyir. Bu nümunə də tarixən ata olan maddi və mənəvi ehtiyacın bariz nümunəsidir.
Əzizxan müəllim əsərdəki obrazların dilini, obrazlılığın fonetik, leksik və
qrammatik səviyyədə təzahürü məsələsini ən xırda detalları nəzərə almaqla təhlil
etmiş, bu üç səviyyənin birbaşa bağlılığını yazıçının ecazkar dili, əsərdəki poetikliyin ən yüksək formada olması ilə əlaqələndirmişdir.
Filologiya elmlər doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdinin əsərlərini oxuyarkən bu nəticəyə gəlirsən ki, alim dilçilik elminin bütün sahələrindən xəbərdardır. Nə özünü, nə müraciət etdiyi əsərləri, nə də tələbələrini darda qoymaz.
Ola bilsin ki, onun təfəkkürünün zənginliyi, ürəyinə Dədə Qorqud dünyalı bütöv
Azərbaycanı yerləşdirməsi qələmini də kulta çevirməsinə kömək edib.
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İşin elmi nəticəsi. Məqalədə professor Əzizxan Tanrıverdinin “Dədə Qorqud kitabı”nda dağ kultu” və İ.Şıxlının “Dəli Kür” əsərindəki səciyyəvi cəhətlərə diqqət çəkərək Azərbaycan xalqının ən qədim tarixindən etibarən inamı, etiqadı və bunların ritual şəkilləri barədə verdiyi məlumatlar sistemləşdirilərək müəllif həqiqəti kimi təqdim olunmuşdur.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə “Dədə Qorqud kitabı” dağ kultu” və “Dəli
Kür” əsərlərində poetikliyin ən yüksək formada olması ilə əsərin dilinin alim tərəfindən fonetik, leksik və qrammatik səviyyədə təhlilə cəlb olunması diqqətə
çatdırılmışdır.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. “Dədə Qorqud kitabı”nın tədqiqinin 200 illiyi
ərəfəsində bu mövzu ilə maraqlananlar istifadə edə bilərlər. Ə.Tanrıverdi İ.Şıxlını milli mentalitetə, Dədə Qorqud ruhuna sahib çıxan bir sənətkar kimi qiymətləndirmişdir ki, bu da görkəmli nasirimizi sevənlər üçün lazımlı tədqiqat işidir.
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AZƏRBAYCAN DASTANLARINDA ETNOKOSMİK
İDENTİFİKASİYA: ARXETİP, FORMUL, RİTUAL, STRUKTUR
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan dastanları əsasında etnokosmik identifikasiya semantemi öyrənilmişdir. Etnokosmik identifikasiya kosmoqonik düşüncə arxetipidir. Bu arxetip dastanlarda epik
formul kimi qorunur: dastan mətni “identifikasiya” semantemini bir tərəfdən epik düşüncənin
tərkib elementi kimi qoruyur (konservasiya edir), digər tərəfdən də onu kosmoloji dünya modelinin tərkib hissəsi kimi təsdiq edir. Etnokosmik identifikasiya arxetipi yenidən yaradılış modellərində (ölüb-dirilmə ilə bağlı mərasimlərdə) ritual mexanizmi kimi funksionallaşır. Dastan etnosun özünüyaratma və özünütəşkiletmə mexanizmi olan ritualların mühüm tərkib elementi olan
etnokosmik identifikasiya semantemini bir formul kimi özündə yaşatmaqla identifikasiya sxemini qorumaq funksiyasını da yerinə yetirir. Bu sxem etnik enerjinin funksionallaşma sxemlərindən biri kimi dastan koduna şifrələnir və bununla dastanda kodlaşmış enerjinin ehtiyatlarına əlavə olunur. İnsanlar dastanlarla müntəzəm (ritmik) şəkildə ünsiyyətə girməklə öz-özlərini yenidən yaradırlar.
Açar sözlər: folklor, dastan, epos, mif, ritual, identifikasiya, arxetip, formul, struktur
ETHNOCOSMIC IDENTIFICATION IN AZERBAIJAN EPOSES:
ARCHETYPE, FORMULA, RITUAL, STRUCTURE
Summary
Ethnocosmic identification semantem based on the Azerbaijan eposes was studied in the
article. Ethnocosmic identification is a cosmogonical sense archetype. This archetype is preserved as an epic formula in the dastans (sagas): the text of epos preserves identification semantem
as an element of epic sense (conserves it), and also affirms it as a part of cosmological world
model. Ethnocosmic identification archetype is making functional as a ritual mechanism in the
recreation models (death and resurrection ceremonies). At the same time an epos fulfills the
function of the protection of identification scheme. This scheme is encrypting to the code of
epos as a functional scheme of ethnic energy, and adding to the fund of encoded energy in the
epos. People recreate themselves by regularly (rythmic) contacting with the dastans (sagas).
Key words: folklore, dastan (epos or saga), myth, ritual, identification, archetype, formula, structure
ЭТНОКОСМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ДАСТАНАХ: АРХЕТИП, ФОРМУЛА, РИТУАЛ, СТРУКТУРА
Резюме
В статье, на основе азербайджанских дастанов изучена семантема этнокосмической
идентификации. Она является архетипом космогонического мышления. Этот архетип сохраняется в дастанах как эпическая формула. Текст дастана утверждает идентификацию
как составную часть космологической модели мира, сохраняя (консервируя) семантему
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идентификации как составной элемент эпического мышления. Архетип этнокосмической
идентификации функционирует как ритуальный механизм в моделях преобразования.
Дастаны одновременно выполняет функцию сохранения схемы идентификации, сохраняя
при этом в себе этнокосмическую идентификацию, как составную формулу. Эта схема,
как одна из схем функционирования этнической энергии, зашифровывается в дастанный
код, и одновременно добавляется в запасы энергии, закодированные в дастане. Люди регулярно входят в общении с дастанами и получают возможность преобразовать себя заново.
Ключевые слова: фольклор, дастан, эпос, миф, ритуал, идентификация, архетип,
формула, структура

Məsələnin qoyuluşu: Məqalədə Azərbaycan folklorşünaslığında ilk dəfə
olaraq “etnokosmik identifikasiya” semantemi Azərbaycan dastanları əsasında
öyrənilir.
İşin məqsədi: Məqalədə əsas məqsəd Azərbaycan folklorşünaslıq fikri
dövriyyəsinə “etnokosmik identifikasiya” anlayışını daxil etmək, eyni zamanda
bu semantemi arxetip, formul, ritual və struktur kontekstlərində təhlil və təqdim
etməkdir.
Bizim oğuz eposu üzərində apardığımız təcrübələrin (bax: 1; 2; 3; 4) nəticələri göstərdi ki, harada “xaos-kosmos-xaos-kosmos...” kosmoqonik yaradılış
mexanizmi müşahidə olunursa, orada identifikasiya ritualının da arxetipləri olmalıdır. Bu cəhətdən, istər “Dədə Qorqud”, istərsə də Azərbaycan məhəbbət
dastanlarında “etnokosmik identifikasiya – tanınma” arxetipi özünü sürəkli
epik formullar halında yaşatmaqdadır. Sürəkliliyi, ardıcıllığı epik mətnlərdə
mükəmməl bir sistem olan “etnokosmik identifikasiya” semanteminə Azərbaycan folklorşünaslığında nə bir motiv, nə formul, nə arxetip, nə də ritual kimi
uzun illər ərzində diqqət yetirilməmiş və haqqında heç nə yazılmamışdır. Bunun
səbəbi Azərbaycan dastanlarının, o cümlədən “Dədə Qorqud”un kosmoloji
struktur, kosmoqonik yaradılış mexanizmi, etnokosmik düşüncə sistemi kimi
tədqiq olunmaması ilə bağlıdır.
Etnokosmik identifikasiya kosmoqonik düşüncə arxetipidir. Bu arxetip
dastanlarda epik formul kimi qorunur: dastan mətni “identifikasiya” semantemini bir tərəfdən epik düşüncənin tərkib elementi kimi qoruyur (konservasiya
edir), digər tərəfdən də onu kosmoloji dünya modelinin tərkib hissəsi kimi
təsdiq edir. Etnokosmik identifikasiya arxetipi yenidənyaradılış modellərində
(ölüb-dirilmə ilə bağlı mərasimlərdə) ritual mexanizmi kimi funksionallaşır.
Dastan etnosun özünüyaratma və özünütəşkiletmə mexanizmi olan ritualların
mühüm tərkib elementi olan etnokosmik identifikasiya semantemini bir formul
kimi özündə yaşatmaqla identifikasiya sxemini qorumaq funksiyasını da yerinə
yetirir. Bu sxem etnik enerjinin funksionallaşma sxemlərindən biri kimi dastan
koduna şifrələnir və onda kodlaşmış enerjinin ehtiyatlarına əlavə olunur. İnsan-
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lar dastanlarla müntəzəm (ritmik) şəkildə ünsiyyətə girməklə öz-özlərini yenidən yaradırlar. Bu prosesdə etnik identifikasiyanın öz yeri, çəkisi və rolu var. O,
ayrıca makrosistem deyildir. Bir (mikro)sistem kimi bütün hallarda yenidən yaranma (yenidən qurulma) makrosisteminin müəyyən səviyyəsi, müəyyən mərhələsi və müəyyən mexanizmidir. Bu mövzu bizim üçün yeni olduğuna görə,
burada onun mövcud təcrübə əsasında müxtəsər şəkildə ümumiləşdirilməsinə
(bir qədər də irəli getsək: postulatlaşdırılmasına) ehtiyac var.
“İdentifikasiya” – eyniləşdirmə əsasında aparılan tanınma aktıdır.
Xaosa gedən qəhrəman oradan qayıdarkən öz kimliyini təsdiqləməlidir. Bu,
xaos və kosmos dünyalarındakı varlıqlar arasında statusal fərqlərlə bağlıdır. Kosmos – dirilər, xaos ölülər dünyasıdır. Xaosa adlayan qəhrəman ritual mexanizmi vasitəsi ilə diri statusundan ölü statusuna keçir. Lakin onun
ölümü müvəqqəti ölümdür. O, xaosdan qayıdarkən öz kosmik kimliyini
təsdiq etməli, dirilər dünyasına mənsub olduğunu sübut etməlidir. Bu, identifikasiya prosedurudur. Bu formula “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında ardıcıl
şəkildə təsadüf olunur. Məsələn, xaosdan – ölüm dünyasından qayıdan Beyrək
özünün, doğrudan da, Beyrək olduğunu sübut etməli olur: “Baybörə bəg aydır:
“Oğlım idigin andan biləyim, sırça parmağını qanatsun, qanını dəstmala dürtsün,
gözimə sürəyin; açılacaq olursa, oğlım Beyrəkdir!” – dedi” (5, 66).
Eposda Beyrəyin əsirlikdə – xaosda olduğu 40 gün müddətində Yalançı
oğlu Yalancığın 39 paradiqması (oynaşı) Beyrəyin əsirlikdə olan 39 yoldaşını,
Yalancığın özü isə Beyrəyi yalandan əvəz edir. Bu total yalançılıq oyunu –
statusdəyişmə ritualıdır. Burada hamı və hər şey: bəy, gəlin onların 40 yoldaşları, bir sözlə, kosmos xaosla əvəz olunur. Rekonstruksiyanın nəticələrinə
görə, xaosdan kosmosa qayıtma «tanı(n)ma» – «identifikasiya» semantemi ilə
zəruri şəkildə bağlıdır. Xaosdan qayıdan kosmosa mənsub olduğunu keçiddə
sübut etməli, özünü tanıtmalıdır. Bu kontekstdə 39 yalançı oynaş Boğazca Fatma ilə əvəz olunmuş Banuçiçəyi tanıya bilmir. 40-cı oynaş – oyundaş (nişanlıadaxlı) – həqiqi bəy həqiqi gəlini tanıyır: Beyrəklə Banuçiçək arasında «tanınma
– identifikasiya» aktı baş verir. Yeri gəlmişkən, dərhal qeyd olunmalıdır ki,
oğuz mifologiyasında Beyrək də daxil olmaqla xaosdan qayıdanların
hamısının «tanınma – identifikasiya» ayinindən keçməsi məhz kosmosun
bərpasının ritual «üsulu»dur.
Yaxud gözü qılınc yarası ilə tutulmuş Qazan arvadını tanımır. Qadını ona
kimliyinin ən mühüm əlamətlərini xatırladır (5, 76-77). Təpəgöz onun gözünü
çıxartmış Basatdan kimliyini soruşur. O da özünün kimliyinin struktur əlamətlərini ona bildirir (5, 102). Başqa sözlə, tanınmayan tərəf özünün etnokosmik
mənsubiyyət əlamətlərini sadalamalı, xaosdan kosmosa qayıdan element olaraq
kosmosa məxsusluğunu (aidliyini) təsdiqləməlidir. Başqa sözlə, identifikasiya –
eyniləşdirmə proseduru aparılır.
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Oğuz kosmosuna qayıdarkən Beyrəklə Banuçiçək arasında olduğu kimi,
Qanturalı ilə sevgilisi Selcan xatun arasında izləri çox zəif qalmış «tanınmaidentifikasiya» ritualı baş verir. “Dədə Qorqud”da Qanturalı Oğuz elindən yox,
öz elinə düşmən Trabzon təkurunun qızı Selcan xatunla evlənir. O, kafir məkanına gecə daxil olur. Qayıdanda da kafir məkanını gecə tərk edir. Bu, astral kodla onun Gecə dünyasına – Xaosa daxil olması və çıxması deməkdir. Gecə ilə
Gündüzün (Kafir dünyası ilə Oğuz dünyasının) hüdudunda kafirlər onun atını
oxla öldürür və gözünü elə yaralayırlar ki, nişanlısını tanımır: “Gözinin qapağın
oxşamışlar, yüzini qan bürimiş. Turmaz qanın silər... Qanturalı baqdı gördi kim,
bir kimsənə yağıyı öginə qatmış, qovar. Selcan idigün bilmədi” (5, 91). Kafir
bəyinin qızı olsa da, oğuz igidinin arvadı olmağa razılıq verməklə oğuz gəlini
statusu qazanmış Selcan özünü nişanlısına yenidən tanıtmalı olur.
Əlbəttə, “Dədə Qorqud”da “identifikasiya – tanınma” formulunun müxtəlif şəkilləri vardır. Burada onların hamısından bəhs etmək imkansız olsa da, bu
şəkilləri birləşdirən bir ümumi cəhəti qeyd etməliyik. “İdentifikasiya” ritualı
əvvəldən vəhdət təşkil edən, bir-birinə doğma olan, lakin sonradan əks dünyalara düşmüş elementlərin (daha dəqiq desək: tərəflərin) qovuşması zamanı baş verir. Məsələn, Basat və Təpəgöz süd qardaşlarıdır: biri kosmosu, o biri
xaosu təmsil edir. Beyrək və Banuçiçək beşikkərtmə nişanlılardır. Xaosdan öz
yurduna – kosmosa qayıdan Beyrək özünü nişanlısına tanıtmalı olur. Burla xatun Qazanın arvadıdır. Düşmən əhatəsinə – xaos məkanına düşən Qazan oradan
qayıdarkən gözü yaralandığı üçün arvadını tanımır və bunların arasında “identifikasiya – tanınma” proseduru yaşanır. Eləcə də Qanturalı düşmən ölkəsindən
(xaosdan) Oğuza (kosmosa) qayıdarkən gözü yaralandığı üçün nişanlısını tanımır və həmin prosedur burada da həyata keçirilir.
Beləliklə, identifikasiya ritualı iki doğma tərəf arasında baş verir: tərəflərdən biri xaosa adlayır, qayıdarkən özünü “tərəf-müqabilinə” tanıtmalı olur. Lakin məsələ bununla qurtarmır. Məsələnin daha bir əsas cəhəti identifikasiya əlamətləri ilə bağlıdır. Xaosdan qayıdan tərəf özünü hər iki tərəfə qabaqcadan məlum olan nişanlar əsasında tanıdır.
Demək, identifikasiya (həm də) gerçəkliyi təsvirin xüsusi işarələr səviyyəsi, təsvir dilidir. Təsvir dili “kod” adlanır. Bu halda identifikasiya xüsusi
koddur.
Digər tərəfdən, identifikasiya iki tərəf arasında baş verməklə kommunikasiya – ünsiyyət hadisəsidir. Burada məlumat mübadiləsi baş verir. Bu mübadilə xüsusi işarələrdən təşkil olunan kod səviyyəsində aparılır. Həmin kod mübadilə tərəflərinə məlum olsa da, digərlərinə məlum deyildir.
Beləliklə, buradan nəticə çıxarmaq olur ki, identifikasiya gerçəkliyi (kosmosu) təsvirin xüsusi işarələr səviyyəsi, məxfi kommunikativ informasiya
(məlumat) kodudur. Kodun məxfiliyi, gizliliyi, xüsusiliyi xaosla kosmos arasında giriş-çıxış mexanizmi olan ölüb-dirilmə rituallarının (və ümumən ini-
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siasiya mərasimlərinin) toplumun sakral dəyərlər sferası, ezoterik (gizli, batini) bilgilər bankı ilə bağlılığından doğur. Ezoterik bilgilər üzərində tabu
var, uyğun inisiasiya ritualından keçməyənlərin bu bilgilərdən xəbər tutması yasaqdır.
İdentifikasiya ritualı kişi-qadın başlanğıcları ilə əlaqədardır. “Dədə Qorqud”da bu ritual, əsasən, nişanlı, yaxud ər-ərvad tərəflər arasında baş verir (digər hallar da, əslində, bu sistemə aiddir). Nişanlı olmaq, yaxud ər-arvad olmaq
bütün hallarda nişanlanmaq deməkdir. Azərbaycanda ərə gedəcək qıza onunla
evlənəcək oğlanın tərəfindən nişan taxılır. Bu, nişan üzüyüdür. Barmağına nişan
üzüyü taxılan qız nişanlı qız adlanır. Nişanlama – hərfi mənada işarələmə deməkdir. Epik materiallar təsdiq edir ki, “nişanlama” kommunikativ kod kimi
təkcə üzükdən, yaxud ümumiyyətlə, maddi nişanlardan ibarət deyildir. QazanBurla, Qanturalı-Selcan, Beyrək-Banuçiçək münasibətlərində “nişanlar” maddi
ünsürləri və mənəvi presedentləri əhatə etməklə “dəst” (rusca “n a b o r” mənasında) şəklində olur. Beyrək-Banıçiçək modelinə diqqət edək:
“Beyrək aydır:
Alan sabah, xan qızı, yerimdən turmadımmı?
Boz ayğırın belinə binmədimmi?
Sənin odan üzərinə sığın-keyik yığmadımmı?
Sən məni yanına qağırmadınmı?
Sənünlə meydanda at çapmadıqmı?
Sənin atunı mənim atım keçmədimi?
Ox atanda mən sənin oxını yarmadımmı?
Üç öpüb bir dişləyib, altun yüzigi
Barmağına keçürmədimmi?
Sevişdigin Bamsı Beyrək mən degilmiyəm?
Böylə digəc qız tanıdı-bildi kim, Beyrəkdir” (5, 65).
Burada, ən azı, dörd nişan səviyyəsini bir-birindən fərqləndirmək olur:
Birincisi, ovla bağlı mediativ ritual işarələri:
– Beyrəyin Boz ayğırı minməyi;
– Ov heyvanlarını nişanlısının məkanına yönəltməsi [keyikin oğlanla (kişi
başlanğıcı ilə) qız (qadın başlanğıcı) arasında mediasiya yolu ilə əlaqə yaratması].
İkincisi, qıza sahiblənmə (ona yarışda qalib gəlmə) ritualı ilə bağlı işarələr:
– At yarışı;
– Ox yarışı;
– Güləşmə.
Üçüncüsü, cinsi-fizioloji jestlərlə nişanlama ritualı ilə bağlı işarələr:
– Beyrəyin qızı üç dəfə öpməsi;
– Bir dəfə dişləməsi.
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Dördüncüsü, maddi nişanla işarələmə:
– Beyrəyin qızıl üzüyü Banıçiçəyin barmağına taxması.
Əlbəttə, nişanların burada verdiyimiz təsnifatı nisbidir və gələcəkdə başqa
tədqiqatçıların onu təkmilləşdirəcəyinə ümid edirik. Ancaq indiki halda bu təsnifatın necə olmasından asılı olmayaraq, oğlanla qız arasındakı “nişanlama” ritualında istifadə olunan nişan-işarələr bütöv dəst şəklindədir. Xaosdan kosmosa qayıdış zamanı həyata keçirilən identifikasiya ritualı məhz bu nişan-işarələr dəsti
əsasında aparılmaqla həmin işarələrin material olaraq şəklindən, presedent
olaraq məzmunundan asılı olmayaraq, onların etnokosmik nişanlar, başqa sözlə,
etnosun ezoterik-sakral dəyərlər dünyası ilə bağlı işarələr olduğunu ortaya qoyur.
Maraqlı və fikrimizcə, tam qanunauyğundur ki, “Əsli-Kərəm” dastanında
Kərəm-Əsli “nişanlama” modeli də Beyrək-Banıçiçək modelini “təkrarlayır”:
– Beyrək ova çıxdığı kimi, Kərəm də ova çıxır;
– Beyrəyin qovduğu keyik onu Banıçiçəyin çadırına gətirib çıxardığı kimi,
Kərəmin də tərlanı onu Əslinin bağçasına gətirir (kosmoqonik mediasiya aktı);
– Beyrək Banıçiçəyi maddi işarə ilə (altun üzük) nişanladığı kimi, Kərəm
də öz üzüyünü Əslinin barmağına taxır. Əsli də öz növbəsində ipək dəsmalını
nişan olaraq ona verir;
– Beyrək Banıçiçəyi cinsi-fizioloji jestlərlə nişanladığı (üç öpüb bir dişlədiyi) kimi, Kərəm də qızı qucaqlayır, gözlərindən öpür:
“Söz tamama yetdi. Kərəm qıza, qız da Kərəmə aşiq oldu, əhd-peyman
elədilər. Kərəm barmağındakı üzüyü qıza, qız da ipək dəsmalını Kərəmə verdi.
Kərəm Əslinin gözlərindən öpmək istəyəndə Əsli geri çəkildi. Saçlarından iki tel
ayırıb, sinəsaz elədi, aldı, görək, nə dedi:
Nə gəzirsən məlul-məlul bu yerdə?
Aman Kərəm, məni rüsvay eyləmə!
Səni mənə qismət eyləyib Xuda,
Aman Kərəm, məni rüsvay eyləmə!
Kərəm qızın yalvarmağına baxmayıb, onu qucaqladı. Əsli birtəhər onun
əlindən qurtarıb dedi:
Heç olurmu bu yerlərdə belə iş?
Keşiş babam duyub eyləyər təftiş,
Öpdün də, qucdun da, artıq var, sovuş,
Aman Kərəm, məni rüsvay eyləmə!
Kərəm özünü saxlaya bilməyib, əl atdı qızın incə belinə. Əsli dedi:
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Doymamışam şəkər kimi dilindən,
Qorxum yoxdu mənim heç də ölümdən.
Sarılıbsan incə miyan belimdən,
Aman Kərəm, məni rüsvay eyləmə!
Ağam Kərəm, paşam Kərəm, xan Kərəm!
Alış Kərəm, tutuş Kərəm, yan Kərəm!
Əslin olsun sənə qurban, can Kərəm,
Aman Kərəm, məni rüsvay eyləmə!

Söz tamam oldu. Kərəm onunla halal-himmət elədi” (6, 12-13).
Bu, nəzərdən keçirdiyimiz motiv nişanlanma ritualıdır. Bir-biri ilə evlənəcək gənclər müəyyən əlamət-nişanlar vasitəsi ilə işarələnirlər. Bunlar tanınma-identifikasiya əlamətləridir. Lakin xaosdan qayıdan nişanlı kişi başlanğıcı
ilə nişanlı qadın başlanğıcı arasında baş verən tanınma-identifikasiya ritualının
məhz bu nişanlanma ritualındakı “identifikasiya əlamətləri” (“tanınma nişanları”) əsasında aparılması süjetin “başlanğıcına” aid olan nişanlanma ritualı ilə süjetin “sonrasına” aid olan tanınma ritualının vahid epik kompleksin iki tərkib
hissəsi olduğunu göstərir. Beləliklə:
– Süjetin başlanğıcında həyatları ilahi tale semantemi (məhəbbət dastanlarında: butavermə) ilə bir-birinə bağlı olan gənclərin bir-birilə nişanlanması bütövlükdə etnokosmik identifikasiya kompleksinin tərkib hissəsidir;
– Etnokosmik identifikasiya kompleksi iki xronoloji struktur mexanizmindən ibarətdir: gənclərin nişanlanması və fərd(lər)in nişanlar əsasında tanınması;
– Bu iki formul-mexanizmin əsasında işarələmə durur: funksional struktur baxımından nişanlama ritualı – tanıtmaq, xaosdan qayıdarkən yoxlanma
ritualı – tanınmaq məqsədini güdür;
– Kommunikativ informasiya baxımından gənclərin nişanlanması – işarələrin yazılması, xaosdan qayıdışda yoxlanma isə – işarələrin oxunmasıdır.
– “Nişanlama” bir semantem kimi identifikasiyanın həm mahiyyəti, həm
üsulu, həm də ritual mexanizmidir:
a) nişanlama – mahiyyət kimi identifikasiya kompleksini bütövlükdə əhatə edən işarələr sistemidir;
b) nişanlama – üsul kimi yenə identifikasiya kompleksini bütövlükdə
əhatə edən işarələr sisteminin yazılması və oxunmasıdır;
c) nişanlama – ritual mexanizmi kimi gənclərin maddi ünsürləri və mənəvi presedentləri əhatə edən identifikasiya əlamətləri (tanıtım nişanları) əsasında nişanlanma mərasimidir.
– İdentifikasiya kompleksi diaxron baxımdan iki mərhələdən: tanıtma
(nişanlama) və tanınmadan (nişanların eyniləşdirmə üsulu ilə oxunması) ibarət
işlək süjet formuludur;
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– İdentifikasiya sinxron baxımdan mürəkkəb ritmik struktura malikdir.
Nişanlanma bir dəfə baş versə də, nişanların oxunması təkrarlanır. Nəzərdən keçirdiyimiz “Əsli-Kərəm” dastanında bir sıra tanınma ritualları vardır. Bu cəhətdən identifikasiya süjetin müəyyən ritmlərlə təkrarlanan formuludur. Onun ritmi
sınaq formulunun alqoritminə bağlıdır.
Deyildiyi kimi, nişanlamanın səviyyələrindən birini cinsi-fizioloji jestlərlə nişanlama təşkil edir: Beyrək Banıçiçəyi üç dəfə öpür və bir dəfə dişləyir.
Eləcə də Kərəm qızı qucaqlayır və öpür. Hazırkı ənənəvi nişanlanma mərasimində qorunmayan bu qədim adət biofizioloji arxetiplərlə bağlıdır. Məlimdur ki,
heyvanların nikah mərasimləri ilə insanların ibtidai dövrdəki nikah mərasimləri
funksional struktur və mahiyyəti etibarilə eynidir. Dişi heyvana sahib olmaq istəyən erkək heyvanlar öz aralarında vuruşur, qalib gələn heyvan dişiyə sahiblənir. Azərbaycan nağıllarında, o cümlədən dastanlarda bu motivə tez-tez rast
gəlirik. Qızın atası şərt qoyur: bu şərtlər vəhşi heyvanlarla döyüşməkdən, tilsimlərin açılmasından və s. ibarət ola bilər. Qalib gələn qıza sahiblənir. Sahiblənmək nişanlama – tanıtma yolu ilə rəsmiləşir. Bizcə, nişanlamanın ən qədim
şəkli biofizioloji arxetiplərlə bağlı olan cinsi-fizioloji jestlərlə nişanlamadır.
Bunun bioloji mənşəli, yəni heyvanlarla bağlı olmasını bir sıra heyvanlarda onlara məxsus olan ərazilərin nişanlanması kimi instinktiv aktın olması təsdiq edir.
Şir, pələng və s. kimi heyvanlar onlara məxsus yaşayış-ov ərazilərinin sərhədlərini öz ifrazatları (sidik-nəcasət) ilə nişanlayırlar. Başqa əraziyə məxsus olan
heyvan yad ərazinin sərhədinə çatdığını öz sürüsündən olmayan heyvanın nəcasətinin iyindən bilir. Demək, burada əsas olan iybilmədir. Bir heyvan öz sürüsündəki heyvanların nəcasətini yad sürüdəki heyvanların nəcasətindən iybilmə
ilə tanıya, fərqləndirə bilir. Bu mənada iybilmə təkcə biofizioloji instinkt yox,
eyni zamanda biososial, biokosmik işarələmə formuludur. Bu bioarxetipi insana
da görürük. “Dədə Qorqud kitabı”nda “Yaxa tutub iyləşdilər” (yəni “bir-birini
qucaqlayıb iylədilər”) ifadəsi var. Bu, bir-birini iy əsasında tanımaq deməkdir
[Bir-birini tanıyan Qanturalı və Selcan: “Gizlü yaqa tutuban yiləşdilər” (5,
93); Yenə də bir-birini tanıyan Yegnək və atası Qazılıq qoca: “Babasilə Yegnək
gizlü yaqa tutuban yiləşdilər” (5, 97)]. Yaxud südəmər körpə anasını həm də
iyindən tanıyır. Bütün bunlar göstərir ki, cinsi-fizioloji jestlərlə nişanlama identifikasiya kompleksinin başlanğıc ritualı olan tanıtma – nişanlama mərasiminin
ən qədim şəkillərindəndir. Buradan nəticə çıxarmaq olur ki, xaosdan qayıdanın
identifikasiyası zamanı tanınma proseduru həm də iyin eyniləşdirmə üsulu ilə
yoxlanması şəklində də aparılırmış.
İşin elmi nəticəsi: Məqalədə “etnokosmik identifikasiya” semantemi öncə
nəzəri anlayış kimi, daha sonra Azərbaycan dastanlarından gətirilən nümunələr
əsasında düşüncə arxetipi, epik formul, ritual aktı və mətnin struktur səviyyəsi
kimi şərh edilmişdir.
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İşin elmi yeniliyi: Məqalədə Azərbaycan folklorşünaslığına “etnokosmik
identifikasiya” semantemi daxil edilmiş, nəzəri əsasları, praktiki təhlil örnəkləri
təqdim olunmuşdur.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədən Azərbaycan folklorunun semantik
strukturunun öyrənilməsi sahəsində nəzəri ədəbiyyat və metodoloji-praktiki nümunə kimi istifadə tövsiyə olunur.
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“GÜZGÜ KONSEPSİYASI” MƏDƏNİ-TARİXİ İRSİMİZİN GİZLİ
MƏQAMLARININ AÇILMASINDA VASİTƏ KİMİ
Xülasə
Məqalədə yaranış haqqında türk-şumer dünyagörüşü əsasında formalaşdırılan “Güzgü
konsepsiyası” haqqında məlumat verilir. Bu konsepsiyanı qam və kahinlərin kodlaşdırdığı və
onun min illər boyu gizli qalan sirli dünyaya bələdçilik etməsindən bəhs olunur. Konkret faktların köməyi ilə mifoloji şifrənin açılma mexanizmi təqdim edilir.
“THE CONCEPTION OF MIRROR” AS A MODE OF REVEALING SECRET
POSITIONS OF OUR CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE
Summary
The article provides information about the “Mirror Concept” formed on the basis of
Turkish-Sumerian outlook on the establishment. Here is talking about that this concept is encoded by Gam and Priests and as the guidance to the mysterious world that remained hidden for
thousands of years. The opening of the mythological password with the help of the particular
facts is presented.
«КОНЦЕПЦИЯ ЗЕРКАЛО» КАК СРЕДСТВО РАССКРЫТИЯ НАШЕГО
ТАЙНOГО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
Резюме
В статье дается информация «О концепции зеркал», которая сформирована на основании тюркского-шумерского мировозрения о Создании. В этой концепции готовится о
провождении священниками и монахами в мир, который они кодировали и тысячелетиями хранили в таинстве, посредством конкретных фактов предоставляется механизм расшифровки мифологического кода.

Məsələnin qoyuluşu. Mifoloji kodun açılış mexanizmi türk-şumer dünyagörü əsasında formalaşdırılan “Güzgü konsepsiyası” nöqteyi nəzərindən təqdim edilir.
İşin məqsədi. Dünyanın geniş coğrafiyasına səpələnmiş qədim sivilizasiyaya aid nümunələrin bir çoxunun əsasında türk-şumer dünyagörüşünün dayandığını, bu nümunələrə aid sirli təsvirlərin “Güzgü konsepsiyası”nın köməyi ilə
açıldığını əyani misallarla sübuta yetirmək. Ənənəvi yanaşmadan fərqli olaraq
Qobustan, Gəmiqaya, Şumer, Misir qayaüstü təsvirlərinin və relyefli şəkillərin
eyni mexanizmlə formalaşdığını diqqətə çatdırmaq. Bu konsepsiyanın Azərbaycanın mədəni tarixi irsinin öyrənilməsindəki əhəmiyyətini, indiyədək yol verilən
yanlışlıqların aradan qaldırılmasındakı rolunu əsaslandırmaq.
Yaranış haqqında türk-şumer dünyagörüşü prinsipləri əsasında apardığımız araşdırmalar mifoloji kodun açılmasına imkan verən maraqlı nəticələrə gətirir. Bunlar isə öz növbəsində qədim sivilizasiyanın, eləcə də mədəni tarixi irsimizin qaranlıq, indiyədək başa düşülməyən, çox vaxt yanlış şərh edilən məqam-
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larını üzə çıxarır. Yaranışın mistik-mifoloji elementləri kimi qəbul edilən ilkin
substansiyalar – 4 ünsür qədim xalqlar tərəfindən ilahiləşdirilmiş, Allahlar və
mələklər səviyyəsinə yüksəldilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, kainatın ilkin modelində şumerlər SU, GÖY, HAVA və İŞIQ ünsürlərini təməl elementləri saymışlar. Şumer allahlar panteonunun ali şurasını təşkil edən bu ünsürlər maqların təlimində geniş yer tutur. “Maqların təlimi”ndən bəhs edən Diogen Laretsi yazır:
”Maqlar odu, torpağı, suyu allah sayırlar” (1, 75). Apardığımız modelləşdirmədə
su əsas yerlərdən birini tutur və “Güzgü konsepsiyasının” formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Həyatın, üzvü varlığın əsasını təşkil edən su insan idrakının məhsulu
olan nağıllarımızda, dastanlarımızda, atalar sözlərimizdə, inanclarımızda, bütövlükdə mifoloji təfəkkürümüzdə geniş yer tutmuşdur. Qədim türk dünyagörüşü
geniş şəkildə su ilə, su obrazı ilə bağlıdır.
Buna görə biz su və su obrazı ilə bağlı min illər boyu gizli, məxfi saxlanılan kahin və qamların geniş istifadə etdiyi kodlaşdırılmış sistemdən və onun
açılma üsullarından bəhs etmək istəyirik.
Onu da qeyd edək ki, bu sistem qədim türk dünyagörüşünün prinsipləri
əsasında açılır və qədim dövr dünyasının böyük bir coğrafiyasını əhatə edir.
Bunlar əgər faktlar nəzərə alınmazsa bugünkü yanaşma nöqteyi-nəzərincə qəbuledilməzdir.
Xalq dilindəki alqışlarımızın birində deyilir: “Suca ömrün olsun.” Bu,
suyun kainatın yaranışının təməl elementi kimi daimi olması ilə bağlı təsəvvürlərdən gələn ifadədir. Yəni, su daimi olduğu kimi, alqış edilənin də ömrü daimi
olsun deməkdir.
Mifik təsəvvürlərdə həyatın, bütövlükdə varlığın başlanğıcı su ilə əlaqələndirilir.
Azərbaycan və digər türk xalqlarının yaranış haqqındakı mifoloji baxışlarında kainatın başlanğıcı “Əvvəl hər yer su idi...” deyə təsvir olunur.
E.ə. III minilliyə dair şumer əsatirlərində yaranış belə təsvir olunur. “Əvvəl bütün dünya suya qərq olmuşdu. Okean suyunun dərinliyində bütün varlığın
böyük anası ilahə Nammü yaşayırdı. Nammünün bətnindən yarımkürə şəklində
dağ qalxıbmış. Dağın başında böyük ata allah An, dənizdə yastıvari lövhə üzərində Ki yaşayırmış”. Əsatirə görə An və Ki-nin nikahından əvvəlcə Enlil, sonra
isə öz qüdrəti ilə fərqlənən yeddi allah dünyaya gəlir.
Qədim hind mifologiyasında da başlanğıc su ilə əlaqələndirilir: “Dərin
yuxudakı kimi hərəkətsiz uyuyan ilkin yaranışın qaranlıq xaosundan əvvəl sular
yarandı” deyilir. Sular atəşi yaratdı. İstiliyin böyük qüvvəsindən qızıl yumurta
yarandı”. Bu təsəvvürlərin hər ikisində kainat modeli yastı su səthini (yaxud
Yer-Sub) əhatələyən göy qübbəsi kimi verilir. Bu fikrə yaranış haqqında qədim
türk dünyagörüşünə dərindən bələd olan Xaqani Şirvani yaradıcılığında da rast
gəlinir:
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“Fələk çadırımdır, torpaq döşəyim,
Göz yaşı içdiyim sudur müxtəsər” (3, 172).
Ə.Xaqaninin təsvir etdiyi kainat modelində göy qübbəsini aşağıdan torpaqla qapayan yarımkürə təsvir olunur. Əslində isə yaranış haqqında təsəvvürlərin ilkin variantında torpaq iştirak etmir. Başlanğıc su ilə bağlıdır və torpaq
mifologiyada suyun törəməsi hesab edilir. Yəni, həm şumer, həm hind və həm
də qədim türk təsəvvürləri əsasında modelləşdirmə aparsaq kainatın təməlində
duran 4 ünsürdən (GÖY, SU, HAVA və İŞIQ) ibarət dünya modeli şəffaf yarımkürədən ibarətdir.
Şəkil 1
Qübbə

Su-Yer

Güzgü səthi

Göy, hava və işıqdan ibarət olan göy qübbəsi aşağıdan su səthi ilə qapanır.
Şumer əsatirlərində bəhs edilən sonrakı allahların (ulduz və bürclərin, planetlərin) yaranışı səmada, göy qübbəsinin daxili səthindədir. Ulduzlu göy yarımsferası bütövlükdə su səthində (Yer-Sub) əks olunduğundan yarımsfera tam kürəyə
tamamlanır.
Şəkil 2
Qübbə
Güzgü
səthi

Qübbənin
əksi
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Ulduzlu göydə nə varsa hamısının su səthində əksi, şəkli alınır. Buradan qədim
dünyagörüşün qaynaqlandığı çox mühüm bir nəticə alınır: “Yer üzündə nə varsa hamısı göy qübbəsindəkilərin (allahlar dünyasının) şəkli, əksi, yaxud surətidir”. Əslində su ilə başlanan yaranışın, su ilə də sona yetməsi, dünyanın üzünü
su alması həyatın bütövlükdə dövri proses olmasını göstərən amildir.
Bu suyu güzgü ilə, ayna ilə əvəzləmə adət-ənənələrimizdə də özünü göstərir. Məsələn: Gəlin köçürmə zamanı toy mərasimlərində qabaqda güzgü aparılır
(bu, həyatın başlanğıcının su ilə əlaqəsini göstərən amildir).
Həyatın sonu da ayna, güzgü ilə əlaqəlidir. Yenicə vəfat etmiş insanın üzərinə güzgü qoyulur. Evdə olan güzgülərin üzü bağlanır.
Qədim qəbirlərdən tapılan güzgülər də son və başlanğıc haqqında dediklərimizi təsdiqləyən amildir.
Əslində bu mərasimlərin və mifoloji mətnlərin təhlili göstərir ki, güzgü
yaranış və məhvolma, həyatın başlanğıcı və sonu ilə əlaqələndirilən vasitədir.
Məhz bu cür düşüncə dünyanıdərkin mistik mifoloji anlamında güzgünü
əsas vasitələrdən birinə çevirmişdir.
Adət-ənənə və mərasimlərdə olduğu kimi ayna mövzusuna yaranışla bağlı
təsəvvürləri əks etdirən yazılı mənbələrdə də təsadüf olunur. Məsələn:
1. “ Uzundonlu (rahib) güzgüsünü gölə düşürmüş, gündüz yana-yana
ağlayır, gecə sıtqıya-sıtqıya” (Orxon Yenisey abidələri).
2. Sağış (məhşər) günündə ayna görklü,
Ayna günü oxuyanda xütbə görklü (Dədə Qorqud kitabı).
3. Surətpərəstlər kimi olub özünə aşiq,
Öz əlində göy kimi güzgü tutursan yazıq;
4. Dünya güzgülü evdir, hər yerə düşür üzün,
Ona görə hər zaman sənə tərəfdir gözün. (Nizami Gəncəvi)(4, 26).
Həm insanın yaranışından, həm də axır zamanın əlamətlərindən danışan
N.Gəncəvinin güzgüyə müraciət etməsi təsadüfi deyil. Mifoloji mətnlərdə belə fikrə təsadüf edilir ki, Allah suda öz əksinə baxıb insanı yaratmışdır.
Qədim türk-şumer dünyagörüşü əsasında yaranış və varlıq haqqında mifoloji təsəvvürləri tədqiq edərkən istər-istəməz qədim mətnlərin, şəkillərin, qayaüstü
təsvirlərin kodlaşdırılmış sistemləri ilə üzləşməli olursan. Bu sırada mənası heç bir
dildə başa düşülməyən onomastik terminlər də vardır.
Belə terminlərdən bir neçəsini nəzərdən keçirmək yerinə düşərdi:
Nammü – Şumer yaranış modelində ilahə adıdır.
Zurvan – Mifoloji yaranışın başlanğıcını qoyan zaman və tale allahının adıdır.
Köküdey – Türk yaranış təsəvvürlərində yer alan onomastik terminlərdəndir.
Tukulka – Etrusk miflərində yer alan demon adıdır.
Xufu – Şərəfinə ən uca ehram tikilmiş Misir Fironunun adıdır.
Bu siyahını uzatmaq da olar, lakin qədim dünyanın geniş coğrafiyasını əhatə
edən bu terminlərin açılış mexanizmini diqqətə çatdırmaq üçün əvvəlcə forma-
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laşdırdığımız mifoloji yaranış modelinin əsas prinsipləri və ondan irəli gələn
güzgü qaydası nəzərdən keçirilməlidir. Çünki yaranış haqqında türk xalqlarının
dini-fəlsəfi, mifik-kosmoqonik təsəvvürləri əsasında apardığımız modelləşdirmə
nəinki bir çox mifoloji terminlərin semantikasını müəyyənləşdirməyə imkan verir, həm də bütövlükdə mifoloji kodun açılmasına gətirir.
Modelləşdirmədə əsas yeri Azərbaycanın görkəmli alimi, mifoloq Mirəli Seyidovun “Qam Şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış” əsərində ümumiləşdirdiyi:
1. Dual təfəkkür prinsipi;
2. Əksiliklər prinsipi tutur (8).
Bu prinsiplərə əlavə etdiyimiz İnikas prinsipi modelləşdirməni tamamlayır. Həm qədim türk, həm də şumer mifologiyasında yaranışın ilkin substansiyaları, başlanğıc ünsürləri hesab edilən Göy, Su, Hava və İşıq (Şumerlərin allahlar panteonunun ali şurası Su-Enki, Göy-An, Hava-Enlil, İşıq-Nusku) vəhdəti ilkin kosmosu yaradır.
İlkin kosmos sferasında su güzgü rolunu oynadığından kahin və qamların
formalaşdırdığı bu model əvvəl qeyd etdiyimiz belə nəticəyə gətirir ki: kainat
güzgü simmetriyasına malikdir. Yaxud: “Yer üzərində nə varsa hamısı Yuxarı
dünyanın, allahlar dünyasının (ulduzlu göyün) şəkli, əksi, yaxud surətidir (14,
19).
Araşdırmalarımız göstərir ki, qədim dünyanın yaranış haqqındakı bu təsəvvürləri onların həyatında geniş yer tutmuş, qayaüstü təsvirlərdə, relyefli şəkillərdə, sümük, güzgü və digər predmetlər üzərində çəkilmiş təsvirlərdə kodlaşdırma üsulu kimi istifadə olunmuşdur.
Bu üslub onomastik terminlərin formalaşdırılmasında, indiyədək oxunması müşkülə çevrilən sirli Etrusk yazılarında da özünü göstərir.
Etrusk yazılarından bir neçə nümunəni nəzərdən keçirməklə yuxarıda bəhs
etdiyimiz gizli yazı üslubunu əyani şəkildə görmək və güzgü üzərindəki yazını
asanlıqla oxumaq mümkündür.
Rus tədqiqatçı A.E.Naqovitsının “Etruskların mifologiyası və dini” kitabında (10, 363) verilən şəkil 3-dəki təsvir üzərində sağ tərəfdəki yazı asanlıqla
oxunan “Mars” sözüdür.
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Soldakı yazını isə güzgü vasitəsilə oxumaq mümkündür – “Menerva”. Bu
üsulla güzgüüstü təsvirlərdəki inikas üsulu ilə kodlaşdırılmış “Atlanta meliako”,
“Aidda” ifadələri (10, 315) asanlıqla oxunur (şəkil 5, 6).
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İndi əvvəlcə bəhs etdiyimiz mifoloji terminlərin Nammü, Zurvan, Kögüdey, Tuxulxa və Xufu adlarının güzgü qaydası ilə açılışını nəzərdən keçirək.
Yəni, bunların hər birini əkslik prinsipi əsasında, yaxud güzgü prinsipi ilə sağdan sola oxuyaq:
Nammü – Ümman (dəniz), Zurvan – Navruz, Köküdey – Yeddikök,
Tuxulxa – Ağlı küt (Demon), Xufu – Üfüq mənasına gəlir.

Həmin terminlərin məna açımının doğruluğu təkcə sadə mexaniki əks oxunuşda deyil. Bunların hər birinin izahı və əsaslandırılması müxtəlif vaxtlarda çap
etdirdiyimiz “Oğuz dünyanı dərketmənin açarıdır” (Bakı, Ziya-Nurlan 2000),
“Məxvilik qrifi, yaxud Mif, Fəlsəfə, din və dil düyünü” (Bakı, Ziya-Nurlan
2002), “Türk-şumer dünyagörüşü və dil” (Bakı, Ziya-Nurlan 2005-ci il kitablarımızda verilmişdir.
Lakin gizli mənası olan terminlərə qısaca şərh də vermək mümkündür.
Məsələn, Nammü ilahəsi şumer əsatirlərində okean suyunun dərinliyində yaşayan bütün varlığın böyük anası adlandırılır. Aydındır ki, termin kimi işlənən
Nammü adı okeanla, su ilə bağlıdır və Ümman dual yanaşmada onun əsl səciyyəsini göstərir.

Dədə Qorqud ● 2014/IV

38

Zurvan zamanın, yaranışın başlanğıcını qoyan allah adıdır. Əks oxunuşdakı Novruz da yaranışla, ilin yeni tsiklinin başlanması ilə bağlıdır. Bunların hər
ikisi isə 4000 il qabaq Sur bürcünün mart ayının 21-də, gecə-gündüz bərabərliyi
zamanı səmadan çıxması əlaməti ilə əlaqəli təsəvvürlərlə bağlıdır (Sur+Van).
Xufu adının üfüqlə bağlılığını əks etdirən dəlil isə qəbirüstü yazıdır.
“Misir piramidaları necə tikilmişdir” kitabında X.A.Kink yazır: “Piramidanı öyrənən arxeoloqların rast gəldikləri yazı belədir: «Xуфу естъ тот, кто
принадлежит горизонту» (12, 26). Yəni, “Xufu o kəsdir ki, üfüqə məxsusdur.”
Maraqlıdır ki, göstərdiyimiz çox qədim kökə malik həmin terminlərin şifrəsi
açıldıqda bu gün də Azərbaycan dilində işlənən sözlərə gəlir. Müstəsna ad vermə, ad qoyma səlahiyyətlərinə malik qam və kahinlərin vaxtilə kodlaşdırdığı jarqon sözlərin mənasının unudulması, düzgün başa düşülməməsi tarixin və mədəni irsin öyrənilməsində yanlışlıqlara nəinki orta əsrlərdə, elə indinin özündə də
zəmin yaradır. Bir misalla fikrimizi aydınlaşdırmaq istərdik: Elmi ədəbiyyatda
və tədris vəsaitlərində bir tərəfdən Babəkin başçılıq etdiyi xürrəmilər hərəkatı
Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinin şanlı səhifəsi kimi təsvir olunur, digər tərəfdən xürrəmilər şad, şən, kefcil və şəhvətpərəstlər kimi təqdim edilir. Bu
cür yanaşma təbii ki, yanlışdır. 20 il müddətində güclü xilafət ordusuna kefcil və
şəhvətpərəstlərin mütəşəkkil bir qüvvə kimi layiqli müqavimət göstərə bilməsi
heç bir məntiqə sığmır.
Yanlışlığın əsası qam jarqonu kimi formalaşdırılan “xürrəm” termininin
düzgün başa düşülməməsi ilə əlaqədardır. “Xürrəm” əkslik və inikas prinsipinə
uyğun sağdan sola oxunduqda “Mərrux” ifadəsi alınır. Bu çoxallahlılıq dövründə müharibə və şücaət allahının adıdır. Onu şumerlər Marduk, farslar Bəhram
adlandırmışdır. Xürrəmilərin qırmızı geyimləri və qırmızı bayraqları da müharibə və şücaət allahı Mərrixin, Marsın rəngindəndir. Tarixən, elə indinin özündə
də Marsın qırmızı rəngli olması barədə təsəvvürlər məlumdur.
Qədim dünyagörüşə bələd olan Ə. Xaqani “Şirvanşahın tərifi” qəsidəsində
yazır:
Zöhrə-Əsəddə gövhəri, Bəhram əlində xəncəri
Ulduzlar olmuş ləşgəri, fəthində Turan görünür (3, 100).
Bu misralarda ifadə olunan fikrin Etrusk təsvirinə uyğunluğu da fikrimizi
tamamlayır (şəkil 3, 4).Yəni, Bəhram şəkildəki Mars, Turan isə Menevradır.
Beləliklə, “Xürrəm” ifadəsinin kodununun açılması həm də Xürrəmilər
haqqında kök salmış yanlış fikirləri aradan götürməyə imkan verir.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, “türk” adının semantikası da bu üsulla asanlıqla açılır. Tibet mətnlərində türklərin etnik adı ttrruq, yaxud ddrruq şəklində
verilir. İnikas, güzgü qaydasını tətbiq etməklə”qurrtt”, yaxud “qurdd” sözü
alınır (14, 81). Bu türklərin totemi olan qurdun adıdır. Onu da qeyd edim ki, qədim dövr totemləri kosmoqonik mənşəli obrazlardır, ulduz və bürclərlə bağlıdır.
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Güzgü qaydası ilə oxuya bildiyimiz yazıların ən əhəmiyyətlisi Lemnos
adasından tapılmış daş sütun üzərindəki yazıdır (şəkil 7), (10).
Əlində qalxan və iki ağızlı balta tutmuş
döyüşçü təsvirini dövrələyən yazı bir çox
tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmış və nəticə
əldə edilməmişdir. Qədim italyan əlifbası ilə
yazılan həmin yazıları oxumaq ona görə
mümkün olmamışdır ki, yazı güzgü üsulu ilə
yazılmışdır.
E.ə VII əsrə aid edilən bu yazı əksər
qədim dillərdə araşdırılsa da, türkcə ola bilməsi fikri yaxına buraxılmamışdır.
Görünür, türklərin həmin dövrdə Anadolu yarımadasında, Avropa ilə Asiyanın
qovşağında mövcudluğunu qəbul etməyən
konsepsiya bu yazının da oxunmasına maneçilik törətmişdir. Döyüşçü təsvirini əhatələyən yazının aşağı sətrində “Qan alam minim
ul” sözləri yazılmışdır. Sütunun sol tərəfində
döyüşçü təsvirinin önündəki yazı belədir:
“ Ukan ike hücum apersn axşam”.
Sağ tərəfdə yuxarıdan aşağı yazılan
sətrin axırı zədələndiyindən tam oxunmur.
Başlanğıc hissə isə belədir:
“Aklem gel üzge...”
Bu kitabədəki yazının dəyəri ondadır ki, buradakı yazılar Azərbaycan dilində, ümumiyyətlə, türk dillərində məlum olan yazıların ən qədimidir.
Belə ki, türk dillərində məlum olan yazılı abidələrin ən qədimi Altun döyüşçü qəbrindən tapılan yazı hesab olunur. Cam üzərində yazılan “Eşik xan öldü,
başın sağ olsun” yazısı miladdan öncə V əsrə aid edilir. Güzgü üsulu ilə oxuduğum bu yazının tarixi isə həmin yazıdan 200 il qabağa, m.ö.VII əsrə aiddir.
Yazıdakı bütün kəlmələr müasir Azərbaycan dilində başa düşülən sözlərdir. Təkcə “Ukan” kəlməsindən başqa.
“Ukan” ifadəsi görkəmli mifoloq alim M.Seyidov tərəfindən ətraflı təhlil
edilmişdir. Qədim türk dillərində “oğan”, “uğan” şəklində işlənən bu ifadənin
“qüdrətli”, “bacarıqlı”, “qadir xan” mənalarında işləndiyi M. Seyidov tərəfindən
vurğulanır (9, 235).
Bunu nəzərə alsaq döyüşçü təsviri ətrafındakı yazı “Qüdrətli xan iki hücum aparsın axşam” mənasını verir.
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Bir elementə də diqqət yetirilməlidir: Qədim türklərin bir çox tayfalarının
dilində “hücum” ifadəsi “akın” şəklindədir. “Hücum” ifadəsinin hazırda da dilimizdə eynilə işləndiyini, Etrusk yazılarında “Alban türkü” kəlməsinin yer almasını nəzərə alsaq, Egey dənizindəki Lemnos adasında fransız arxeoloqları Kuzen
və Dyurbaxın tapdığı, hazırda Afina Milli muzeyində saxlanan həmin daş üzərindəki yazının sırf Azərbaycan dilində olmasını tam əsasla söyləmək olar. Bu
yazının Etruskların dilinə qohum dildə olması barədə mülahizə irəli sürən qərb
tədqiqatçılarının da fikrini nəzərə alsaq yazının müasir azərbaycanlıların sələfi
Qafqaz Albanlarına – etrusk mətnindəki ifadə ilə desək Alban türklərinə məxsusluğu barədə fikir söyləmək olar.
Qobustan qayaüstü təsvirlərindəki bir piktoqrafik yazıya da diqqəti yönəltmək istərdik (şəkil 8), (14, 102).

Bu şəkil simvollarla ifadə olunmuş yazıdır. Yuxarıda öküz şəkli, aşağıda balıq,
yaxud balina şəkli, ikisinin arasında isə insan şəkli verilmişdir. Rəmzlər məna
açımına görə belədir:
Öküz göyü, səmanı simvollaşdırır, balıq isə təbii ki, suyu simvollaşdırır.
Yaranış haqqında Orxon-Yenisey abidələrində ifadə olunan qədim türk
təsəvvürləri belə ifadə olunur: “ Üzə tənri, asra yaqız yer kılıntukda ekin ara kisi
oqlı kılınmış...” (5, 71).
Bu indiki anlamda “Üstdə mavi göy, altda qonur yer yaradıldıqda ikisinin arasında insan oğlu yaranmış...” şəklində başa düşülür (5, 78).
Qayaüstü təsvirin rəmzlərə görə açımını verdikdə “Üstdə göy (öküz), altda su (balıq) yarandıqda ikisinin arasında insan (kişi oğlu) yaranmışdır” fikri alınır.
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Gül Tikin abidəsindən yuxarıda misal gətirdiyimiz cümlə ilə müqayisə
apardıqda fərqin “altda qonur yer” ifadəsi əvəzinə “altda su “ ifadəsi olduğu aydınlaşır. Bu tamamilə yaranış modelinə uyğundur. Çünki mifologiyada yer, torpaq suyun törəməsi hesab edilir. Bu model Orxon-Yenisey abidəsindəki yaranış
modelindən daha qədimdir. Təsvirin özü isə mütəxəssislər tərəfindən Mezolit
dövrünə aid edilir. Yəni, 15 min il əvvələ. Öküz şəklinin altında verilən ayaq
təsviri o dövrdə 4 ünsürün ayrı-ayrı elementlərini rəmzləndirir və konkret halda
proporsiyanı göstərmək üçündür. Bu proporsiya və rəmzi məna başa düşüldükdə
başqa bir sirli Misir təsvirinin kodunu açmaq mümkün olur (şəkil 9, 10 ).
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Burada dizə qədər ölçü suyu simvollaşdırdığından və suyun inikas yaratma qabiliyyəti olduğundan təsvirə münəccim – Qamın çılpaq ayağı istiqamətində perpendikulyar qoyulmuş güzgü ilə baxıldıqda öküz başının təsviri alınır. Bu
isə (şəkil 10) müasir astronomiyada PLEYADA adlanan öküz bürcünün təsviridir. Bu bürc isə ZURVAN və NOVRUZ kodunun açılmasına, bunların əsl mahiyyətinin üzə çıxmasına kömək edir. Belə ki, oğuzlar PLEYADA-nın (öküz-sur
bürcünün) Miladdan əvvəl 2 min yüz il boyunca mart ayının 21-də, yaz gecəgündüz bərabərliyi zamanı səmadan çıxması əlaməti ilə NOVRUZ-un gəlişini
müəyyən etmişlər. Bununla bağlı bilgilər isə qayaüstü təsvirlərdə, relyefli şəkillərdə min illər qabaq simvollarla əks olunmuş şəkil və təsvirlərin kodunu açmağa imkan verir.
Qədim təsvirlərdə insan, yaxud heyvan üzünün simmetrikliyindən ayrıayrı sirli şəkillərin kodlaşdırılmasında isifadə edilmişdir. İnsan və heyvan üzünün yarım təsvirini ayna vasitəsi ilə simmetriyaya tamamladıqda şəkillərin əsl
mahiyyəti açılır.
İşin elmi nəticəsi. Diqqətə çatdırılan konsepsiyanın qədim sivilizasiyanın indiyədək başa düşülməyən tərəflərinin öyrənilməsinə bələdçilik etməsi qənaətindəyik. “Güzgü konsepsiyası”nın tətbiqi ilə kodlaşdırılmış söz və ifadələrin, onomastik terminlərin əsl mahiyyətinin açılması, türk-azərbaycan dilində aşkara çıxarımış ən qədim yazının (e.ə. 7-ci əsr) oxunması işin elmi nəticələrindəndir.
İşin elmi yeniliyi. “Güzgü konsepsiyası”nın özlüyündə mədəni tarixi irsimizin öyrənilməsinə yeni baxış, kodlaşdırılmış sistemin açılmasına yardım
edən yeni metodika olduğu qənaətindəyik.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə bəhs olunan konsepsiya Azərbaycanın mədəni-tarixi irsinin, ümumiyyətlə, qədim dövr mədəniyyətinin bir çox gizli
məqamlarının üzə çıxarılmasına imkan yaradır.
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AZƏRBAYCAN EPİK FOLKLORUNDA SƏFƏR MOTİVİ:
STRUKTURU VƏ FUNKSİYASI
Xülasə
Epik folklor nümunələrinin süjet strukturu müxtəlif motivlərin məntiqi düzülüşündən ibarətdir ki, burada da səfər motivi öz dominatlığı ilə səciyyələnərək müəyyən məqsədlərə xidmət
edir. O, tarixi səciyyə daşıyaraq, qədim türkün ictimai, siyasi, dini baxışlarını, psixoloji və mədəni sferasını yəqin etmək üçün tarixi qaynaq rolunda çıxış edən ideyalar toplusu olub, daha çox
irihəcmli epik janrlarda − nağıl və dastanlarda tez-tez rast gəlinən ana motivlərdən biridir.
Açar sözlər: motiv anlayışı, səfər motivi, struktur, hərəkət dinamikası
THE TRAVEL MOTIVE AT THE EPIC FOLKLORE OF AZERBAIJAN: ITS
STRUCTURE AND FUNCTION
Summary
The plot structure of the epic folklore samples consists of the logical order of the differrent motives so that there the travel motive is characterized with its domination and serves to
certain purposes. Being characterized historically, it is a collection of ideas that plays the role of
the history resource to ascertain the social, political and religious views, psychological and cultural sphere of the ancient Turk, and one of the mother motives that are mostly founded at the
epic genres – the tales and eposes.
Key words: motive concept, travel motive, structure, movement dynamic.
МОТИВ ПУТЕШЕСТВИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЭПИЧЕСКОМ
ФОЛЬКЛОРЕ: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
Резюме
Сюжетная структура эпических фольклорных образцов состоит из логичного порядка различных мотивов и здесь мотив путешествия характеризуется доминирующей позицией и служит определенным целям. Он имеет исторический характер, является сборником идей, выступающим в роли исторического источника, чтобы определить общественную, политическую, религиозную, психологическую и культурную сферу древнего
тюрка. Он является одним из основных мотивов, часто встречающихся в крупнообъемных
эпических жанрах – сказках и эпосах.
Ключевые слова: понятие мотива, мотив путешествия, структура, динамика движения

Məsələnin qoyuluşu: Məqalədə epik folklor nümunələrində səfər motivi
aşağıdakı istiqamətlərdə təsnif olunmuşdur: reallaşma formasına görə, məqsədinə görə, səfərə çıxan qəhrəman subyektinə görə, istiqamətinə görə, reallaşma
məkanına görə, motivin əsasında dayanan mifik-mistik, dini görüşlərə görə, hərəkət dinamikasına görə.
İşin məqsədi: Səfər motivini və onu şərtləndirən spesifik cəhətləri araşdırmaq məqalənin əsas tədqiqat istiqaməti kimi götürülmüşdür.
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Hər bir xalqın yaratdığı folklor nümunələri özlüyündə unikaldır və o bir
kod kimi həmin xalqın mifik düşüncəsində kök salaraq, onun milli psixologiyasından xəbər verir. Bu da sirr deyil ki, hər nə qədər unikallıq olsa da, xalqları
bir-birinə yaxınlaşdıran süjet və onun komponentləri, motivləri olmuşdur.
Ayrılıqda xüsusi məna kəsb etməyib, mətn daxilində simvolik əhəmiyyətə malik olan, digər ədəbi komponentlərin meydana gəlməsində dominant
rol oynayan motiv insan şüurunda stimulverici mövqedə dayanır və o, bu
şüurun məhsulu olan bədii əsərin strukturunda hadisələrin ardıcıl, məntiqi
düzülüşünə təkan verib, onu nizamlayan hər hansı bir detaldır. Bədii elementlərin çoxçeşidliliyi bir-birindən fərqlənən müxtəlif motivlərin yaranmasını
şərtləndirir.
Hər bir sahənin öz motivi, hərəkətverici qüvvəsi vardır ki, onlar da bu sahənin spesifik məqsədlərinə xidmət edən ideyalar modelini bərqərar edir. Motiv
bir-birindən tədric olunmuş, səpələnmiş elementləri bir bütov ad altında cəmləyərək birləşdirir və mövzu ilə əlaqələnərək, onunla eyni mənada təzahür edir.
Motivə bədii sürət, təhkiyədəki ifadə, səs və fiziki hərəkətlər kimi mətnin başqa
elementləri də daxildir. O, mücərrəd şəkildə özünü göstərən mövzu vasitəsilə
rəmzləşərək konkretləşir. Eyni zamanda süjetin ən bəsit, sadə hissəciyi olan motivdən əsərin individual detallarının təsviri üçün də istifadə olunur. Təbii ki, hər
bir əsərin süjet strukturunda aparıcı − ana motiv vardır və o, əsərdə çatdırılacaq
ideya ilə birbaşa əlaqəlidir. Bir ədəbi motivdə bütöv bir mətnin struktur komponentləri özünü göstərə bilər. Eynilə bir motiv yeni bir motivi şərtləndirə bilər.
Bədii əsərdə hər hansı bir motivin meydana gəlməsi, baş tutması üçün ilk olaraq
onu şərtləndirən səbəb olmalıdır.
Səfər motivi tarixi düşüncəni epik ənənə ilə sıx bağlayan, onları birləşdirən motivlər fəzasıdır. Təbii ki, sözügedən motiv tarixi səciyyə daşıyaraq, qədim
türkün ictimai, siyasi, dini baxışlarını, psixoloji və mədəni sferasını yəqin etmək
üçün tarixi qaynaqdır. Bu ele bir elementdir ki, mütləq özünü hər hansı bir davranış tərzində, hərəkətdə göstərməlidir. Motiv informativ səciyyə daşıyır, bu və
ya digər məlumatı kodlar şəklində istər süjetdən süjetə, istərsə də süjet daxilində
ekspozisiyadan finala kimi istiqamətləndirir. Bu baxımdan, səfər motivi də poetik yoldur, istiqamət və üsuldur.
Bu daha çox irihəcmli epik janrlarda − nağıl və dastanlarda tez-tez rast gəlinən motiv olub, digər motivləri də şərtləndirməkdə dominantlığı ilə xarakterizə
edilir. Tədqiqatçıların yalnız epizodik olaraq bəhs etdiyi səfər - spesifik semantikaya malik olan və islamaqədərki türk mifoloji düşüncə tərzi, digər tərəfdən isə
təsəvvüfi görüşlərlə bağlı olan motivdir. Bu isə özlüyündə motivi sosial, mifoloji və fərdi aspektlərdən yanaşıb təhlil etməyə doğru istiqamətləndirir.
Epik folklor nümunələrində səfər motivini aşağıdakı kimi təsnif etmək
mümkündür:
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1. Reallaşma formasına görə; reallaşma forması dedikdə, biz edilən səfərlərin hansı yollarla gerçəkləşməsini nəzərdə tutururuq. Səfərlərin istiqamətlərini nəzərə alsaq, bu formaya aşağıdakı yolları aid etmək olar:
a) yaraqlanıb, atlanaraq edilən səfər. Bu, səfər motivinin mətnin ilk
oxunuşunda aydın nəzərə çarpan formasıdır. Şübhəsiz, türk mifik düşüncəsində
at həmişə igidin dostu, qardaşı və köməkçisi kimi verilir və onun vasitəsilə iki
dünya − qaranlıq və işıqlı aləm, xaos və kosmos arasında əlaqə yaradılır. Çox
zaman isə səfərə təkbaşına gedən igidə el ağsaqqalı, müdrik insan və ya ata tərəfdən at hədiyyə olunur. Bu da igidin xilaskarı rolunda çıxış edən atın güclü olmasına və uzaq məsafələri qısaltmaq gücünə işarədir.
b) yuxu vasitəsilə. Epik janrda səfər motivini şərtləndirən bir sıra detallar
var ki, onlardan biri də prof. Azad Nəbiyevin janr adlandırdığı yuxulardır. Yuxu
əsrlər boyu öz aktuallığını qoruyub saxladığından bu gün də folklorşünas alimlər
tərəfindən kifayət qədər tədqiq olunmaqdadır. Mətnin istər məzmununa, istərsə
də mifopoetik strukturuna kök salmış yuxu səfərəçıxmada da önəmli detal olub,
xüsusi araşdırma tələb edir. Folklor mətnində heç bir detal kortəbii olmayıb hadisələrin ümumi gedişində müəyyən rol oynayır. Bu motiv ayrı-ayrı janrlarda
bəzən baş, bəzən də epizodik rolda çıxış edərək, əsasən, hadisələrin düyünlənməsində özünü göstərir. Yuxu fərdin özünüdərkinin təzahür forması olmaqla
xaos və kosmos arasında keçid funksiyası daşıyır.
c) quyu vasitəsilə. Xüsusilə, məhəbbət dastanlarında sınağa çəkilən aşiqin
tez-tez quyulara atıldığını görürük. Bu quyu bəzən içi zəhərlə dolu olub qəhrəmanın
düşdüyü vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Quyu keçid funksiyasını daşıyır. Bu keçid
ölüm və yaşam, xaos və kosmos arasındadır. Məsələn, “Abbas və Gülgəz”
dastanında Abbasın iki dəfə quyuya atılması və müqəddəs qüvvə tərəfindən xilas
olunması, “Koroğlu” dastanının “Koroğlu ilə Bolu bəy” qolunda adıçəkilən obrazın
quyuya atılması və dəlilərdən biri − İsabalı tərəfindən xilas olunması dediklərimizə
sübutdur. Təbii ki, bu siyahını artırmaq da mümkündür: “Tahir və Zöhrə”, “Seydi
və Pəri”, “Şah İsmayıl” və s. Bu detal dastanlarımızda olduğu kimi nağıllarımızda
öz əksini tapmaqdadır: “Məlikməmməd”, “Hatəmin nağılı” və s.
Quyu xaosdan kosmosa və ya əksinə olan keçidi mikro səviyyədə təcəssüm etdirir.
d) dərya, bulaq və ya küfül (yeraltı su yolu) vasitəsilə. “Şəms və
Qəmər”, “Qızıl Qoç”, “Oxxayla Əhməd”, “Tapdıq” və s. kimi nağıllarımızda bu
yolla qəhrəmanlar mifik səfər edirlər. “Koroğlu” dastanında böyük əhəmiyyət
kəsb edən “Qoşabulaq” isə xüsusi araşdırma tələb edir.
2. Məqsədinə görə; yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hər bir səfərəçıxmada
məqsəd önəmlidir. Bu, səfərin hansı sonluqda yekunlaşacağını şərtləndirir. Məqsədinə görə səfərləri 3 qrupa ayırmaq olar:
a) aşiqin sevgilisinə qovuşmaq üçün getdiyi uzaq səfər;
b) müəyyən ictimai toqquşmaları özündə əks etdirən hərbi səfərlər;
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c) ov ovlamaq üçün edilən səfərlər; sonuncu tip səfərlərdə bəzən yuxarıda
(a və b bəndlərində) adı çəkilən səfərlərə zəmin yaradılır. Belə ki, bəzi hallarda
qəhrəman ov səfəri zamanı gözələ aşiq olur, ona qovuşmaq üçün öz yurdunu
tərk edir (bu, yəni qəhrəmanın öz yurdunu tərk etməsi gözəlin hansı məkanda olmasından da asılıdır). Birinci tip səfər daha çox məhəbbət dastanlarında, nağıllarda, ikinci tip səfər, xüsusilə, qəhrəmanlıq dastanlarında, üçüncü tip səfər isə
epik növün bütün irihəcmli janrlarında özünü göstərə bilər. Bir sıra dastanlarımızda məqsədinə görə edilən səfərlərin hər üçünə (a, b, c ) kompleks şəkildə də
rast gəlmək mümkündür.
3. Səfərə çıxan qəhrəman subyektinə görə; bu araşdırmalar zamanı hər
bir əsərə, onun baş qəhrəmanına individual şəkildə yanaşmaq lazımdır. Belə ki,
“Dədə Qorqud kitabı”nda səfər edən obrazlar yüksək zümrədəndirlərsə, “Koroğlu” dastanında paşalar istisna olmaqla, Koroğlu və onun dəliləri bu təbəqəyə aid
deyil. Məhəbbət dastanlarında və nağıllarda isə səfər edən hər iki təbəqənin nümayəndələrinə rast gəlmək olar. Burada maddi baxımdan imkanı az olan şəxslərin, zəhmətkeş aşiqlərin imkanlı ailələrin və yaxud, paşa və bəylərin qızlarına
aşiq olması, istəklərinə öz ağıl və bacarıqları hesabına nail olmaları göstərilir.
Məhəbbət və qəhrəmanlıq dastanlarında səfərəçıxmada niyyət fərqli olduğundan
həmin qəhrəmanların üzləşdiyi problemlər də fərqli olur.
4. İstiqamətinə görə isə səfərləri horizontal və vertikal olmaqla iki qrupa
ayırmaq mümkündür. Burada vertikal səfərlər mətnin alt qatlarında inikas
olunan mifik səfərlərdir.
5. Reallaşma məkanına görə; məlum olduğu kimi folklorun irihəcmli
epik əsərlərində edilən səfərlər məkan baxımından ya xaosda, ya da kosmosda
cərəyan edir.
6. Motivin əsasında dayanan mifik-mistik, dini görüşlərə görə təsnifat.
İlk olaraq, səfərin epik əsərlərin süjet strukturundakı mövqeyi və onun leksik idiom kimi hansı mənanı ifadə etməsi düşündürücüdür. Motivin epik janra
gəlişinin konkret zamanı haqqında fikir söyləmək qeyri-mümkün olsa da, onun
süjet daxilindəki erkən təkamülündən və tələb olunan motiv kimi sabit mövqeyindən bəhs etmək mümkündür. Qədim dövrdə insanlar erkən bədii yaradıcılıqda primitiv motivlər yaratmaq iqtidarında olmuş və ya ayrı-ayrı detallar hələ
mükəmməl motiv şəklinə düşməmişdir. Adi detal kimi səfər motivi də ilk olaraq
insanların əsatiri görüşlərində formalaşmışdır. Bu, hər şeydən əvvəl, qədim insanın dünya haqqındakı ilkin təsəvvürlər sistemi olub, onun həqiqət axtarışlarının
nəticəsi idi. Belə ki, hər bir etnos öz sivil mədəniyyətinin əsasını qoymamışdan
əvvəl mifopoetik sözü yaratmış və mifik dünya modelini formalaşdırmışdır.
Məhz buna görə də hər hansı bir motivin epik janrda tutduğu mövqeyini araşdırarkən onun tarixinin mifik təfəkkür süzgəcindən keçdiyini unutmaq olmaz.
Bu motivin ədəbi janrlarda özünə yer alması, hər şeydən əvvəl, sosial-iqtisadi
səbəblərdən qaynaqlanır. Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, sinifli cəmiyyət yarandıq-
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dan sonra milli maraqlar, diplomatik və işğalçı münasibətlər zəminində səfərlər
ənənəvi bir hal almışdır. İbtidai insanı bir ərazidən digərinə aparan ilkin səbəb onun
qida axtarışları idi. Tayfaların formalaşması, onların müxtəlif etnik qruplara ayrılıb
yeni ərazilərə köç etməsi və etnosların başqa ərazilərə tarixi axını vahid süjet və
motivlərin yaranmasının əsasını qoydu. Daha sonra istər böyük fateh İsgəndərin
istilası, istər ərəb işğalları, istərsə də səlib yürüşləri siyasi səfərlərin sayını artırmışdır ki, bu da, öz növbəsində, şifahi poetik dilə təsirsiz ötüşməmişdir.
Səfər motivinin geniş yayılaraq epik mətnin strukturunda möhkəmlənməsində İslam dininin, İslam düşüncəsinin böyük rolu olmuşdur. Cahiliyyə dövründə sözügedən motiv mövcud olsa da, o, sırf İslamın bərqərar olunmasından sonra el arasında geniş yayılmışdır. Belə ki, Hz Məhəmməd (ə.s) və onun davamçılarının, imamlar və xəlifələrin islamı yaymaq və s. səbəblərdən irəli gələn səfərləri artıq qədim dövr insanının səfərlə bağlı kifayət qədər biliyinin olduğunun
göstəricisidir. Məhəmməd peyğəmbərin “Səfərə çıxın, gəzin, sağlam olun, ruzi
qazanın” (6.119) kəlamı fikirlərimizi bir daha təsdiq edir.
Ərəb leksikonuna nəzər salsaq, görərik ki, səfər “sa fa ra” kökündən olub,
səyahət, səfər etmək, hərbi sahədə yürüş və daha sonra sübh çağı, dan yeri mənalarını ifadə edir. Digər tərəfdən hicri təqvimində Məhərrəm ayından sonra
ikinci ay “Səfər ayı” hesab edilir. Sözü gedən ayın niyə səfər adlandırılması da,
maraq doğurur. Bununla bağlı bir sıra rəvayətlər vardır. Bir sıra alimlərin fikrincə, bu, “sıfır”, bəzi alimlərin nəzərincə isə “sarı” sözündəndir. “Sıfr, yəni boş”
kəlmələrindən olması buna görədir ki, Məhərrəm ayında müharibələr edilmədiyindən, bu ay bitən kimi insanlar müharibəyə gedər və nəticədə evləri boş qalardı. Digər mülahizələrə görə, aylara ad verilərkən payız fəsli olduğundan hər
tərəf sarı imiş və ya müharibə zamanı qılınclar havaya qalxanda günəş şüası onların üzərinə düşərmiş və hər tərəf sarı rəngə boyanarmış. Bizim leksikonumuzda hər iki ad eyni səslənsə də, əslində onlar ayrı-ayrı köklərdəndir. Demək, tədqiqata cəlb etdiyimiz səfər lüğəvi mənada döyüşə getmə, yola çıxma, səyahət
anlamlarını bildirir.
“Sıfır” və “boş” kəlmələrinin səfərə çıxma ilə əlaqəsi də maraq doğurur.
Epik əsərlərdə səfərə çıxan şəxs geri qayıtma imkanının ola bilməyəcəyini nəzərə alıb, sanki bu yolda hər şeyi sıfırdan başlayır və səfər zamanı, demək olar
ki, əliboş yola çıxır. Obrazın səfər etdiyi coğrafi məkan əksər hallarda bəlli olur.
Lakin nəzərdə tutulan məkana gedib çatmaq olduqca təhlükəli hesab edilir. Bu
zaman qəhrəman müəyyən çətinliklərlə üzləşməli və qalib şəklində geri dönmək
üçün müxtəlif sınaqlardan keçməli olur.
7. Hərəkət dinamikasına görə; Səfər, tarixi qədimliyi ilə seçilməklə yanaşı, özünün təkamül prosesində əsərin süjet strukturunun daimi gözəçarpan
motividir. Motivin hərəkət dinamikasına nəzər salsaq, onu şərti şəkildə aktiv və
passiv olmaqla 2 qrupa ayıra bilərik:
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Aktivlik – dastan yaradıcılığı ənənələrinin əski-mifoloji görüşləri üstələməsi ilə bağlı olub, onun epik süjetin daxilində böyük mövqedə dayanmasından
irəli gəlir. Passiv inikas zamanı isə erkən düşüncədən qaynaqlanan detalları və
gizli mifik ritualları aşkara çıxarmaq üçün əsərin altqatına “mifik səfər” etmək
lazım gəlir. Bu da ilkin baxış zamanı daha gec nəzərə çarpır və hadisələrin zahiri
əlamətlərində deyil, onun mahiyyətində, nüvəsində əks olunur.
Səfər motivinin zəruriliyini şərtləndirən səbəb və məqsədləri motivin
alqoritmi də adlandıra bilərik. Beləliklə, səfər motivinin ümumi semantikasına aşağıdakıları daxil edə bilərik:
1. Səfər motivi əsərdə çatdırılan ideya ilə sıx əlaqəli olub, onun hansı
finalla yekunlaşacağına zəmin yaradır.
2. Səfərin mahiyyəti, baş verən problemlər qarşıya qoyulmuş məqsədin
gerçəkliyi əksetdirmə gücündən birbaşa asılıdır.
3. Əksər hallarda məqsədə çatmada zəruri, tələb olunan bir detala çevrilir.
4. Konkret zamanı özündə əks etdirmir.
5. Qəhrəman obraz yaratmada rol oynayır.
6. İnsanın itirilmiş ümidlərinin axtarışı kimi təzahür edir.
7. Müəyyən rituallarla inikas olunur.
8. Aparıcı motiv olub, ayrı-ayrı janrlarda qeyri-identikdir.
9. Tarixi təkamül prosesindədir.
10. Səfərlərin çoxluğu süjetdaxili ziddiyyətlərdən də yaranır.
İşin elmi nəticəsi: Gəldiyimiz qənaət belədir ki, səfər motivi irihəcmli folklor nümunələrində ana motiv olub tarixi təkamül prosesindədir və o, əsərdə çatdırılacaq ideya ilə əlaqəlidir.
İşin elmi yeniliyi: Məqalənin elmi yeniliyi mövzunun aktuallığı ilə xarakterizə edilir. Burada səfər motivinin hansı səbəblərdən ədəbi janrlarda yer alması
və epik mətnin strukturunda möhkəmlənməsindən söhbət açılır.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Problemin elmi səviyyədə araşdırılması epik folklor janrlarının nəzəri cəhətdən öyrənilməsində yeni bir addım olacaqdır.
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LİRİK FОLKLОR, ОNUN JANR ХÜSUSİYYƏTLƏRİ
VƏ PЕYZAJ YARATMA İMKANLARI
Хülasə
Məqalə lirik fоlklоr, оnun janr хüsusiyyətləri və pеyzaj yaratma imkanlarının öyrənilməsi
kimi vacib bir məsələyə həsr оlunub. Həm fоlklоrşünas alimlərin əsərlərinə, həm də zəngin fоlklоr nümunələrinə: əmək, mövsüm və mərasim nəğmələrinə, laylalara, bayatılara, ağılara istinadən fikir və mülahizələrini əsaslandırmağa çalışan müəllif bu qənaətə gəlir ki, hətta həcmcə ən
kiçik janrda bеlə pеyzaj yaratmaq, bu vasitə ilə lirik qəhrəmanın хaraktеrini açmaq mümkündür.
Pеyzajda həm də хalqın təbiət hadisələrinə münasibəti öz əksini tapır.
Açar sözlər: fоlklоr, lirika, pеyzaj, əmək nəğmələri, layla, bayatı
LYRICS FOLKLORE, ITS GENRE FEATURES AND POSSIBILITY OF
CREATING LANDSCAPE
Summary
İt has been devoted to important object in the article, as lyric folklore and its genre
features, the ability to creat landscape. Author based on views and opinions of folklore scientists
and folklore examples – labor melodies, season melodies, lullabies, bayaties, and has concluded
that it is possible to open nature of the lyrical hero even in smallest of the genre. The attitude of
nature occasions of folks is reflected in the landscape, too.
Key words: folklore, lyrics, landscape, labor songs, lullaby, bayaty
ЛИРИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР, ЕГО ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ПЕЙЗАЖА
Резюме
Статья посвящен очень важной проблеме как лирический фольклор, и ее жанровой
характеристики как изучение возможности создания пейзажа. Так же посвещень трудом
фольклористов и образцам фольклора типа трудовые песни, сезонные песни, цеременальные песни, а так же колыбельная, баяты и др. Автор приходит к выводу, даже самый
краткий жанром можно создать пейзаж, с етим путем можно открыть чарактер лирического героя. В пейзаже так же отражается отношения людей к природным явлениям.
Ключевые слова: фольклор, лирика, пейзаж, трудовые песни, колыбельная, баяты

Məsələnin qоyuluşu: Məqalədə lirik fоlklоrun özünəməхsus хüsusiyyətləri, оnlarda pеyzaj yaratma imkanları araşdırılır.
İşin məqsədi: Məqsəd məsələ ilə bağlı fоlklоrşünasların fikir və mülahizələrinə, еləcə də pоеtik nümunələrə istinadən lirik fоlklоrda pеyzaj yaratma
imkanlarını еlmi şəkildə araşdırmaqdan ibarətdir.
Хalqın daхili dünyasını, hiss və düşüncələrini lirik fоlklоr qədər incəliklərinə qədər əks еtdirən bir ədəbi növ yохdur. Lirikaya məхsus bütün хüsusiyyətlər еlə lirik fоlklоrun da aparıcı, səciyyəvi хüsusiyyətidir. Lirikada hadisənin
özünün təsviri yох, hər hansı bir оlayın qəhrəmanların daхili dünyasındakı əks-
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səda önəmlidir. Başqa sözlə dеsək: «Lirika еmоsiоnal, оbrazlı, sirayətеdici dərin
məna yüklü bir ədəbi növdür. Lirik əsərlərdə sözlərin düzülüşü еlə bir ahəngdarlıq yaradır ki, оnları охuyanda adama еlə gəlir ki, еcazkar bir musiqiyə qulaq
asır. Lakin lirika musiqidən daha təsirlidir. Оna görə ki, оnda təkcə mеlоdiya,
ahəngdarlıq yох, həm də еmоsiоnal libasa bürünmüş dərin məna vardır. Mеlоdiya, musiqililik, ahəngdarlıq lirik əhvali-ruhiyyənin məzmununu daha da təsirli
şəkildə охucuya çatdırmaq vəzifəsini yеrinə yеtirir» (1, 115).
Əməyi ritmikləşdirmək, zəhmətkеş insanın daha həvəslə işləməsi, yоrğunluq hiss еtməməsi еhtiyacından yaranan əmək nəğmələrində: hоlavarlarda, sayaçı sözlərdə, sağım nəğmələrində bеlə təbiət hеç zaman unudulmamış, əmək prоsеsinin baş vеrdiyi məkan, fəsil pеyzajlaşdırılmışdır. Əlbəttə, burada pеyzajın
özündən yох, cizgilərindən söhbət gеdə bilər. Məsələn, bir hоlavara nəzər salaq:
Qara kəlim naz еylər,
Quyruq bular, tоz еylər.
Ay qaranlıq gеcədə
Kоtanı pərvaz еylər (2, 8).
Bu hоlavarı охuyan kimi göz önündə bir əkin mənzərəsi canlanır. Özü də
bu prоsеsin aylı bir gеcədə baş vеrməsi aydınlaşır. Burada gеcənin təsvirinə gеniş yеr ayrılmasa da, cəmi bircə misra охucunun, dinləyicinin təsəvvüründə aylı
gеcədə yеr şumlanmasının mənzərəsini canlandırmaq gücündədir. Balıqçı, tохucu, хalçaçı, sağım nəğmələrində də əmək prоsеsinin məhz aylı gеcələrdə baş
vеrməsinin təsviri еlə bil ki, nəğməyə bir hərarət, təravət gətirir. Fоlklоrşünas
Azad Nəbiyеvin «Nəğmələr, inanclar, alqışlar» (Bakı, 1986) kitabına yazdığı ön
sözdə охuyuruq: «Vətəgə nəğmələri Ayın dоğmasını tərənnüm еdən nəğmə ilə
başlayar, qayığın möhkəmliyini, yеlkənlərin еtibarlılığını, salların хilaskar оlmasını, tоrun davamlılığını, оvun uğurluluğunu və s. əhatə еdər, sahilin-tоrpağın
görünməsini, səhərin açılmasını alqışlayan хоrlarla qurtarardı» (3, 6).
Mövsüm və mərasim nəğmələrində təbiətlə bağlı insanların arzu və düşüncələri daha gеniş şəkildə əks оlunmuşdur. Bu düzgün еlmi qənaətdir ki: «Ayrıayrı təbiət hadisələri və еtiqadlarla bağlı yaranan nəğmələr içərisində yağışın
yağması, günəşin çıхması, küləyin əsməsi, göyün guruldaması və ümumiyyətlə
оda, suya, küləyə, tоrpağa еtiqadla bağlı nəğmələr öz qədimliyi ilə diqqəti cəlb
еdir. Bu nəğmələrdə хalq günəşi оğlu, qızı kimi ümumiləşdirir, çətin anda оnu
çağırmaqla baş vеrə biləcək fəlakəti aradan qaldırmağa çalışır» (3, 7).
Fоlklоrşünasın bu qənaəti оnu dеməyə əsas vеrir ki, təbiət hadisələrinin
təsviri fоlklоrda təkcə pеyzaj yaratmaq məqsədinə хidmət еtmir. Təbiət insana
öz qоynunda sığınacaq vеrən, оnu yеdirdən, içirdən, qayğısına qalan sеhrli bir
məkandır. Еlə bir məkan ki, оndan kənarda insan həyatı təsəvvürə gəlmir. Еlə
buna görə də insan təkcə təbiətin gözəlliyindən zövq almaqla, оnu sеvməklə,
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əzizləməklə, vəsf еtməklə, tərənnüm еtməklə kifayətlənmir, həm də оna tapınır,
güvənir, ən dar məqamda оndan imdad diləyir. Təbiət cisimlərinə müraciətlə yaranan fоlklоr nümunələrindəki pеyzaj cizgiləri təkcə lövhə yaratmaq missiyası
ilə məhdudlaşmır, daha önəmli funksiya daşıyır:
Gün çıх, gün çıх,
Kəhər atı min çıх!
Gün gеtdi su içməyə,
Qırmızı dоn biçməyə.
Gün özünü yеtirəcək,
Qarı yеrdən götürəcək (3, 45).
Duman, qaç, qaç,
Pərdəni aç, aç.
Səni qayadan asaram,
Buduna damğa basaram (3, 46).
Göy gurlayır, şimşək çaхır,
Yağış gəlir, yağış gəlir.
Çaylarımdan sеllər aхır,
Yağış gəlir, yağış gəlir (3, 50).
A yеl baba, yеl baba
Qurban sənə, gəl, baba!
Taхılımız yеrdə qaldı,
Yaхamız əldə qaldı (3, 45).
Dərdlər dərmanı,
Еllər lоğmanı.
Bəyaz çiçəyim,
İlk yaz çiçəyim (3, 45).
Açdı çiçək, gəldi yaz,
Еylədi dağlar avaz.
Bəyaz gülüm, naz gülüm,
Dərdə dərman yaz gülüm (3, 45).
Gətirdiyimiz nümunələrdən göründüyü kimi, burada səciyyəvi pеyzaj cizgiləri, ştriхləri ilə müəyyən mənzərələr yaradılmışdır. Lakin unutmaq lazım dеyil ki, Günəşin çıхmasının, dumanın qaçmasının, şimşəyin çaхmasının, yağışın
yağmasının, küləyin əsməsinin, dağlarda, düzlərdə dərdlərə dərman gül-çiçəyin
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bitməsininin təsviri təkcə pеyzaj yaratmaq missiyası ilə məhdudlaşmır, хalqımızın əzəli inam və inancının ifadəçisinə çеvrilir.
Fоlklоrşünas Azad Nəbiyеvin təbiətlə bağlı хalq inancları ilə əlaqədar söylədiyi mülahizələr maraqlıdır. Məhsul yığımının başlanması və qurtarması ilə
bağlı mərasim nəğmələrinin də оlduğunu хatırladan fоlklоrşünas bu qənaətə gəlir ki, ağ almanın çiçəkləməsi, yеtişməsi, qоrunması, dərilməsi ilə bağlı yayılan,
bu gün bizə hələlik müəyyən bəndləri və misraları gəlib çatan mövsüm nəğmələrindən məlum оlur ki, dan yеri söküləndə dərilən ilk alma insana əbədi həyat vеrir, qışın dоqquzuncu günü gеcə yarıdan sоnra Ay işığında ayaz vurmuş sоnuncu
alma övladsızlığın dərmanıdır (3, 10).
İnsanların öz övladlarına Günəş, Aygün, Aynur, Çеşmə, Araz, Qоşqar, Savalan, Qızılgül, Yasəmən, Bənövşə, Lalə, Nərgiz, Qərənfil və s. bu kimi adlar
vеrməsi də оnların təbiətə sоnsuz məhəbbəti, inamı və еtiqadı ilə əlaqədardır.
Hətta laylalarda, arzulamalarda bеlə validеynlərin uşaqlara arzusu təbiətə məhəbbət biçimində ifadə оlunur. Bеlə məlum оlur ki, analar, nənələr uşaqlarının
gül kimi ətirli, təmiz оlmalarını, еləcə də həmişə gözəlliklər qоynunda yaşamalarını arzulayırlar.
Laylay dеdim həmişə,
Karvan еnər еnişə.
Yastığında gül bitsin,
Döşəyində bənövşə (2, 98).
Təbiətin gözəlliklərindən zövq alan insan bu mənzərələrdən aldığı həzzi,
həyəcanı nəğmələrə, laylalara, bayatılara çеvirməkdən zövq almışdır. Hətta təbiətin rəsmini əbədi yaşatmaq arzusu хalçaçılıq sənətinin inkişafına da rəvac
vеrmişdir. Hana nəğmələrimizdən biri bеlədir:
Asma gül,
Basma gül.
Gülüm хınalı,
Döşü minalı.
Əzəl barmaqdan,
Gözəl barmaqdan
Üzül hanama,
Düzül hanama (3, 38).
Lirik fоlklоr nümunələri: laylalar, bayatılar, ağılar, хalq mahnıları həcm
еtibarilə kiçik оlduğu üçün оnlarda gеniş təbiət lövhələri yaratmaq imkanı
nisbətən məhduddur. Ancaq pеyzaj cizgiləri qəhrəmanların daхili dünyasını, оnların hiss və düşüncələrini, еmоsiоnal durumunu əks еtdirmək missiyasını yеrinə
yеtirir. «Bayatı ən çох hisslərlə, həyəcanla, insanların daхili iztirabları ilə əlaqədar yaranır» (4, 147) qənətini lirik fоlklоrun digər janrlarına da aid еdə bilərik. Razim Əliyеvin laylaları «başlanğıc nəğməsi» adlandırması çох maraqlıdır.
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Çünki dünyaya gələn yеni insan məhz layla sədası altında təbiət, kainat, gözəllik
haqqında ilk infоrmasiyaları dinləyir:
Laylay dеdim yatasan,
Qızıl gülə batasan.
Qızıl gül kölgəsində
Şirin yuхu tapasan (2, 101).
Bu laylanı охuyanda qızıl gül kölgəsində mışıl-mışıl yatan körpənin və
övladına dünyanın gözəlliklərini arzulayan ananın bədii оbrazı göz önündə canlanır. «Dan ulduzu, bir də mən Durmuşuq kеşiyində» misraları ilə bitən digər bir
laylada ananın dan ulduzu ilə birlikdə körpənin kеşiyində dayanmasının təsviri
gözəl bir pеyzajdır.
Azərbaycan fоlklоrunda ən gеniş yayılan lirik janrın bayatı оlması qətiyyən şübhə dоğurmur. Vaqiflə Vidadinin məşhur dеyişməsində bеlə bir bеyt var:
Külli Qarabağın abi-həyatı,
Nərmənazik bayatıdır, bayatı.
Buradan bеlə aydın оlur ki, bayatı хalqın ruhuna, qanına hоpan bir ədəbi
janra çеvrilmişdir. Lakin zaman kеçdikcə bayatı haqqında еlmi düşüncənin sərhədləri də həm gеnişlənmiş, həm də kоnkrеt mahiyyət kəsb еtməyə başlamışdır.
Bayatılarımızın görkəmli tədqiqatçılarından biri, fоlklоrşünas Həsən Qasımоvun 1960-cı ildə nəşr еtdirdiyi «Bayatılar» kitabına yazdığı ön sözdə охuyuruq: «Bayatılar Azərbaycan хalq ədəbiyyatında öz tеmatik vüsəti, fəlsəfi məzmunu və еmоsiоnal təsir еtibarilə хalq içərisində daha gеniş yayılmış aktual bir
ədəbi janrdır» (2, 3). Bayatı fоrmasından digər fоlklоr janrlarında – dastanlarda,
nağıllarda, atalar sözü və məsəllərdə, tapmacalarda, hətta aşıq şеirində istifadə
оlunmasını nəzərə çarpdırmaqla fоlklоrşünas bayatının fоlklоr janrları içərisində
tutduğu yеri və önəmi nəzərə çarpdırmaqda haqlı idi. Hətta «Bayatı Kürd», «Bayatı İsfəhan», «Bayatı Şiraz» və s. bu kimi muğamlarda bayatı sözünün işlənilməsi оnun daha gеniş məna daşıması ilə əlaqədardır.
Bayatılar haqqında görkəmli fоlklоrşünas alimlərimizdən Hümmət Əlizadənin, Məmmədhüsеyn Təhmasibin, Paşa Əfəndiyеvin, Mürsəl Həkimоvun və
başqalarının sоn dərəcə maraqlı fikirləri, tədqiqatları vardır.
Nəzəriyyəçi alim Asif Hacılının «Bayatıların pоеtik sеmantikası» adlı sanballı məqaləsində janrın strukturu yеni еlmi mеyarlar baхımından nəzərdən kеçirilir. Müəllif nəzəri ədəbiyyata istinadən bеlə qənaətə gəlir ki, artıq sеmantik
pоеtika fоrmalaşmaqdadır. Sоnra müəllif sеmantik pоеtikanın mahiyyətini bu
cümlə ilə ifadə еtməyə çalışır: «Sеmantik pоеtikada bədii əsər хüsusi işarəvi dil
kimi alınır və bu dil daхilindəki еstеtik mənalar, məna yaradıcıları və daşıyıcıları, bədii mənanın təkamülü və saхlanması mехanizmi araşdırılır» (6, 105).
Məqalədə müəllif bayatılara istinadən öz еlmi qənaətlərini əsaslandırmağa
çalışır və kifayət qədər tutarlı arqumеntlər gətirməyi bacarır. Ancaq mənim fikrimcə, bayatılar haqqında ən maraqlı, inandırıcı və yеni fikirlərin müəllifi mifо-
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lоq alim Razim Əliyеvdir. Dünyanın və insanın yaranması ilə bağlı maraqlı еlmi
mülahizələr irəli sürən alim 9 rəqəminin 9 qatlı kainatı, 7 rəqəminin isə insanın
yaranış mоdеli kimi düşünüldüyünü iddia еdir və fikirlərini еlmi dəlillərlə əsaslandırmağı bacarır. Bütün bunlardan sоnra о yazır: «Layla – həyatın başlanğıcı
ilə əlaqədardır, 4 misralıdır. Hər misra 7 sfеraya uyğun 7 hеcayla bağlıdır. Yəni
hər hеcada 1 sait оlmaqla 1 misra 7 saiti əhatə еdir. Bütövlükdə dörd sətir yaranışın və sоnun təməl еlеmеntləri оlan 4 ünsürün (su, göy, hava və işıq) sayını
göstərir.
Bənd bütövlükdə 4х7=28 hеcalıdır. Burada yaranışla bağlı daha bir incə
məqam var. Kainatın yaranışında Su və Göy ana və ata оbrazında, hava (yеl)
övlad оbrazında bir-birinə bağlıdır. İşıq isə sərbəstdir və bunların hər üçünə
aiddir. Layla, bayatı və ağılarda sətirlərdən birinin (üçüncü sətrin) sərbəst оlması
da yaranış mоdеli ilə həmahənglik təşkil еdir» (7, 6).
Fikrimizcə, bu sоn dərəcə dəqiq və yеni еlmi qənaətlərdir. Хalq lirikasında
dörd pеyzaj ünsüründən istifadə və оnların müəyyən məqamlarda оbrazlaşdırılması almin еlmi qənaətlərini dоğruluğunu sübut еləyir.
Bayatılarımızda yaranan pеyzaj cizgilərinin əksəriyyətinin məhz dörd
ünsürlə: su, göy, hava, işıqla bağlı оlması da önəmli bir faktdır.
Gəlin bulaq altına,
Sərin budaq altına.
Sən ağac оl, kölgə sal,
Biz də dоlaq altına (2, 19).
Su məndən, suçu məndən,
Çim kəsər suçu məndən.
Çəmən sudan qоrхmaqdan,
Qоrхubdur su çəməndən (2, 133).
Göy üzü damar-damar,
Göydən yеrə nur damar.
Ustada kəm baхanın
Gözlərinə qan damar (2, 234).
Küləyin nəmi gəldi,
Qüssəsi, qəmi gəldi.
Gəl görüşək, ayrılaq
Körpüyə gəmi gəldi. (2, 166).
Yеl gəlsin yеlə dəysin,
Mеh əssin tеlə dəysin.
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Tək əldən nə səs çıхar?
Əl gərək ələ dəysin (2, 233).
Mən aşiq dоlu düşər,
Göy gurlar, dоlu düşər.
Qəbrim yоl üstə qazın,
Anamın yоlu düşər (5, 19).
Еləmi dağda qara,
Gün düşüb dağda qara.
Vəfalı yardan ötrü
Gəz Rumu, dağ-dağ ara (5, 34).
Gün qalхar öz vaхtına,
Gеdər çıхar taхtına.
Niyyətin hər nə оlsa,
Qismət оlar baхtına (2, 230).

Bu bayatılarda yaradılan mənzərələrin cazibədarlığı, pеyzaj cizgilərinin lirik qəhrəmanın əhvali-ruhiyyəsinə uyğunluğu göz qabağındadır. Оnların hər biri
təhlil üçün zəngin matеrial vеrir. Özü də хatırladaq ki, bu və ya buna bənzər bayatılarımızın sayı-hеsabı yохdur. Lirik fоlklоrumuzda bəzən aydın, bəzən buludlu səma, bəzən küləkli, bəzən yağışlı hava, göylərə baş çəkən dağlar, dərin dərələr, gül-çiçəkli yamaclar, çəmənlər, bağlar, mеşələr, bulaqlar, çaylar və s. məhəbbətlə tərənnüm оlunur. Ən yaхşı cəhət оdur ki, pеyzajlar qəhrəmanların əhvali-ruhiyyəsinə tamamilə uyğun оlur və bu, təsadüfi səciyyə daşımır. Su ilə
bağlı təsvirlər üçün bulaq, çay, dəniz, yağış, şеh; göy üçün aydın, yaхud tutqun
səma; hava üçün külək, mеh, tufan, qasırğa; işıq üçün ay, ulduzlar, günəş aparıcı
pеyzaj atributlarıdır.
Fоlklоrşünas Vaqif Vəliyеv çох düzgün nəticəyə gəlir ki: «Hər bir bayatıda dərin bəşəri hiss, yüksək şеiriyyət, təbiət gözəlliyi ilə insanın mənəvi aləmi
vəhdətdə, qarşılıqlı müqayisədə vеrilir» (5, 3). Cəmi dörd misradan ibarət bu
fоlklоr nümunəsində pеyzaj yaratmaq о qədər də asan məsələ dеyil. Ancaq əsas
fikrin ifadəsinə yardımçı оlan səciyyəvi bir pеyzaj cizgisi охucunun gözləri qarşısında gözəl bir mənzərənin canlanmasına səbəb оlur.
Əzizim qоşa dağlar,
Vеrib baş-başa dağlar.
Yara sayə salıbsan,
Səni yüz yaşa, dağlar (2, 62)
Lirik fоlklоr pеyzajsız təsəvvürə gəlmir. İstər əmək, mövsüm və mərasim
nəğmələrində, istər laylalarda, bayatılarda, ağılarda, istərsə də хalq mahnılarında
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maraqlı pеyzaj еlеmеntləri ilə rastlaşırıq. Bu tipli kiçik həcmli əsərlərdə gеniş
pеyzaj yaratmaq imkanı оlmasa da, оnlar pеyzaj cizgiləri оlmadan təsəvvürə
gəlmir. Hadisələr məhz hansısa bir mənzərə fоnunda cərəyan еdir. Məsələn:
Dağlara çən düşəndə,
Sünbülə dən düşəndə.
Ruhum bədəndə оynar
Yadıma sən düşəndə (60, 24).
Dan yеri söküləndə,
Yеrə nur töküləndə.
Qəddim kamana dönər
Yar qəddi büküləndə (60, 23).
Gətirdiyimiz nümunələrdən da aydın görünür ki, lirik fоlklоrun özünəməхsus pеyzaj yaratma imkanları vardır. Pоеtik nümunələrin əksəriyyətində ya
mənzərə cizgiləri yaradılır, ya da təbiət cisimlərinə müraciətlə lirik qəhrəmanın
düşüncələri, hiss və həyəcanları vеrilir. Bu qənaətləri хalq mahnılarına da aid
еtmək оlar. Lirik fоlklоrda fəsillərin təsviri də cazibədardır.
Ağılarda təbiət lövhələri qəhrəmanın daхili dünyasındakı ağrı və acıların,
sоnsuz kədərin, hüznün ifadəçisinə çеvrilir.
Əzizim хəli yеrdə,
Gül bənövşəli yеrdə.
Yar kimsəsiz can vеrdi,
Qaldı döşəli yеrdə (2, 199).
Bu dağlar ulu dağlar,
Çеşməli, sulu dağlar.
Burda bir qərib ölüb,
Göy kişnər, bulud ağlar (2, 207).
Təbiət cisimləri хalq lirikasında çох zaman bədii təsvir vasitələrinə çеvrilir. Məsələn: «Gəl gеdək baş bulağa, Suyu sərхоş bulağa» (2, 198). Buradakı
«suyu sərхоş bulaq» gözəl bir еpitеtdir. «Dağlar qar üçün ağlar, Bağlar bar üçün
ağlar» (2, 203) ifadələri mеtafоraya, «Ürəyim quş tək uçur gеtməyə yarım gilə»
(2, 25) misraları təşbеhə, «Dеsəm dağlar götürməz dərdimin pərsəngini» (8, 39)
isə mübaliğəyə gözəl nümunə оla bilər. Lirik fоlklоrda təbiət cisimləri bədii
təsvir vasitələrinin köməyi ilə оbrazlaşdırılır.
Bayatılarımızın tоplanması və tədqiqində хüsusi хidmətləri оlan, filоlоgiya еlmləri dоktоru, prоfеssоr Mürsəl Həkimоvun bu janr, оnun pоеtik imkan-
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ları haqqında söylədiyi fikir və mülahizələr də maraqlıdır. О, «Bayatılarda sənətkarlıq хüsusiyyətləri» adlı məqaləsində yazır: «Bayatıları охuduqca qarşımızda yеni mənzərələr, yеni mənəvi dünyalar, gеniş ağıl üfüqləri açılır. Biz bayatı еşidəndə еlə bil həzin bir musiqi dinləyirik, sanki müdrik bir qоcanın söhbətinə qulaq asırıq. Bütün bunlarla yanaşı, biz təbiətin insan kimi ağlamasına qətiyyən şübhə еtmirik. Buludların at kimi kişnəməsini еşidirik. Dеməli, mеtafоraların köməkliyi ilə bədii fikir aхınında təfəkkürcə zənginləşirik» (9, 118).
Alimin bu qənaətlərində böyük həqiqət vardır. Az sözlə dərin məna ifadə
еtmək, göz önündə gözəl təbiət lövhələri yaratmaq, insanların hiss və həyəcanlarını təbiətlə müqayisə zəminində açmaq baхımından bayatılar gеniş imkanlara
malikdir. Bu sözü lirik fоlklоrumuzun digər janrlarına da aid еdə bilərik.
Əmək, mövsüm və mərasim nəğmələrində, laylalarda, bayatılarda, ağılarda, хalq mahnılarında lakоnik cizgilərlə yaradılan təbiət lövhələri canlıdır, cazibədardır. Bu lövhələr həssas, pоеtik duyumlu охucunun təхəyyülü vasitəsi ilə
daha da canlanır, ətə-qana dоlur və bədii parçadakı əsas pоеtik məramı açmaq
vasitəsinə çеvrilir. Хalq lirikasında yaradılmış təbiət mənzərələri təkcə pеyzaj
kimi diqqəti cəlb еtmir, həm də bu pеyzajlar хalqın təbiət və təbiət hadisələrinə:
yağışa, qara, dоluya, küləyə; göyə, aya, ulduzlara, günəşə, dağa, dərəyə, çəmənə, gülə, çiçəyə, ağaca, digər bitkilərə, ümumiyyətlə bütünlükdə fauna və flоraya münasibətini öyrənmək baхımından maraq dоğurur.
İşin еlmi nəticəsi: Araşdırmalardan bеlə məlum оlur ki, əmək, mövsüm
və mərasim nəğmələrində, laylalarda, bayatılarda, ağılarda pеyzaj yaratmağın
özünəməхsus yеri və rоlu vardır. Lirik fоlklоr nümunələrinin həcmcə kiçikliyi
pеyzajın da səciyyəvi cizgilərlə vеrilməsini tələb еdir. Pеyzaj təkcə nеytral mənzərədən ibarət оlmayıb, həm də lirik qəhrəmanın hiss və həyəcanlarını, psiхоlоji
durumunu əks еtdirmək missiyasını yеrinə yеtirir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Fоlklоrla bağlı araşdırmalarda məqalənin tеzislərindən bəhrələnmək оlar.
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Xülasə
Bildiyimiz kimi, yazı qədim zamanlarda bir fikri digər qəbilə və nəsillərə çatdırmaq ehtiyacından yaranmışdır. Məqalədə ilk yazı növü olan əşyavi yazının Azərbaycan nağıllarında işlənmə məqamlarından bəhs olunur.
Açar sözlər: nağıl, yazı, əşyavi yazı
THE SIGNS OF OBJECTIVE WRITINGS IN AZERBAIJAN TALES
Summary
Traces of writing of things in Azerbaijan tales As we know, the writing was generated
from need to passing the idea to other tribes in ancient. Moments of using writing of things in
Azerbaijan tales have been investigated in this article.
Key words: tale, writing, writing of things
СЛЕДЫ ПРЕДМЕТНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
СКАЗКАХ
Резюме
Как известно, письмо возникло в древние времена при нужде передачи мысли другим племенем и поколениям. В статье рассматривается моменты использования предметной письменности – первичный вид письма.
Ключевые слова: сказка, письмо, предметная письменность

Məsələnin qoyuluşu: Azərbaycan nağıllarında əşyavi yazının növləri nəzərdən keçirilməlidir. Sonra nağıllarımız araşdırmaya cəlb olunmalıdır.
İşin məqsədi: Azərbaycan nağılları həm mövzu dairəsi, həm didaktik-tərbiyəvi əhəmiyyəti, həm də geniş üslubi imkanları baxımdan seçilən bir janrdır.
Onların dil baxımından tədqiqi xüsusi maraq doğurur.
Hal-hazırda yer üzündə yaşayan insanların çox az bir qismi yazı yazmağı
bacarmır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, gündəlik həyatında yazıdan tez-tez və
başqa bir vasitə ilə əvəzedilməyəcək şəkildə istifadə edən şəxslər, bəlkə də, bu
kəşfin tarixi, növləri haqqında heç bir məlumata malik deyillər və bu haqda düşünmürlər.
Yazı çox qədim zamanlarda bir fikri digər qəbilə və nəsillərə çatdırmaq
ehtiyacından yaranmışdır. Ən qədim yazı nümunələri kimi eramızdan dörd min
il əvvəl mövcud olmuş Misir və Çin yazılarını misal göstərmək olar. Yazı işarələr sistemindən ibarət olmaqla, görmə üzvlərimiz vasitəsilə dərk olunur. Yazının
meydana gəlməsi və mövcudluğu böyük əhəmiyyətə malikdir: yazı insanlara za-
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man və məkan fərqlərini üstələməyə kömək etmişdir, insan təcrübəsini saxlamağa və nəsildən-nəslə bir millətdən digərinə ötürmə vasitəsi olmuşdur. Məhz yazının sayəsində müəyyən məkanda meydana çıxan, kəşf olunan, inkişaf etdirilən
siyasi, ədəbi və elmi hadisələr, yeniliklər başqa yerlər üçün də əlçatan olur.
Yazı da dil kimi, kollektiv əməyin məhsuludur. İnsan cəmiyyətində ictimai quruluş təşəkkül tapdıqda bu quruluşun nümayəndələri arasında iqtisadi, siyasi və s. əlaqələrin də yaranması zərurəti meydana çıxır. Tədricən şifahi ünsiyyət bu əlaqələrin tələblərini ödəmədiyi üçün yazı meydana çıxır.
İlk növbədə insanlar əşyavi yazıdan istifadə etmişlər. Daha sonra şəkli (şəkillər vasitəsilə fikrin çatdırılmasından ibarət yazı növü), fikri (şəkli yazının ünsürlərinin inkişaf etmiş, bir qədər mürəkkəbləşmiş forması), heca və hal-hazırda
geniş yayılmış hərfi yazıdan istifadə olunmağa başlanmışdır. Lap qədim zamanlarda insanlar fikirlərinin ifadəsi kimi müxtəlif əşyalardan yararlanmışlar. Bu
vasitə ilə çox vaxt uzaq məsafələrə məlumat, xəbər və başqa səciyyəli işləri əks
etdirmişdilərsə də, bəzən bu xarakterli əşyalar yaxın məsafələrdə simvol kimi çıxış etmişdir. Məs: hindu qəbilələrində başçılar arasında növbə ilə çəkilən qəlyan
sülhə işarə idi. Və yaxud slavyan xalqlarında qonağı duz-çörəklə qarşılamaq
dostluq və xoşməramlılıq adəti idi. Qeyd etmək lazımdır ki, əksər slavyanlarda
bu ənənə hələ də qorunub saxlanmışdır. E.ə VI əsrdə skiflərin farslara göndərdikləri qurbağa, siçan, quş və beş oxun mənasını Herodot bu cür açıqlamışdır:
"Əgər siz farslar bataqlıqda qurbağa kimi tullanmağı öyrənməsəniz, siçan kimi
gizlənməyi bacarmasanız, quş kimi uça bilməsəniz, bizim torpağa ayaq basan
kimi oxlarımız altında məhv olacaqsınız".
Məlum olduğu kimi Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı qədim tarixə malik
olduğu kimi, bu ədəbiyyatın epik növünün janrlarından olan nağıllarımızın da
tarixi kökü qədim zamanlara gedib çıxır. Nağıllarımız əsrlərdən-əsrlərə keçməklə xalqımızın ruhunu, psixologiyasını, ağlını, dünyagörüşünü əks etdirən ən maraqlı folklor nümünələrindəndir. Təsadüfi deyil ki, haqqında bəhs etdiyimiz əşya-simvollara-fikrin izahı, çatdırılması üçün istifadə olunan əşyalara burada rast
gələ bilirik. Belə bir əşya-simvola "Yeddi qardaş bir bacı” nağılından misal gətirək. “Biri var idi, biri yox idi, bir kişinin yeddi oğlu var idi. Günlərin bir günü
yeddi qardaş yaraqlanıb ova gedəsi olurlar. Analarını çağırıb dedilər:
– Ana, biz ova gedirik. Düz bir ildən sonra qayıdacağıq, bax, bu qabaqdakı
dağda olacağıq. Bu müddətdə əgər qızın olsa, qapıya ələk asarsan, yox, oğlun
olsa, ox-yay asarsan."
Göründüyü kimi, ələk məişətdə qız-qadının, ox-yay isə kişilərin istifadə
etdiyi əşya olduğu üçün burada simvolik olaraq, şifahi nitqə köməkçi olmaqla,
şifahi ünsiyyətdən istifadə edilməmək şərtilə fikri çatdırmağa xidmət edir.
“Şəmsi Qəmər” adlanan nağıldakı başqa bir nümunəyə nəzər salaq. Burada göstərilir ki, vəzir ailə qurmaq məqamına çatmış, lakin bu barədə özləri atalarına birbaşa heç nə demək istəməyən padşah qızlarına belə bir tədbir qılır: bazar-
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dan biri ötmüş, biri dəymiş, digəri isə yetişmək üzrə olan üç qovun aldırır və
bunların hər birinə bir bıçaq sancıb xonçada padşaha göndərir. Padşah bu işarələr qarşısında aciz qaldıqda, vəzir bunun açıqlamasını belə verir: Ötmüş qovun
böyük qıza, yetişmiş qovun ortancıl qıza, yetişmək üzrə olan qovun isə kiçik qıza işarədir ki, onlar ərə getmək istəyirlər.
Azərbaycan nağılları içərisində öz maraqlı süjet xətti, personajlarının dərrakəliliyi, ağıllılığı ilə oxucunu düşündürməsi baxımından diqqətəlayiq bir nağıl
var: “Daşdəmirin nağılı”. Haqqında danışdığımız əşyavi yazı nümunələrinə də
bu nağılda geniş şəkildə rast gələ bilirik: "Qadın çadrasının altından bir boşqab
çıxarıb Daşdəmirin qabağına qoydu. Daşdəmir baxıb gördü ki, boşqabda bir nar
var, bir top iynə var, bir qayçı var, bir vərəq kağız var, bir tikə ət var, bir də bir
bıçaq var.
Daşdəmir heç bir söz demədi. Bıçağı götürüb əti tikə-tikə doğradı. Qayçını
götürüb kağızı kəsik-kəsik elədi, sonra iynələri bircə-bircə nara sancıb boşqaba
qoydu" [1, 316].
Sonradan isə bunun mənasını belə açıqlayır ki, əgər mənim bədənimi bu ət
parçası kimi parçalasalar, bu kağız kimi tikə-tikə doğrasalar da bu sirri heç kəsə
açmaram. Bu andan sonra həmin qadın Daşdəmirə başqa bir sirri açması üçün
atasının göndərdiyi armud, gavalı, əl dəyirmanı, bir parça dəmir, bir dənə də daşı verir. Daşdəmir bu əşyaların da izahını verir: "Bu armudun adı Abasbəyi armuddu. Bu gavalıya da bağbanlar vəzir Alı deyirlər. Atan demək istəyir ki, Daşdəmirin xaraba dəyirmanda başına gələn iş padşahın qoşun böyüyü Abas bəylə,
bir də vəzirlə əlaqədardı" [1, 317]. Gedişatdan məlum olur ki, həmin qızın atası
Mirzə Möhsün həbsxanaya salınacağından şübhələndiyi üçün bu əşyaları məlumat kimi göndərmişdi.
Daşdəmir öz ağlı, dərrakəsi ilə digər bir məqamda da diqqəti cəlb edir.
Düşmən padşah öz qoşunu ilə şəhəri dövrəyə alır. Belə bir qəribə şərt qoyulur
ki, göndərdiyimiz suala cavab tapa bilməsəniz, bizə təslim olmalısınız. Torpağın
üstündə yumru çevrə çəkib deyirdilər ki, bu suala cavab tapın. "Daşdəmir əlinə
bir ağac alıb çevrəni ortadan iki yerə böldü. Düşmən tərəf işi belə görəndə gətirib çevrənin bir tərəfində bir ox qoydular. Daşdəmir də padşahın qılıncını götürüb ikinci tərəfə qoydu. Belə olanda düşmən tərəf çevrənin içinə bir ovuc darı
tökdü. Daşdəmir tez əmr elədi, bir xoruz tutub gətirdilər. Xoruz bütün darını
dənlədi. Düşmən tərəf heç nə deməyib yola düzəldi" [1, 324].
Məlum olur ki, düşmən tərəf çevrəni çəkməklə bütün dünyaya sahib olmaq istəklərini bildirirmişlər. Daşdəmir çevrəni ortadan iki yerə bölməklə onların da dünyada öz yerləri olduğunu və oraya heç kəsi qoymayacaqlarını nəzərə
çatdırır. Ortaya qoyulan ox davaya işarə olduğu üçün Daşdəmir padşahın qılıncını onların qabağına qoymaqla, qorxmadıqlarını ifadə edir. Sonra düşmənlər
çevrəyə darı tökdülər ki, bizim qoşunlarımızın sayı-hesabı yoxdur. O isə bütün
darını bir xoruza dənlətməklə, bu cür qorxmaz, igid el oğulları olduğunu bildirir.
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Nağılın sonuna yaxın Daşdəmiri padşahdan sirr gizlətdiyinə görə (Mirzə
Möhsünün qızına and içərək saxladığı sirr) dar ağacından asmağa hazırlaşırlar.
İpi onun boynuna salanda, bir atlı çox sürətlə atını sürərək dar ağacına çatıb yerə
bir nar vurur. Nar parçalanır və dənələri ətrafa səpələnir. Yalnız bu hadisədən
sonra Daşdəmir sirri açmağa razı olur və nar dənələrini göstərərək bildirir ki, sirr
sahibi sirrin açılmasına icazə verdi. Fikrimizcə, bunu iki cür yozmaq olar:
Birinci, Mirzə Möhsünün qızının adı Nardan olduğu üçün məhz nar seçilməsi təsadüfi deyildi.
İkinci, bütün nar bir növ ağzı bütövlüyə işarədirsə, parçalanmış, dənələri
dağılmış nar sirrin açılmasına icazə kimi başa düşülə bilər.
Bir sözlə, bu nağılda biz Daşdəmirin simasında xalq müdrikliyinə, uzaqgörənliyinə bələd oluruq. Heç nə danışmayan əşyalar qəhrəmanımıza çox şeylər
deyir, o əşyalar vasitəsilə çox sirlərin üstünü açır, çox bəlaların qarşısını alır. Bu
nağılda təsvir olunan əşyavi yazının izlərini başqa bir nağılda da görə bilirik.
“Dərzinin şagirdi” adlı nağılda eyni vəziyyətlə qarşılaşırıq. Qonşu vilayətin padşahı bir adam göndərib şəhərin meydanında bir dairə çəkdirib, bunun nəyə işarə
olduğunu padşahdan soruşur və bildirir ki, cavab verə bilməsə, davaya hazırlaşmalıdır. Padşah qızı rəğbət bəslədiyi dərzi şagirdinə bu cür yol göstərir: "Söylərsən ki, dairə ona işarədir ki, dünyanın cümləsi mənimdir. Ondan sonra gedib
dairəni iki bölərsən, yəni yarısı sənin yarısı mənimdir. Sən də padşahsan, mən
də. Onda onlar götürüb bir soğan qoyacaqlar, yəni aramıza acılıq düşər, onda
sən də bir qılınc qoyarsan, yəni dava edərsən. Onda o götürüb bir ovuc darı tökərsə, yəni mənim darı sayında qoşunum var. Onda sən də bir xoruz qoyarsan,
yəni bizim qoşunumuz sizin qoşununuzu xoruz kimi dənlər [1, 261]".
Ümumiyyətlə, əşyavi yazını üstünlüklərindən biri odur ki, əşyalar vasitəsilə bir məlumatı müxtəlif xalqların nümayəndələrinə eyni məzmunda çatdırmaq
mümkündür. Belə ki, hər bir millət üçün əşyalar, məfhumlar ümumbəşəri, sözlər
isə milli səciyyəlidir. Yalnız mücərrəd anlayışları əşyalar vasitəsilə çatdırmaq
olmur. Fikrin çatdırılması üçün sonradan cizgilər, şərti işarələrdən istifadə olunsa da, qeyd etmək lazımdır ki, əşyavi yazı hələ də bir sıra məqamlarda insanların
köməyinə çatır.
İşin elmi nəticəsi. Azərbaycan nağıllarında müşahidə olunan əşyavi yazı
dilçilik və ədəbiyyatın sıx əlaqədə olmasının bariz nümunəsi kimi çıxış edir.
Eləcə də, bu araşdırma bu istiqamətdə digər tədqiqatlara da rəvac verə biləcəkdir.
Tətbiqi əhəmiyyəti. Tədqiqat işindən ali məktəblərdə folklor və dil dərslərində istifadə oluna bilər.
Elmi yeniliyi. Nağıllarımızın dil və üslub xüsusiyyətləri tədqiq olunsa da,
burada əşyavi yazının izləri araşdırmaya cəlb olunmamışdır.
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“ULAN” (“ÖLƏNG”) JANRININ BƏDİİ TƏKAMÜLÜ VƏ
ONUN LOKAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalə özbək folklorunda "ulan" ("öləng") janrının bədii təkamülünün və janr xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Xüsusilə ulan ifaçılıq ənənəsi saxlanan bölgələrdə bu
sənətin özbək xalqının qeyri-maddi mədəni irs kimi aktuallığını qoruyub saxlaması, lokal xüsusiyyətlərin özünəməxsusluğu diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. Müəllif çoxsaylı ulan nümunələri
əsasında təhlil aparmış, deyişmə formasında olan ulanlardan misallar gətirmişdir.
Açar sözlər: xalq mahnısı, ulan janrı, özbək folkloru, lokal ənənələr, improvizasiya, bədii təkamül, poetik mətn
THE ARTISTIC EVOLUTION OF THE GENRE “ULAN” (“OLENG”)
AND ITS LOCAL CHARACTERS
Summary
The article deals with the peculiarities of genre and artistic evolution of the genre "ulan" in
Uzbek folklore. Its characterized by local peculiarities of “ulan” genre performers in those regions
where these traditions are preserved, has not lost its relevance as the oldest samples of the most
inestimable cultural heritage and also importance in the present days.
Key words: folk song, genre “ulan”, Uzbek folklore, local traditions, improvisation, artistic evolution, poetic text.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА “УЛАН”
И ЕГО ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Резюме
Статья посвящена вопросам жанровых особенностях и художественной эволюции
жанра “улан” в узбекском фольклоре. Характеризируются локальная своеобразия исполнения уланов в тех регионах, где сохранились эти традиции, не потерявший свою актуальность, как древнейший памятник нематериального культурного наследия и в сегодняшние
дни.
Ключевые слова: народная песня, жанр улан, узбекский фольклор, локальные традиции, импровизация, художественная эволюция, поэтический текст.

Bəllidir ki, bədii təfəkkürün çoxəsrlik inkişafı prosesində təşəkkül tapmış
folklor əsərləri, mahiyyəti etibarilə xalqın mənəvi və ruhi aləmini zənginləşdirən
əvəzsiz incilərdir. Bu səbəbdən özbək folklorşünaslığında şifahi söz sənətinin
toplanması, tədqiqi və nəşri işinə hər zaman xüsusi diqqət yetirilmişdir. Xüsusilə,
xalq ifaçılıq ənənəsinin ən geniş yayılmış janrlarından olan ulan (folklorun bu
lirik janrı türk xalqlarında əsasən öləng adı altında yayılmışdır. Azərbaycan folklorşünası Əmin Abid “Türk xalqları ədəbiyyatında mani növü və Azərbaycan ba-
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yatılarının xüsusiyyətləri” (“Azərbaycanı öyrənmə yolu” dərgisi, 1930, №4-5)
məqaləsində yazırdı: “Bizim əldə etdiyimiz nəticəyə görə bayatı təbiri kimi,
öləng, çır, türkü, əşulə adları da mənaca şərqi demək olduğundan bunlar da digər türk xalqlarında maninin bəstəsinə verilmiş ad kimi sayılmalıdır” - tərc.-dən)
mətnlərinin toplanması, tədqiqi və nəşri işi XX əsrin 20-ci illərindən başlamış və
çağdaş dönəmədək davam etmişdir.
Ulan janrında poetik mətnlər ilk dəfə məşhur folklorşünas X.Zaripov tərəfindən 1939-cu ildə “Ўзбек фольклори” (“Özbək folkloru”) toplusunda nəşr edilmişdir [18, 294-297]. “Ўзбек халқ ижоди” (“Özbək xalq ədəbiyyatı”) seriyasının
“Гулёр” (“Gülər”) toplusuna uzun illər ərzində Fərqanə vilayətindən folklorşünas
və naşir X.Razzakov tərəfindən toplanmış ulan nümunələri (71 dördlük) daxil
edilmişdir [4, 171-179]. Folklorşünas M.Alaviya tərəfindən nəşrə hazırlanan, bu
seriyadan olan “Оқ олма, қизил олма” (“Ağ alma, qızıl alma”) toplusunda
tərtibçi tərəfindən 1925-1970-ci illər arasında toplanmış ulanlar daxil edilmişdir
[11]. Bundan əlavə, “Остонаси тиллодан” [12], “Халқ дурдоналари” (“Xalq
dürdanələri”) [14], “Ўзбек халқ оғзаки ижоди хрестоматияси” (“Özbək xalq
ağız icadı müntəxəbatı”) [9, 71-76], “Тўй муборак ёр-ёр” (“Toyun mübarək, yaryar”) [13, 13-41], “Келиной қўшиқлари” (“Gəlin nəğmələri”) [7, 139-162],
“Асрларга тенгдош қўшиқлар” (“Əsrlərə sirdaş qoşuqlar”) [2, 73-79] və s.
toplularda da ulan örnəkləri toplanmışdır.
Ulan janrının bədii xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuş bir sıra
elmi əsərlər də meydana gəlmişdir [1, 161-184; 2, 63-80; 12, 194-197; 8, 59−62;
15, 47-50; 16, 75-82; 5, 158-161]. Eyni zamanda, ulan janrının lokal-yerli xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, bu ənənələrin qorunduğu bölgələrdə ulanların ifaçılıq
özünəməxsusluğunun tədqiqi çağdaş günümüzdə də öz aktuallığını itirməmişdir.
Qədim dövrlərdə ulan janrında mahnıların özbəklər yaşayan bütün bölgələrdə geniş şəkildə yayılmasına baxmayaraq, bu janrın ən gözəl nümunələri əsasən
Fərqanə və Zərəfşan bölgələrində, Daşkənddə (Ahangaran vadisi), Jizak, Səmərqənd və Nəvai vilayətlərində qeydə alınmışdır. Bu isə ulan ifaçılığının bir neçə
lokal tipinin mövcudluğundan xəbər verir. Ulan ifaçılığının lokal (yerli) ənənələrinin özünəməxsusluqlarının tədqiqi bu janrın təşəkkülündə hər bir bölgədə formalaşmış özünəməxsusluqlarının yerini və rolunu müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir.
Özbək folklorşünaslarının təqribən doxsan illik elmi-praktik və ekspedisiyatoplama araşdırmaları göstərir ki, ulanlar Daşkənd vilayətinin dağlıq regionlarında, xüsusən Ahangaran bölgəsinin dağlıq və dağətəyi kəndlərinin əhalisi arasında
daha geniş yayılmışdır. Bu ərazidə qədimdən çağdaş dönəmədək ulan ifaçıları yaşamışlar və onların ifa etdiyi ulanlar məzmun dolğunluğu, yüksək bədiilik və s.
kimi cəhətləri ilə fərqlənmişdir. Ulan ifaçıları – qadın və kişi ifaçıları arasında toy
mərasimində və xalq gəzintiləri zamanı aparılan özünəməxsus yarış-deyişmələr
tamaşaçıların böyük marağına səbəb olmuşdur. Məsələn, görkəmli folklorşünas-
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alim M.Alaviya təsbit etmişdir ki, Daşkənd vilayətinin Ahangaran bölgəsinin
Qarabağ kəndinin sakini ifaçı Xalcuma Ömər oğlu və onun “harpdoş”ı (hərbdaşırəqibi) Umtay (Umidoy) bölgənin Oblik, Samarçuk, Qarabağ, Oçamayli kəndlərində keçirilən toylarda gecə səhərəcən ulan söyləmiş və bununla da toy əhlinə
böyük zövq vermişlər. Əslən Oçamaylı kəndindən olan Abdulla və Buki bölgəsinin Qarasayraq kəndindən olan Altın da ulan ifaçılığında “harpdaş” – hərbdaş –
rəqib olmuşlar. Ulanlar Ahangaran rayonundan Xoljuman Ömər oğlu, Anqren
şəhəri yaxınlığındakı Ertaş kəndinin sakini məşhur ulançı İmonazar bobo, Ahangaran rayonunun Niyazbaşı kəndinin sakini Qarabaş Tuyakov, Parkənd bölgəsinin
sakini Huriliqa Serkobaeva kimi qədim mahnı ifaçılarının repertuarının əhəmiyyətli hissəsini təşkil etmişdir. Ahangaran vadisinin kəndlərində “İymon oxun” adı
ilə tanınan İmonazor ulançı xüsusilə məşhur olmuşdur. O, təkcə xalq mahnılarının
kamil ifaçısı deyil, həm də hazırcavab şair-improvizator olmuşdur. O, adətən
deyişmə zamanı öz hərbdaş-rəqibinə cavab verərkən yeni ulanlar qoşmuş və bununla da həmin janrın inkişafına rəvac vermişdir. İymon oxunun bəstələdiyi
ulanları XX əsrin 60-70-ci illərinədək oxuyurdular.
Ahangaran vadisinini kəndlərində ulanlar ənənəvi olaraq qız və oğlanlar
arasında dialoq formasında ifa olunurdu. Onların ifa etdiyi ulanlarda bölgənin
coğrafi xüsusiyyətləri, ətraf təbiətin nəbatat və heyvanat aləmi, ifaçıların məişəti
əks olunurdu. Bu səbəbdən Ahangaran bölgəsinin ulanlarında təbiət, dağlar və
dağətəyi bölgələr, sürətlə axan dağ çayları, qışlaqlar, müxtəlif bitki və heyvanlar,
at, qoyun və inək otaran çoban və naxırçıların həyat və məişəti ilə bağlı söz oyunu
və incə eyhamlara rast gəlmək mümkündür. Məsələn, Ahangaran bölgəsinin dağ
kəndlərinin sakinlərinin həyat və məişəti ulanlarda bu şəkildə əks olunmuşdur:
Йигит:
Оралайман овулингга кўк бияман,
Ярашиққа бошима бўрк кияман.
Мол берганинг узатиб олиб кетса
Юрак-боврим ўртаниб кўк кияман.
Қиз:
Бийик-бийик товларга чиққим келади,
Бийигига суяниб уйқум келади.
Ухлаб ётган еримга биров келди,
Узангиси шилдираб куёв келди [17].
(Oğlan:
Sənin auluna səmənd atla girərəm,
Yaraşıq üçün başıma börk geyərəm,
Mal verən səni alıb aparsa,
Ürək-bağrım qan olar, göy geyərəm (göy-qara – matəm rəmzi - Ş.İ.)
Qız:
Böyük-böyük (uca-uca) dağlara çıxmağım gəldi,
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Böyüyünə söykənib yuxulamağım gəldi,
Yuxuladığım yerə biri gəldi,
Üzəngisini tərpədib giyov (kürəkən) gəldi).
Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Əlişir Nəvai adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun folklor arxivində toplanmış materialların təhlili göstərir ki, Ahangaran
rayonunun kəndlərində ulanların ifasının iki forması mövcuddur:
а) ulanların musiqi müşayiəti olmadan oğlan və qızlar tərəfindən növbəli ifası;
б) ulanların musiqi aləti, daha çox dombra və qavalın müşayiəti ilə solo ifası.
Ulanın “harpdoşlik” (hərbdaşlıq-yarış) deyişmə formasında ifası zamanı
musiqi alətindən istifadə olunmur. Əgər oğlan əlində dombra ulan söyləyirsə, və
ya qız qavalla ifa edərək tək ulan oxuyursa, o halda ənənəvi mətnə “yar-yar”
nəqəratı da əlavə olunur. Bu barədə M.Alaviya belə yazırdı: “Əgər ulanı mətnə
“yar-yar” əlavə edilərək söyləyirlərsə, adətən dombra və ya qavaldan istifadə olunur. Əgər ulanı “yar-yar”sız ifa edirlərsə, onda musiqi müşayiəti olmur. Xalq müğənniləri də dombrada çalaraq ulan ifa edirlər, əgər deyişmə olursa, onda musiqi
alətindən istifadə olunmur” [2, 66].
Ahangaran vadisində ulanın deyişmə şəklində ifası zamanı əks tərəflərin yerləşməsinin də öz xüsusiyyətləri vardır. Yaşlı ifaçıların xatırladığına görə, toya gələn qızlar evin ya da yurtanın (çadırın) içində, gənc oğlanlar isə evin ya yurtanın
çölündə dövrə vurub otururdular. Gənclər ulanı oxumağa başlayır, qızlar isə içəridən cavab verirdilər. Təcrübəli ifaçılar ifa zamanı qəsdən ənənəvi mətni dəyişdirir, təhqiramiz sözlər əlavə edirdilər. Əks tərəf isə cavabında söz oyunundan istifadə edərək onların cavabını verməyə çalışırdı. Çünki ulan ifaçıları belə bir təsəvvürə inanırdılar ki, “yят ўлан айтганнинг оти ўчсин” – (mənası - “pis söz işlədənin bütün həyatı əzabda olar”). Ulan ifaçılığının bədii – estetik prinsiplərini
əks etdirən bu xalq müdrikliyi ulan mətnində aşağıdakı şəkildə əks olunmuşdur:
Уят ўлан айтганнинг оти ўчсин,
Ўткир қайчи тилининг учин кессин,
Бизга ёмон сўз айтган ўнгмай ўлар,
Қуруқ ёғочни қучоқлаб умри ўтсин [11, 67].
(Pis danışan ifaçının adı unudulsun,
İti qayçı dilinin ucunu kəssin,
Bizə yaman söz atan əzabda olar,
Çürük ağacı qucaqlamaqla ömrü ötsün )
Digər dördlükdə isə deyilir ki, ulan mətnini korlayan adama müraciət ediləndə belə, əsil ifaçı xalq mahnısının gözəlliyini, təmizliyini, məzmunluluğunu,
cazibədarlığını qorumalıdır:
Абулқосим,
Айт, ўланнинг қолипи бузилмасин,
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Ўланни кўтариб айт, охун бўлсанг,
Билган билиб, билмаганлар ҳайрон қолсин [11, 170].
(Əbülqasim,
Oxu, ulanın qəlibi pozulmasın,
Əgər ifaçısansa, ulanı yüksəklərə qaldır,
Bilən bilib, bilməyənlər heyran qalsın)
Bu regionda qeydə alınmış ulanların daha bir fərqləndirici cəhəti ondan ibarətdir ki, onlara xas şeir forması-qəlibinə digər mahnı janrlarında rast gəlinmir.
Yəni dördlüyün birinci misrası natamam formaya malikdir və dörd hecadan ibarət
söz və söz birləşməsindən ibarət olur:
Муратали,
Сабоғидан қурийди Сирнинг толи,
Ўлан айтган қалам қош кимнинг ёри,
Савлатидан айлансин қизнинг бари [11, 171].
Bu formalı dördlüklərə Ahangaran vadisində yayılmış ulanlar arasında teztez rast gəlinir.
Birinci misradakı sözün hecalarının sayının az olmasına baxmayaraq, dördlüyün musiqililiyi digər misralarda qafiyənin saxlanmasının və intonasiyanın sayəsində pozulmur. Fikrimizcə, ulanın bu qəlibi-forması daha qədimdir və ulan
janrının təşəkkül dövrünün qalığı və arxaik forması kimi qorunmuşdur. Məlumdur
ki, dördlüyün bu arxaik forması-qəlibi “çinos” (“cinas”), yəni “tuyuğ” janrında
Azərbaycan ədəbiyyatında qorunmuşdur (burada müəllif Azərbaycan folklorunun
cinaslı bayatı formasını nəzərdə tutmuşdur – tərc.):
Алмадан,
Янаг ширин алмадан,
Онадим қул узуннен,
Худам руҳум олмадан [6, 47].
Yuxarıda göstərdiyimiz bu örnək əsaslı şəkildə sübut edir ki, ulan janrında
mahnıların bu şəkildə quruluşu türk xalqlarının xalq lirikasının inkişafının arxaikqədim mərhələsinə aiddir.
Ahangaran vadisinin ulan sənətinin özünəməxsusluğu həm də ondan ibarətdir ki, bu bölgədə qədim ənənələr günümüzədək canlı ifa şəklində qorunub saxlanmışdır. Ulan ustadı Turdiəli Pardayev və onun daimi ulan “harpdoş”ı (hərbdaş
– rəqibi) Küməxon Qasımxanova Anqren şəhərinin mərkəzi mədəniyyət evində
“Ёш ўланчилар” («Gənc ulançılar») dərnəyi yaratmışlar. Onların səyi nəticəsində
vadinin bir çox kəndlərinin toylarında, Novruz şənliklərində, məhsul bayramlarında və digər tədbirlərdə çağdaş dövrümüzədək ulanlar ifa olunur.
Bütün söylənilənlər özbək xalqının qeyri-maddi mədəni irsinin incisi sayılan qədim ulan ifaçılığı sənətinin çağdaş dönəmdə də mövcudluğunun və inkişafının bariz göstəricisidir.
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ZƏNGİLAN FOLKLOR MÜHİTİNDƏ BAYATILAR
Xülasə
Azərbaycan folkloru coğrafiyasını bir xalçaya bənzətsək onun ən əlvan naxışı bəlkə də
Zəngilan olar. Çünki bu bölgə başdan-ayağa ənənəvi mədəniyyət ocaqları ilə zəngindir. Digər
zəngin folklor mühitləri kimi Zəngilan folklorunda da bayatı janrı aparıcı mövqeyə malikdır.
Açar sözlər: Zəngilan, bayatılar, folklor, Sarı Aşıq
BAYATIS (QUATRAINS) IN ZANGILAN FOLKLORE SPHERE
Summary
If we imitate Azerbaijan folklore geography to a carpet of course Zangilan will be the
best colourful pattern in it. Because this region is rich with the fires of traditional culture in all.
As the other rich folklore sphere in Zangilan folklore the quatrain genres are in the leading position.
Key words: Zangilan, bayati (quatrains), folklore, Sari Ashig
БАЯТЫ В ЗАНГИЛАНСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ СРЕДЕ
Резюме
Если сравнить азербайджанскую фольклорную географию с ковром, то самым
красочным его узором стал бы Зангиланский регион. Потому, что этот регион повсеместно богат очагами национальной культуры. Как и в других фольклорных средах, так и в
Зангеланской среде жанр баяты является ведущим звеном.
Ключевые слова: Зангилан, баяты, фольклор, Сары Ашыг

Məsələnin qoyuluşu. Bayatılar xalqın kədərini, sevincini, hiss və həyəcanlarını poetik formada əks etdirir. Azərbaycanın bütün bölgələrində ağbirçək analarımız, nənələrimiz uşaqlarımızı bayatı ilə oxşamış, igidlərini bayatı ilə
öymüş, hətta ən kədərli anlarında qəlblərini boşaltmaq üçün bayatı çağırmışlar.
Bayatı xalqımızın toyunda da, yasında da ifa olunan ən zəngin fonopoetikadır.
Xalq içərisində ən geniş yayılmış folklor janrlarından biri olan bayatılar
Azərbaycan xalq ədəbiyyatında öz fəlsəfi məzmunu ilə əsas yerlərdən birini tutur. Xalq şerinin başqa növlərindən formaca fərqlənən bayatılar bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Hər bir xalqın tarixini, mədəniyyətini öyrənmək üçün o xalqın folklor incilərini öyrənmək çox vacibdir. Xalqın ağıl süzgəcindən keçirdiyi folklor nümunələrinə isə hər bir oxucunun ehtiyacı vardır.
Bayatı və müxtəlif lirik əsərlər onların əbədiləşmiş ifadəsi tək bu gündə
orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir.
Bayatılar şifahi xalq ədəbiyyatından yazılı ədəbiyyata keçərək bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bayatılar xalqımıza məxsus olan həm ülvi, həm də bəşəri duyumları özündə toplamışdır. Bayatılar xalqımızın keçmişi, eynilə də dünəni və bu günüdür.
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Zəngilan bölgəsinin folklor mühiti bayatılarla zəngindir. Ötən əsrin ortalarında Zəngilanda çıxmış qəzetlər üzərində apardığımız tədqiqatlar bayatı janrının bu bölgədə əhəmiyyətli mövqeyinin olduğunu göstərir.
Bu bölgənin “Kənd həyatı” qəzetində uzun illər Zəngilandan toplanmış
bayatılar bir yerə yığılmışdır. Onları araşdıraraq Zəngilan folkor xəritəsində bu
lirik janrın mövqeyini müəyyənləşdirmək mümkündür.
1990-cu il sentyabrın 8-də Azad Qaradərəlinin qələmə aldığı “Sinədəftər”
məqaləsində qeyd olunur: “Tarix xalqımızı çox-çox sınaqlara çəkib. Hər belə sınaqdan alnıaçıq çıxan xalqımız tarixin daş yaddaşına bu sınaqlardan nümunələr
həkk edib. Bəzən isə xalqımız imkan tapıb daşlara, kitabələrə həkk edə bilmədiyi sözlərini öz yaddaşına yazıb – daha etibarlı, mötəbər “kitabayə”. 1929-cu il
təvəllüdlü, Şərifan kəndində, qədim Şəhri-Şərifanın qonşuluğunda yaşayan Fatma nənənin söylədikləri bayatılara nəzər salaq:
Fələkdən ərzəçiyəm,
Xəbər al gör nəçiyəm?
İgidlərim itəndən
Yollarda gözətçiyəm.
Qarabağda bağ sallam,
Dibində bir bağ sallam,
Ya axtarram taparam,
Ya gözümə ağ sallam,
Qarabağın söyüdü.
Mən gələndə göyüdü.
Oğlanda nə təqsir var,
Qıza verin öyüdü.
Gedərəm ölkə səndən,
Qorxuram yol kəsəndən,
Ölürəm, halallaşaq,
Ayrıldım bəlkə səndən” (2, 4).
Zəngilanın “Kənd həyatı” qəzetinin 1976-cı ilin oktyabrın 23-də çıxan buraxılışında “Rəvayətlər dəftərindən” yazısında qeyd edilir: “Bir dəstə qız-gəlin
bulaq başında kuzələrə su doldurub söhbət edirmiş. Bu zaman bir dəstə cavanın
da yolu buradan düşür. Oğlanlar kənardan durub qızlara tamaşa edirlər. Dəstə
başçısının qızlardan birinə gözü düşür və ona söz atıb deyir:
Mən aşiq o baxanı,
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El xanı, oba xanı,
Ya aparın yanına məni,
Ya gətirin o baxanı,
Qız oğlana belə cavab qaytarır:
Mən aşıq o baxanı
El xanı, oba xanı,
Öz baxanım sağ olsun,
Neynirəm sən baxanı” ( 3, 4).

Sarı Aşığın həyatı və ölümü haqqında rəvayətlər folklorda geniş yayılıb.
Folklorun əsas göstəricilərindən birinin variantlılıq olduğunu nəzərə alaraq
1976-cı il fevralın 22-də “Bir deyişmə haqqında” adı ilə “Kənd həyatı” qəzetində çap olunmuş maraqlı rəvayəti təqdim edirik:
“Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli söz ustalarından biri də XII əsrdə Laçın rayonun Güləbird kəndində yaşayıb yaratmış Sarı Aşıqdır. Sarı Aşıq Güləbird kəndinin qədim qəbirstanlığında dağın döşündə dəfn edilmişdir. Qəbrin ətrafına XII əsrin memarlıq ansamblına uyğun olaraq, qranit qayadan yonulmuş
bir hasar çəkilmişdir. Hasarın içərisində səliqə ilə yonulmuş daşın üstə saz şəkli
həkk olunmuşdur. Həkəri çayının sağ sahilində isə onun sevgilisi Yaxşının məzarı durur. Bu iki qəbir üz-üzədir. Deyilənə görə bunu Sarı Aşıq özü vəsiyyət
etmişdir:
Mən aşıq tərsinə qoy,
Tər-təni tərsinə qoy,
Yaxşını qibləsinə,
Aşağı tərsinə qoy.
Güləbird kəndinin camaatı bu nakam aşiqləri belə də dəfn etmişlər. Əsrlər
boyu bu məzarlar ziyarətgaha çevrilmişdir.
Sarı Aşığın zəngin ədəbi irsi qalmışdır. Bu ədəbi irs sonralar toplanılaraq,
dəfələrlə kitab şəklində dərc olunmuşdur. Lakin hələ də Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər rayonlarında yaşayan müdrik qocaların cib dəftərçələrində, arxiv
gündəliyində Sarı Aşığın toplanılmamış yüzlərlə əsərləri qalmaqdadır.
Sarı Aşığın adı bayatı aləmində ən böyük ustad kimi tanınmışdır. Ümumiyyətlə, klassik ədəbiyyatımızda epik, lirik, fəlsəfi, mənsəvi-poema Nizaminin,
rübai Məhsətinin, qəzəl Füzulinin, qoşma Vaqifin adı ilə bağlı olduğu kimi bayatı da Sarı Aşığın adı ilə bağlıdır.
Sarı Aşığın yaradıcılığında bayatı ilə deyişmə xüsusi yer tutur. Əldə olunan əsərlərdən görünür ki, o, deyişmə zamanı onlarla aşığı, şairi bağlamış, öz
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məntiqi kəlamları, fəlsəfi fikirləri ilə üstünlük qazanmışdır. Maraqlı deyişmələrdən biri ilə oxucuları tanış edirik. Kürdüstan qocaları nağıl edirlər ki, bir gün
Təbrizdən istedadlı bir aşıq Araz çayı sahilində olan Məmmədbəyli kəndinə gəlir (bu kənd indiki Zəngilan rayonun ərazisindədir) və Sarı Aşığa belə bir sifariş
göndərir: “Səninlə deyişəcəm. Mənə qalib gəlsən, məclis qarşısında sazımı sənə
verib gedəcəyəm, qalib gəlsəm, sazını alıb aparacağam”.
Bu xəbəri eşidən Sarı Aşıq Məmmədbəyli kəndinə gəlir, aşığın hansı evdə
olmasını eşidib onunla görüşür. İlk danışıqdan sonra məclis qurulur. Təbrizdən
gələn aşıq aşağıdakı məzmunda bayatı ilə Sarı Aşığa sual verir:
Aşıq, bənəy-bənəydir,
Xalın bənəy-bənəydir,
Səndən soruram, aşıq
Araz neçə sənəkdir?
Məclis qarşısında belə mürəkkəb bir bağlamaya az vaxt ərzində cavab vermək sənətkərdan böyük məharət və istedad tələb edirdi. Sarı Aşığın bədahətən
şeir demək qabiliyyəti, fəlsəfi ümumiləşdirmə bacarığı, sözü aydın, həm də yerində işlətmək xüsusiyyəti onu dardan qurtarır. Sarı Aşıq təbrizli aşığın öz bayatısında işlətdiyi qafiyələrlə ona belə cavab verir:
Aşıq, bənəy-bənəydir,
Xalın bənəy-bənəydir,
Gəl sən saxla Arazı,
Deyim neçə sənəkdir.
Sarı Aşığın verdiyi bu cavab rəqib aşığı və məclisdəkiləri heyrətdə qoyur.
Çünki verilən sualın cavabı ancaq və ancaq belə ola bilərdi. Təbrizdən gələn
aşıq Sarı Aşığa ikinci bir bağlamada deyir:
Dağlar başı dik olar,
Qaya dağa yük olar,
Səndən soruram aşıq,
Başda neçə tük olar.
Sarı Aşıq belə cavab verir:
Hər bir dağın diki var.
Dərəsi var, diki var,
Kəs başını ver mənə,
Deyim neçə tükü var.
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Sarı Aşığın verdiyi bu cavab da məclisdəkilərin xoşuna gəlir. Hamı Sarı
Aşığı alqışlayır. Bağlama demək növbəsi Sarı Aşığa çatır. Sarı Aşıq aşağıdakı
məzmunda təbrizli aşığa bağlamalar deyir. Təbrizli aşıq cavab verə bilmədiyi
üçün uduzduğunu bildirərək məclis qarşısında sazını Sarı Aşığa verir:
Mən aşıq buz dağlar,
Qışda çalar buz bağlar,
Aşıq bir hikmət görüb,
Od içində buz bağlar.
Aşıq deyər haraylar,
Hər həftələr hər aylar,
Dəryada bir gül bitib,
Yandım deyim haraylar.
Mən aşiq xıra-xıra,
Su gəlir, xıra-xıra,
Bir cansız bir canlını,
Salıbdır xıra-xıra.
Ədəbi söz xəzinəmizin bu günkü qədər saflaşıb büllurlaşmasında, zənginləşməsində Sarı Aşığın xidməti misilsizdir” (4, 4).
Zəngilanın “Kənd həyatı” qəzetinin 1971-ci il 19 sentyabr buraxılışında
görkəmli folklorşünas alimimiz Sədnik Paşayevin topladığı əfsanələr silsiləsindən olan “Qanlı da ağlar...” yazısında da çoxlu bayatılar vardır:
“İki gənc bir-biri ilə dost olur. Bunlardan biri özünə toy edib evlənir. Toydan bir neçə gün sonra oğlan sevgilisini də özü ilə götürüb yaylağa köçür, bir
bulağın başında alaçıq qurur. Oğlan bir gün sevgilisindən ayrılıb qışlağa gəlir,
elə həmin günün axşamı da yaylağa qayıdır. Oğlan alaçığın qapılığını qaldırıb
açanda gözlərinə inanmır. Görür ki, alaçıqda tanımadığı yad bir oğlan yatır. Oğlan səssiz-küysüz geri dönür. Axtarıb dostunu tapır. Onlar görüşəndə oğlan bir
bayatı çəkir:
Əzizim ovum qanlı,
Getdim gördüm ovum qanlı.
Kəkliyimi tərlan alıb,
Ovçu qanlı, ovum qanlı.
Dostu da ona bayatı ilə cavab verir:
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Əzizim ovun qanlı,
Ovçu sənsən ovun qanlı.
Kəs başını, axsın qanı,
Görən desin: ovun qanlı.

Oğlan dinməz-söyləməz yaylağa qayıdır. Sevgilisini və yatmış yad oğlanı
oxa tutur, hər ikisini qanına qəltan edir. Sonra da kor-peşiman dostunun yanına
gəlir. Öz həyacanını bir ilə ifadə edir:
Əzizim yara qanlı,
Sızıldayır, yara qanlı.
Qəza-qədər üz verəndə,
Yar da çıxar yara qanlı.
Səhər hər tərəfə xəbər yayılır ki, təzə toy olmuş gəlini və dustaqlıqdan gəlmiş cavan qardaşını kimsə alaçıqda oxa tutub, hər ikisi ölümcül yaralıdır. Obalardan adamlar axın-axın bura gəlir, qardaşla-bacının halına yanır, göz yaşı tökürlər. İşdən xəbardar olub, oğlan da camaata qarışıb zülüm-zülüm ağlayır. Qardaşı tanımasa da qız tanımışdı ki, onları oxa tutan öz sevgilisidir. Odur ki, qız
oğlanın ağladığını görəndə dözmür, yanıqlı bir bayatı çəkir:
Əzizim qanlı dağlar,
Qovğalı, qanlı dağlar.
Yar ağlar, bəlkə yalandı,
Bəs nə üçün qanlı da ağlar?
Öz səhvini, peşimançılığını bildirmək üçün oğlan da bayatıya bayatı ilə
cavab verir:
Əzizim xaban dağlar,
Qovğalı, xəban dağlar.
Qəza-qədər eyləndə,
Evləri yıxan da ağlar.
Bundan sonra məsələ aydınlaşır. Qardaşla bacını dava-dərmanla müalicə
edib sağaldırlar. Oğlan üzr istəyir, sevgililər barışırlar. Həyatları yenidən başlayır. Bu münasibətlə şadlıq məclisi qururlar” (1, 4).
Elmi nəticə. Tədqiqatlarımız nəticəsində bəlli oldu ki, folklorun lirik janrlarına aid ən çox nümunələr məhz Zəngilandan toplanmışdır. Xüsusilə də bayatılar bu bölgədə çox yayılmışdır.
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Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr

YARDIMLIDAN TOPLANAN FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİ
(II hissə)
(Əvvəli ötən sayımızda)
BAYATILAR
Savalanım buz bağladı,
Yannarın yarpız bağladı.
Məni bir gəlin oxladı,
Yaramı qız bağladı.
Mixək əhdim ləgəndə,
Mixək boynun əgəndə.
Mən sənə nə demişdim?
Xətirinə dəgəndə?
Əzizim mərzə mən,
Bitirmədim dərzə mən.
Bivəfa yar əlinnən,
Hara yazım ərzə mən?
Əzizim natarazı,
Yel vursun, natarazı.
Kişini tez qocaldar,
Arvadın natarazı.
Əzizim nadan qarı,
Köynəyi kətan qarı.
Kişinin belin sındırar,
Axşamnan tez yatan qarı.
Söyləyici: Aşıq Gülağa, doğum tarixi 1934-cü il, təhsili orta, pensiyaçı,
Ostair kəndi
RƏVAYƏTLİ TAPMACALAR
ARVADININ QARDAŞI MƏNİM DAYIMDIR
Bir qadın, bir qız yol gedirmişdər, hansısa rayona, hansısa kəndə gedirmişdər. Daldan bir dənə atdı gəlir. Deyir:
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– İküüzdən birüzü təryimə götürə bilərəm, hansınız minirsüüz?
Qız deyür:
– Mən minirəm.
Bu qız atdanır, minir bu kişinin təryinə. Qadın deyir:
– Ay canu yanmış, mən yaşdu adam, mən bunuynan təryləşmirəm, sən
bunnan niyə təryləşürsən?
Qız deyür:
– Bu özgə adam, kənar adam döyül. Bunun arvadının qardaşı mənim dayımdu.
İndi bu kişi qızın nəyidü?
Açması: Kişi qızın atasıdır.
Söyləyici: Malik Əliyev, təvəllüdü 1963, orta təhsilli, Ostair kəndi.
NEÇƏ QAZIQ?
Göynən bir dəsdə qaz uçurmuş. Yerdə də bir dənə qaz varıymış. Bı
yerdəki qaz göydəki qazdara deyir:
–Ey göynən gedən yüz qaz, məni də dəstəüzə götürün.
Qazdarın başçısı deyir:
– Biz yüz döyülük. Bizə biz qədər, bizim yarımız qədər, yarımızın yarısı
qədər, bir də sən olsan biz olaruğ yüz qaz.
Göynən nə qədər qaz uçurmuş?
Açması: 36 qaz (36+36+18+9+1=100)
Söyləyici: Malik Əliyev, təvəllüdü 1963, orta təhsilli, Ostair kəndi.
ADƏT-ƏNƏNƏLƏR
YARDIMLIDA TOY ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİ
Toylar bizdə əvvəllər 7 gün olardu. Toylarda əvvəllər aşıqlar olardu – saz
aşıqları. Onnar dasdannar deyərdilər, məclis aparardılar. İndi toylarımız 1-2 sahatduğdu.
Ağsaqqallarımız əyləşərdi toylarda. Orda dəyərri sözdər danışılardı, dasdannarımızdan misallar çəkilərdi, söybətdər gedərdi. Toynu axırında “Bəy divanı” deyilən bir şey vardı. Bəy oturardı bəy stolunda, bəyi tərənnüm eliyərdilər.
Bu, toylarımızın ümumi bir xüsusiyyəti idi. O vaxd oxumalar olardı, tapşırmalar
olardı, toylar bitəndə duvaqqapmalar olardı. Aşıqlar o duvaqqapma ilə toyları
bitirərdilər. Ama bu günnər çox təəssüf ki, bu adətdər qalmıyıb, onnarı görmürüy. Nəyinki Yardımlıda, heç regionnarda da bu adət-ənənə qalmıyıb.
Söyləyici: Qalib Əsgərov, doğum tarixi 1963-cü il, təhsili ali, Urakəran
kəndi
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MASALLIDA YAS ADƏTLƏRİ
Mən elektrikdə işdiyən vaxdıdı. Masallıda, mantyor işdiyirdim. Qəbirsannığda meyidi qoydular ki qəbirə, qəbirin üsdünnən taxda qoyullar, xalça salıllar.
Üç gün molla oturur orda. Quran oxuyur. Üç günnən sora meyidin üsdün taxdalıyıllar. Bordigah kəndində (Masallının kəndidir – top.) mən özüm bunu gözümnən görmüşəm. Qarolçudan soruşduğ:
– Bu nədü?
Dedi:
– Burda adətdü.
Yardımlıda belə adət yoxdu. Elə ölən günü basdırıllar üsdünü. Gəlib evində yas mərasimi verillər.
Söyləyici: Dadaş Mansurov: 1923-cü il təvəllüdlü, 4-cü sinif təhsilli,
Ostair kəndi

HALAY HAQQINDA
I mətn
Yardımlıda halay da olub. Bizdə toyda “yallı“ gedilərdi, oxuya-oxuya. Halay da olardı. Nənələrimiz qaval götürərdilər, iki dəsdiyə bölünərdilər. Durardılar qabağ-qabağa, halay deyib bir-birlərinə nəğmələr oxuyardılar. Bizim yadımızda qalan bullardı. İndi bu, bəzi kəntdərimizdə qalıb.
Hamarkənd Sabir Rüstəmxannının kəndidi. Bax orada həmin adəti mən
gördüm. Nişanıya gəleylər, nənələrimiz qavalları götüreylər, mahnılar deyeylər.
Mən özüm durdum xeylax ona tamaşa elədim ki, bu adət-ənənəni hələ saxlayannar var. Halay hələ qalmaqdadu.
Söyləyici: Qalib Əsgərov, doğum tarixi 1963-cü il, təhsili ali, Urakəran
kəndi
HALAY HAQQINDA
II mətn
Halay Hamarkətdə qalır. Məsələn, mənim yadıma gəlir. Zülüş kəndinnən
gəlmişdülər bizə. Bu Təzəxanımı aparanda, ollardan bir halay durdu, bırdən də
də bir Halay durdu. Başdadılar deyişməyə. Ollar dedü, biz dedüy. Orda həm Nazim məllimin nənəsi olub – Qunça televizorda göstəriblər, həm də mənim nənəm olub. Böyük nənəm, ikisi də həmyaşıd olublar. Allah ikisinə də rəhmət eləsün. Bax olar əsil folklordular, ensklopediya idilər. Nə qədər söz bilirdilər.
Qunca nənənin dövründə televizor vardı, hərdən gəlib çəkərdülər, çəkiliş
vardu. Onu gəlib çəkiblər. Qunça nənənin lent yazısı qalıbdu. Hərdən Az. TV-də
göstərillər. Bizdə o çəkiliş qalmayıb, Az.TV-də qalıb, hərdən-birdən verillər.
Söyləyici: Qalib Əsgərov, doğum tarixi 1963-cü il, təhsili ali, Urakəran
kəndi
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XALQ OYUNLARI

QAYIŞ GÖTÜRDÜ
Bizdə “Qayış götürdü” oynu olubdu. Onu yaşdı kişilərimiz də oynuyardı.
Dayirə çəkərdilər. Qayışdara düzərdilər həmin dayirənin içərisinə. Bir qrup
adam dayanardı, o qayışdarı verməməyə çalışardı. Kənardan kimsə gəlib o qayışı götürməy isdiyəndə içəridəkilər əlindəki qayışnan onu vurardılar. Kim o qayışı tutub şəkə bilərdisə, oyunçunu oyunnan çıxarardılar. Belə-belə oyun davam
edirdi, o dayirəni boşaldardılar. Sora təzə oyunşular, təzə qrup oyuna daxil olurdu.
Söyləyici: Qalib Əsgərov, doğum tarixi 1963-cü il, təhsili ali, Urakəran
kəndi
HİL-HİL OYUNU
(Cözmərə)
Bu “Hil-hil” oyununa bizdə “Cözmərə” deyəllər. Ama “Hil-hil”də var,
“Cözmərə” də var, ikisi də var. “Hil-hil” oyununda biz yeri qazarduğ, balaca
ağajdan dayirəvi “hil” düzəldərdüy. Onun ətrafında 3 nəfər, 5 nəfər yer düzəldib, ayağun qoyardı onun içinə. Onu zəbt eləməy olmaz.
Sora ağajdarnan onu qururduğ böyüy dayirənin üsdündə. Ağacı bu tərəfdən atıruğ, onu kim saldı, o, mərənin birini qazanır. Mərə – yəni ayağ qoymağ
üçün yuvadır. Elə-elə, axıra qalan başdıyır gedir 3-4 metr məsafədən o hili dayirəyə salmağa çaleşey. Bu, otüsdü xakkey kimi bir şeydi. İndi o hili məriyə salıb
özü üçün yuva qazammağ lazımdı axı. Bu birilər isə onu qoruyur, imkan vermir.
Ta o vaxda kimi – o hili gətirib o məriyə salana kimi. Hili məriyə salannan sora,
tez o birilər yerin dəyişə bilirsə, buna imkan vermir. Yəni olar tez-tez bir birünün yerin dəyişib, yuvasın dəyişeylər, zəbt eliyeyləy. Yox, bu imkan elüyüb tutdusa, tutdu. Kim qaldı-qaldı. Başdıyeylər oyunu təzədən davam elətdirməyə.
Belə-belə oyun davam edir.
Söyləyici: Qalib Əsgərov, doğum tarixi 1963-cü il, təhsili ali, Urakəran
kəndi
AŞIQLAR VƏ EL ŞAİRLƏRİ
BİZİM ARVAD
Heç bilmirəm neynəyim?
Dannayır üzümü hey bizim arvad.
Bilmirəm dərdimi kimə söyləyim?
Dannayır üzümü hey bizim arvad.
Elələri çoxdu bizim yerrərdə,
Bir toyuğu var, yumurtdayır çöllərdə.
İsdəyir saxlasın qaz bizim arvad,
Dannayır üzümü hey bizim aravad.
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Bacarmadı süd-qatığı yeməyi,
Acığım tutdu keçən il satdım inəyi.
İndi öyrənibdi qonşuları gəzməyi,
Çəpərdən salubdu yol bizim arvad.
Söyləyici: Dadaş Mansurov: 1923-cü il təvəllüdlü, 4-cü sinif təhsilli,
Ostair kəndi
DÜNYA
Dünya, səndə bir etibar görmədim.
Adəmi, Həvvanı neynədin, dünya?
Azdırdın Habili, vurdu Qabili,
Saldın nahaq qanı, neynədin, dünya?
Dünya, sən yalansan, yalan,
Bəzirqannar soyub, salırsan talan.
Allahın yolunda Zülfüqar çalan,
Əli tək imamı neynədin, dünya?
Söyləyici: Dadaş Mansurov: 1923-cü il təvəllüdlü, 4-cü sinif təhsilli,
təqaüdçü, Ostair kəndi
YARDIMLIYA GƏL
(Qoşma)
Sərin su içməgə, can bəsdəməgə,
Min ilham almağa Yardımlua gəl.
Qəlbində ən böyük arzularınla,
Gülüb-şad olmağa Yardımlua gəl.
Gəl, burda açılar toyun-büsatun,
Gülər gözəlliklə, həyatun, vaxtun.
Böyüy xoşbəxdiylər gətirər baxtun,
Xoş arzu bulmağa Yardımlua gəl,
Xalqımız yenə verib əl-ələ,
Mingəçevir işıq verir hər yerə.
Masallı, Leriki demirəm hələ,
Səfalı yaylağa Yardımlua gəl.
Viləşin üsdünnən keçirsən hər an,
Sərin bulağlardan içirsən hər an.
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Gülağa, yubanma, tez keçir zaman,
Çalıb-oxumağa Yardımlua gəl.
İNCİYƏR
(Gəraylı)
Naşı bağban girmə bağa
Yarpağ düşər, gül inciyər.
Gəl toxumma, göy budağa,
Dəymə ona, əl inciyər.
Hər axşamın səhərisən,
Alagözlüm, dilbərimsən.
Şirin dillə dindirməsən,
Dodaq küsər, dil inciyər.
Gəl zəhmətdən uzağ olma,
Məhəbbətdən uzağ olma.
Hər günü boş yola salsan,
Ay sevinməz, il inciyər.
Pənah deyər: hər vaxdı sən,
Sinən üsdə sazını sən.
Mizrab vurub dindirməsən,
Sazındakı tel inciyər.
AŞIQLIQ HAQQINDA

Deyir:
– Aşığlığ neçə şeydən ibarətdir?
Deyir:
– 3 şeydən.
Deyir:
– Hansıdı?
Deyir:
– Birinci ağız, ikinci barmağ, uçuncu ayağ. Ağızdan çıxanı barmağ çalmalıdı, barmağdan çıxanı ayağ oynamalıdı.
İGİDLİK HAQQINDA
Koroğluya sual verillər:
– İgiddiy neçə şeydən ibarətdi?
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Deyir:
– Üç şeydən.
Deyillər:
– Hansılardı?
Deyir:
– Gördün düşməni, öldür. İgiddiyin birinci şərti, nişanası elə budu. İkinci,
gördün düşmən güc gəlir, qaç qutar. Üçüncü, gördün düşmüsən tora, şirin dilnən
canını qutarsan, bunun özü də elə bir igiddihdi.
GÖZƏLLİK HAQQINDA
Şairə sual verillər:
– Şair, gözəlliy neçə şeydən ibarətdir?
Deyir:
– 14 gözəlliy, 32 zinət.
Deyiblər:
–Bəh-bəh, aşığlığın, igiddiyin üç şərtdi oldu, noldu, bu gözəlliyin 14 şərt
oldu? Bunun mənasını de.
Deyib:
– 14 hörügü ola, dal gərdənə tökülə, torpağa düşə. Ucu əlif-lam yaza. Yeddisini o əvəzdiyir. Yeddisi də: oturmağ, durmağ, danışmağ, alçağdan danışmağ,
ucadan gülməy, quba-qaz kimi qanad çala-çala yeriməy, pəri nə pəri, evlər yıxan, mərdimazar, gəl məni gör, dərdimnən öl. Yeddisini də bu əvəz eliyir. İndi
də hörüy saxlamıllar. Ama zənənin gözəlliyi hörüyündədi.
QIFILBƏND
O nədir ki, əlləri var yeddi min?
Hər əlində barmağları yeddi min.
Hər barmağda buğumları yeddi min.
Hər buğumda qələm çalar yeddi min.
Onu nə sən görərsən, nə də mən.
Açması: Cəhənnəm mələyi
QIFILBƏND
O nədü ki, dayanıbdu dayaxsız?
O nədü ki, boyanıbdu boyaxsız?
O nədü ki, doğar əlsiz-ayaxsız?
Üç ay keçər ayağı var, əli var.
O nədü ki, qanadında xalu var.
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Açması:
O göydü ki, dayanıbdu dayaxsız.
O Günəşdü boyanıbdu boyaxsız.
Qurbağadu – doğar əlsiz, ayaxsuz.
Üç ay keçər ayağı var, əli var.
Kəpənəkdü – qanadında xalu var.
QIFILBƏND
O nədü ki, göydən yerə sallanır?
O nədü ki, hər nə versən allanur?
O nədü ki, əl-ayağunnan nallanır?
Aşıq Samı, al cavabını verginən.
Açması:
O yağışdu göydən yerə sallanır,
O uşağdu hər nə versən allanır.
O atdu ki, əl-ayağınnan nallanur,
Ver sualın, al cavabın sən indi.
HƏSƏNİN MEYXANASI

Bizdə Həsən addı bir qavalçalan olub. Müharibə vaxtında yaxşı qavalçalanıdu, həm də igid adamıdu, Allah rəhmət eləsin. Onun bir oğlu da vardu – Həsənağa. Mən onu özümnən toylara da aparardım. İndi o Biləsuvarda mollalığ eliyür. Bu Həsənin bir meyxanası vardu. Onu mən deyim:
Oturmuşdum əvdə mən,
Bayır-baca qar idi.
Mənim də sənin kimi,
Bir yoldaşım var idi.
Lapdan qapı döyüldü,
Vayınkom tərəfinnən.
Yoldaşdarımnan biri,
Qapuya tərəf yüyürdü.
Paviskanı verdilər.
Başımı maşına verdilər.
Hamamda çimdirdilər.
Diviziya – eşalonda,
Fronta göndərdilər.
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Frontda yaralandım,
Sağ qoldan paralandım.
Frontdıyam, motdayam,
Göydə samalyotdıyam.
Atıram pilamyotu,
Vururam samalyotu.
Girirəm məclisdlərə,
Oluram “çısti” lotu.

KƏNDİMİZ
Dağ döşündə məskən salıb kəndimiz,
Bağçalı kəndimiz, bağlı kəndimiz.
Günü-gündən abadlaşır kəndimiz,
Yaşıllı, bağçalı-bağlı kəndimiz.
Meyvəli kəndimiz, bağlı kəndimiz.
Bir yanında sərt qayalar dayanıb,
Günəş çıxır, kəndim nura boyanır.
Adamları tez yuxudan oyanır,
Yaşıllı, bağçalı-bağlı kəndimiz.
Meyvəli kəndimiz, bağlı kəndimiz.
Ziyalısı vardu, alimi vardu,
Mövhümata, dinə inamı vardu.
Məşədisi vardu, hacısı vardu,
Yaşıllı, bağçalı-bağlı kəndimiz.
Meyvəli kəndimiz, bağlı kəndimiz.
Aşıq Gülağayam, gəlmişəm coşa,
Aşıqlıq sənətin seçmişəm peşə.
Yaşa, doğma kəndim, yüz illər yaşa,
Yaşıllı, bağçalı-bağlı kəndimiz,
Meyvəli kəndimiz, bağlı kəndimiz.
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DASTAN VƏ AŞIQ RƏVAYƏTİ
NOVRUZ VƏ QƏNDAB
(Dastan)
Deyir sizə hardan xəbər verim, Misir padşahınnan. Onun övladı yox idi.
Günnərin bir günü vəzir, vəkili çağırdı ki, mənə bir ağsaqqalığ elüyün görüm
mən neyniyim ki, dünyadan gedənnən sora mənim var-döylətimə, xəzinəmə sahib çıxan olsun. Vəzir-vəkil dedi ki:
– Xəzinəyü iki qismə böl. Bir qismini fağır-fuğaraya ver. Onda bəlkə
Allahın rəhmü gələ, onda sənə bir övlad verə.
Padşah xəzinəsünü böldü, yarısını fağır-fuğaraya payladu, yarısı qaldı. Usdad deyir ki, 9 ay 9 gün 9 sahatdan sora padşahın arvadı barı-həmləni yerə qoydu. Bir dənə oğlan uşağı dünyaya gəldi. Bayram günü anadan olduğu üçün uşağın adını Noruz qoydular. Uşağı verdilər dayəyə, o uşağı bəsdəməyə başdadı.
Uşağ 7-8 yaşına çatanda atası onu mollaxanıya-məytəbə qoydu. Noruz bütün kitabları sinədəfdər elədü.
Bir gün aləmi-röyada bir dərviş gəldi dedi:
– Ey Noruz, gözünü yum. Al bu badəni nuş elə.
Dedi:
– Ağa dərviş, bu badə bizə haramdı.
Dedi:
– Bu badə, o badədən döyül. Bu badə Adəmi Həvvaya yetirən badədi, Yusifi Zülexaya yetirən badədi. Al bu badəni, nuş elə.
Badəni alıb nuş eliyənnən sora dedi:
– Ağa dərviş, yandım, mənə əlac.
Dedi:
– Barmağımın arasınnan bax, gör nə görürsən?
Dedi:
– Uzağ-uzağ yollar görürəm.
Dedi:
– Sora nə görürsən?
Dedi:
– Şəhər.
– Şəhərdə nə görürsən?
– Bir saray.
– Sarayda nə görürsən?
Dedi:
– Bir gözəl qız görürəm.
Dedi:
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– O gördüyün şəhər Misir şəhərüdü. Sarayın içindəki qız da Calal padşahının qızı Qəndab xanımdı. Onu sənə, səni ona buta verirəm. İndi bir geri bax gör
gələn kimdi?
Geri baxdı gördü heç bir şey yoxdu. Baxdı ki, dərviş də yoxdu.Savah açıldı, gecəniz xeyirriyə açılsın. Ata-anası gözdədi ki, bu nahara, yeməyə gələcəy.
Gördülər ki, gəlmədi. Getdilər, gördülər Noruz özünnən gedib, ağzınnan köpüy
daşdanır.
Çox bilən adamlardan çağırdılar. Axırda bir qoca dedi:
– Qorxmuyun, bununku vergidü. On bir günnən sora özünə gələcəy.
Noruz 11günnən sora özünə gəldi, baxdı ki, eli-obası, atası-anası toplaşıb.
Dedi:
– Mənə bir başı nimçə, bir başı çömçə, həmin bu sazı deyirmiş, onu götürün verin, dərdimi saznan deyim.
Getdilər bir saz verdilər. Sazın zilini zil, bəmini bəm eliyüb basdı sinəsinin
üsdünə, aldı görəy nə deyir:
Tifilkən qulluq etdim ustada,
Oxudum dərsimi, kamalın gördüm.
Oxuyub hər elmi sinəmə yığdım.
Alim-üləmanın amalın gördüm.
Girdim bağa, bağım təbii yar oldu,
Əğyar əli dəydi, təğyar oldu.
Gözüm gördü, ağlım təqyar oldu,
Çalışdım, bu bağın zülalın gördüm.
Noruzam, qalmışam bir can içində,
Bir canı bəslədim bir can içində.
Ağam badə verdi bir cam içində,
Misirdə Qəndabın camalın gördüm.
Noruz sözünü müxdəsər elədi. Dedi:
– Gedirəm.
Atası-anası dedi:
– Gəl getmə, yəni kəndimizdə, elimizdə, obamızda elə bir gözəl qız yoxdu
sənə?
Dedi:
– Yox, mənə buta verüblər, sevgilimin dalınca gedəciyəm.
Atasıyla, anasıyla halal eliyəndə anası deyir:
Başına döndüyüm, gülüzlü oğlum,
Oğul, gəl getmə, aman günüdür.
Başına çevirrəm, qəndinən noğul,
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Oğul, gəl getmə, aman günüdür.
Aldı Noruz:
Başına döndüyüm gülüzlü ana,
Ana, halal eylə, mən gedər oldum.
Əmmişəm südünü mən qana-qana,
Ana, halal eylə, mən gedər oldum.
Aldı ana:
Zeynəb xanımı ağlar qoyma sən,
Sinəsinə əlvan dağlar oyma sən.
Atanın qapısın bağlar qoyma sən,
Oğul, gəl getmə, aman günüdür.
Noruz anasıynan halal-hümmət eliyif yola düşdü. Usdad dili yüyürək olar,
çox getdi, gəlib bir dərya kənarına çatdı. Gördü bir gəmi yola düşdü. O gəmi də
6 aydan bir gələrdi. Birdən Noruzu bir tacir gördü, əmr elədi. Gəmi qayıdıb gəldi dəryanın qırağına, Noruz mindi. Tacir baxdı gördü cavan oğlan çox qəmgindi.
Dedi:
– Ay oğul, niyə belə qəmginsən?
Dedi:
– İcazə ver mən onu saznan deyim.
Aldı görəy nə dedi:
Canım tacir, gözüm tacir,
Qəndab Misirdə, Misirdə.
Sənə qurban, özüm tacir,
Qəndab Misirdə, Misirdə.
Mən olmuşam yalan aşiq,
Tökülən gözümnən yaşdı,
Uçubdu könlümün quşu,
Vəzir Misirdə, Misirdə
Sözün müxdəsər elədi. Tacir dedi:
– Heç fikir eləmə, səni Misirə aparacağam.
Belə deyir, gəmi yola düşür. Gəmi 3 gün 3 gecə yol gedənnən sora, bərk
tufan oldu, qasırğa qopdu. Gəmi qırıx-qırıx olub dağıldı. Noruz balaca bir taxda
parasının üsdündə qaldı. Ona süd verən anası yadına düşdü, görəy orda nə dedi:
Bu dəryada balıq çoxdu,
İnsannıxda ölüm haxdı.
Beş arşın kəfənim yoxdu,
Qaldım dəryada, dəryada.
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Noruz ağlar yana-yana,
Yandı bağrım, döndü qana.
Balığlar oldu divana,
Qaldım dəryada, dəryada.
Novruz baxdı ki, yox, ölüm çağıdı, görəy ona buta verən dərvişi harayına
neçə çağırdı:
Qarlı dağlar gəldi-keşdi aradan,
Kərəm eylə, qıyma məni dəryada.
Ərşü-kürşü, Yeri-göyü yaradan,
Kərəm eylə, qoyma məni dəryada.
Haraya baxıram dərya yolumda,
Duman aldı yolumu da amma.
Sənə qurban olum Sahib əz-Zaman,
Kərəm eylə, qoyma məni dəryada.
Sözün müxdəsər eliyənnən sora Xıdır İlyas dərviş paltarında hazır oldu.
Noruza dedi:
– Ey Noruz, gözünü yum.
Noruz gözünü yumdu. Bir azdan gözünü açanda özünü dərya kənarında
gördü. Baxdı ki, heş kim yoxdu. Sudan çıxmış adam, ac-susuz. O, başını dəryanın qırağına qoyub yatmağda olsun, sizə kimnən xəbər verim qəvvas Əhməddən. Qəvvas – üzgüçü olduğuna görə onun peşəsinin adı, Əhməd isə öz adı idi.
Gəldi, o hər vaxt tor atardu, balığ tutardu. Aradı həmişə balığ yeyərdü. Gəldi ki,
yenə tor atıb balığ tutsun, gördü bir cavan oğlan yatıbdu. Ona irəhmi gəldi, gəlib
onu yuxudan belə oyatdı:
Ab* içində yatan ay cavan oğlan,
Oğul, dur götürüm, xanə mən səni.
Nədən belə tərgi-vətən olmusan?
Oğul, dur götürüm, xanə mən səni.
Mən qəvvas Əhmədəm, özümü yetirrəm,
Yetirirsəm, səni burdan götürrəm.
Səni mətləbinə özüm yetirrəm,
Oğul, dur götürüm, xanə mən səni.

____________
*Ab – su
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Sözün müxdəsər elədi, Noruzu oyadıb götürüb gəldi evə. Noruz qəvvas
Əhmədin evində qalmağda olsun, o qəvvas Əhmədin də Gülşən xanım adında
gözəl bir qızı varıydı. Noruz bir könüldən min könülə ona aşıq oldu. Sevgi-zad
hamısı yadınnan çıxmışdı. Qəndab yaddan çıxmışdı.
Bir gün bağda gəzirdilər. Baxdı gördü bir bülbül saralıb solmuş qızılgül
kolunun üstünə başını qoyub ölüb. Bir bülbül də qızılgülün dəsdəsini götürüb
yuxarıda, göydə oynadır. Noruzun köhnə yarası təzələndi, dedi:
– İlahi, gör mənim neçə vəfam yoxdu, vəfasızam. Ama bülbül öz sevgilisindən ötrü canını qurban verüb. Noruzun köhnə yarası yenidən təzələndi, qıznan halallaşdı, dedi:
– Mən gedəciyəm.
Dedi:
– Olmuya mənnən incimisən?
Dedi:
– Yox, mənim sevgilim var. Haçan Tanrı əcəldən macal versə, gələndə səni də götürəciyəm. Noruz orda qızınan halallaşıb, az gəldi, çox gəldi, gəldi bir
göy çəmənniyə çatdı. Bura da Kəlləgöz pəhlivanın məkanıymış, gəlib-gedəni çalıb çaparmış. Noruz oturub dincəlirdi, gördü Kəlləgöz gəldi. Dedi:
– Ə, qulbeçə, bura quş gəlsə qanad salar, qatır gəlsə dırnaq salar. Sən hara,
bura hara?
Dedi:
– Yol adamıyam, oturub bir az dincəlib sora gedəciyəm.
Dedi:
– İndi mən səni soyaram, onda bilərsən dincəlməy nədi.
Orda başdıyıllar deyişməyə. Noruz deyir:
Qadir Allah, azad elə məni bu yaman əlinnən,
Qurtarmaz qovğadan başım vədəsiz düşmən əlinnən.
Kəlləgöz deyir:
Kəs səsini, a heyvərə, gününü eylərəm qara,
Ellər tamam gəlib zara, Kəlləgöz pəhlivan əlinnən.
Noruz deyir:
Noruz dağı dəlməy isdər,
Misri qılınc çalmağ isdər.
Kor yapalağ almağ isdər,
Sonanı tərlan əlinnən.
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Bullar başdıyır vuruşmağa. Noruz Kəlləgözü öldürür, başını kəsib qoyur
xurcuna, gəlir onun qalaçasına. Görür bir qızı saçınnan asıblar göydən. Qızı
azad eliyir. Qız deyir:
– Ay yazığ, Kəlləgöz indi gələr, səni də öldürər, məni də.
Deyir:
– Yeri, o xurcunda qarpız var, onu gətir, kəsim yeyək, sora baxaruğ.
Qız gedib xurcuna baxanda baxıb görür Kəlləgözün başıdı. Noruzun ələyağına düşür ki:
– Məni də özünnən apar.
Xəzinədən yüngüldən – ağırdan, qiymətdi şeylərdən götürüb yola düşüllər.
Get ha get, get ha get, gəlib Qəndabın olduğu vilayətə çatıllar. Çatır ora. Deyir
Noruzun gedib-gəlməyi 25 il çəkir. Orda öz sevgilisini də alır, qayıdır. Gələndə
öz atasının çobanına rast gəlir. Çoban Noruzu tanımır. Görür şəhərsayağı geyinmiş bir adamdı, yanında da üç dənə gözəl xanım gəlir: Gülşən xanım, Kəlləgözün saçınnan bağladığı xanım və Qəndəb xanım. Çoban bulları görəndə deyir ki,
bu xanımları onnan alaciyəm. Kimdi ki, bu üş dənə gözəli aparır?! Deyir:
Gəl əzəl başdan danışağ,
Zövqün, qeyri-qalın oğlan.
Bir çomağla indi səni,
Vurub atdan sallam, oğlan.
Noruz deyir:
Gəlirdim Misir elinnən,
Duman aldı yolum, çoban.
Çəkərəm Misri qılıncı,
Sənə fərzad, ölüm çoban.
Belə deyəndə çoban onu tanıyır, deyir:
– Məni bağışda, ağa, səni tanımamışam. Mən gedim muşduluğa, sən yavaş-yavaş xanımlarınan bir yerdə gəl.
Çoban gəlir Noruzun atasına xəbər verir. Orda deyir:
Noruz, gəldi, Noruz gəldi,
Üş incəbelli gözəlnən.
Noruz gəldi, Noruz gəldi,
Üş durnabelli gözəlnən.
Gələndə mənim yanıma,
Sevdanı saldı canıma.
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Muşduluq Zeynəb xanıma,
Noruz gəldi, Noruz gəldi.
Gəlir ayləsi Noruzun pisvazına çıxır, onu qarşılayır. Atası üş gözəl xanımnan Noruza toy eliyir, onnarı Noruza alır.
AŞIQ XANMUSA İLƏ DÖRD QIZ
(Aşıq rəvayəti)
Sizə hardan xəbər verim, Göyçə mahalında Aşıq Xammusadan. O vaxt
Aşıq Xanmusanı toya dəvət etdilər. O zamannar toylar 7 gün 7 gecə keçirilərmiş. Aşıq Xammusa toyda 7 gün 7 gecə çalıb-oxudu. Gəlini gətirib, bəyi tərif
elədü, haqq-hesabın alıb geri qayıtdı. Piyadaçılığ idi, gəlhagəl, gəlhagəl, gəlib
bir göy çəmənniyə çatdı. Burda çeşmə vardı. Əl-üzünü yuyub, su içib, sazını yerə qoyub, uzanmaqda olsun.
Yazın isdi günü idi, Aşıq Xammusanı yuxu apardı. Aşıq Xammusa burda
yatmağda olsun, sizə kimnən xəbər verim – 4 dənə gözəl qızdan. Onnar ekskursiyaya çıxmışdılar. Onun biri azərbaycannı qızı, biri gürcü qızı, biri erməni qızı,
biri də rus qızıydı.
Gəldilər gördülər bir cavan oğlan yatıb. Sazını görəndə bildilər ki, bu aşığdu. Azərbaycannı qızı dedi:
– Aşığ, aşığ, ayağa qalx!
Aşığ Xammusa qalxdı, gördü dörd dənə gözəl qızdı. Bunun biri azərbaycannıdı. Azərbaycannı qızı dedı:
– Aşığ, bizə bir tərif söylə.
Dedi:
– Söylüyə bilmərəm.
Dedi:
– Bəs aşığ tərif bilməzmi?
Dedi:
– Xanım, səni tərif eləsəm, o birilər mənnən inciyəcəy. O birilərin dilini
bilmirəm.
Qız dedi:
– Elə bunların starşısı mənəm. Məni tərif elə, o birilərnən işin yoxdu.
Dedi:
Mən səni görənnən bəri,
Halım pərişandı, Maral.
Əl mənnən, ətəy sənnən,
Ölürəm, amandı, Maral.
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Açılıbdı qoynun içi,
Bağı-Gülüstandı, Maral.
Əl mənnən, ətəy sənnən,
Ölürəm, amandı Maral.
Dedi:
– Mənim adımı hardan bilirsən?
Dedi:
– Gözəl olduğun üçün sənə Maral dedim. Maral, Ceyran çöl heyvandı. Onnar gözəl olduğuna görə şamil eliyiblər insana.
Erməni qızı dedi:
– Aşığ, yenə burda millətpərəsdiy eliyirsən? Məni də tərif elə.
Dedi:
– Axı, sənin dilini mən yaxşı bilmirəm.
Sora dedi:
Axçi, qanır banım aşım,
Sirbov sirac yarım aşım
Sevannı, bannı, cümləsin,
Çoxdandı sevirəm səni.
Əl mənnən, ətəy sənnən,
Ölürəm amandı, Maral.
Açılıbdı qoynun içi,
Bağı-Gülüstandı, Maral.
Erməni qızını tərif eliyib yola düşəndə baxdı ki, rus qızı başın qoyub cınağına, bahar buludu kimi gözlərinnən yaş tökür. Dedi:
– Heç, insaf döyül ki, bu rus qızın tərif eləmiyəsən.
Aldı Aşığ Xammusa:
Aşığ gərəy döşdən yaza,
Taziyanəni vura saza.
Krasiva, çorniy qlaza,
Tuda-suda yexıt mojna?
Prixadite pervi Mayda,
Paka çetvertum subota,
Day ruki, radi Boqa,
Tuda-suda xadit mojna?
Rus qızın da tərifləyir, qalır gürcü qızı. Deyir:
Modya, qogi, genasvali,
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Dərdinnən olmuşam dəli,
Göyçəli Aşığ Musanı,
Öldürmə, amandı, Maral,
Əl mənnən, ətəy sənnən,
İşim pərişandı, Maral.

XALQ TƏBABƏTİ
*Qan təzyiqi olannara kəkotu çayı vermək xeyirridi.
*İtburnu, bizdə ona “gillik” deyillər. O ürək xəsdəliyinə, böyrəklərə, sidik
daşı xəsdəliyinə xeyirridi. İtburnunu çay kimi dəmləyib içməy lazımdı.
*Həmərköçü var. Onu qaynadıllar, içillər. Şəkər xəsdəliyünə xeyirdi.
*Xartuşka var. Onun həm çigin yeyirdülər, həm də bişmişin. Qaynadılmışın yeyürdülər, şəkər xəsdəliyinə xeyrü vardu. Onun həm də mədəyə xeyri
vardu.
Söyləyici: Aşıq Gülağa, 1934-cü il təvəllüdlü, orta təhsilli, təqaüdçü,
Ostair kəndi

TOPLAYICILAR: Füzuli BAYAT, Tahir ORUCOV
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Qardaş türk folkorundan
RUMELİ: İZİ İTMİŞ TARİX
“Rumeli: izi itmiş tarix” seriyasından təqdim etdiyimiz türküləri yayınlamaqda davam edirik. Bu sayımızda təqdim etdiyimiz türkülər Fikrət Soysalın
“Tarihi Olaylar Işığında Rumeli Olay Türküleri” (Diyarbekir, 2012) e-kitabında
“Şahıs Türküleri” başlığı altında yayınlanmışdır.
Əvvəlki saylarımızda Qazi Osman paşa, Köprülüoğlu Fazil Əhməd paşa,
Arnavutlu Məmiş paşa və başqa dövlət məmurları və sədrəzəmlərdən bəhs edən
türkülərdən söz açmışdıq. Bu sayımızda isə təqdim edəcəyimiz türkülər yuxarıda adlarını çəkdiklərimiz dövlət məmurları və sədrəzəmlərlə yanaşı, həm də adi
insanlardan bəhs edir. Bu insanlar xalq tərəfindən hər hansı bir işi ilə sayılıb-seçilən, hörmət sahibi olan insanlardır. Onların ölümünə və yaxud qəhrəmanlıqlarına həsr olunmuş onlarla türkü mövcuddur.
Burada diqqəti çəkən mətnlərdən biri də Qaracaoğlana aid olunan şeir nümunəsidir. Qaracaoğlanın Rumeli türküləri arasında yer alması diqqətəlayiqdir.
Qaracaoğlan irsi Türkiyədə Əli Rza Yalçın, Sadəttin Müzhet (Ergün), İshak
Rüfət, Zehni Ardıc, Cahid Öztelli kimi dəyərli tədqiqatçılar tərəfindən XX əsrin
əvvəllərindən öyrənilməyə başlayıb. Aşıq-şairin həyat və yaradıcılığını araşdıran
Azərbaycan alimlərindən isə İsmayıl Öməroğlu və Qara Namazovun da adını
çəkmək vacibdir. Qaracaoğlanın həyatı və yaradıcılığı haqqında ilk məlumata
Mehmet Fuad Köprülüzadənin “Türk saz şairləri” adlı kitabında rast gəlirik.
Onun XVI əsrin əvvəllərində Türkiyənin Çuxurova mahalında dünyaya gəldiyi
güman edilir. Şərqi Anadolunun tərəkəmə həyatı ilə dərindən maraqlanan Qaracaoğlan əslində gəzərgi həyat keçirib. Bütün Şərq vilayətlərini, o cümlədən İranı
və Azərbaycanı gəzib dolaşıb. Bununla belə, o, öz doğma yurdu Çuxurovadan
ayrı qalmayıb, ömrünün son illərini Şərqi Anadoluda keçirib. Təxminən 80 ilə
yaxın ömür sürən sənətkar uca bir təpədə dəfn edilib. İndi “Qaracaoğlan təpəsi”
adlanan həmin yer ziyarətgaha çevrilib.
Mehmet Fuad Köprülüzadə, Sadettin Müzhet Ergün və başqa tədqiqatçılar
Qaracaoğlanın doğulduğu yer haqqında müxtəlif fikirlər söyləsələr də, Radlovun
verdiyi məlumata görə, o, Belqradda anadan olmuş, əsl adı Simayıl, sevgilisinin
adı da İstemi Sultandır. Bu da bir həqiqətdir ki, Qaracaoğlan aşıq ənənələrinə
uyğun olaraq sazı və sözü ilə Osmanlı İmperatorluğunun Konya, İçel, Qeysəriyyə, Mardin, Qaraman, Adana, Diyarbəkir, Toqat, Ankara, Bursa, Sivas kimi bölgələrini gəzərək hər yerdə şairlik və aşıqlıq gücünü göstərmişdir.
Şeirlərində Dunay boylarından və Avstriya müharibələrindən söz etdiyinə
görə, onun Osmanlı İmperatorluğunun qərb hüdudlarına qədər getdiyi ehtimal
olunur. Radlovun da Qaracaoğlanın Belqradda anadan olmasını qeyd etməsi
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üzərinə, şeirlərində də Rumeli folklor nümunələrinə xas ağızın (ləhcənin) olması
rumelilər arasında onun bir aşıq kimi tanınmasına şübhə yaratmır.
Qumru ŞƏHRİYAR
Qaracaoğlan
Hazır ol vaktine Nemçe1 kralı,
Yer götürmez asker ile geliyor.
Patriklerin inmiş tahttan diyorlar,
Bir halife kalmış, o da geliyor.
Yetmiş bin var siyah postal giyecek,
Seksen bin var Allah Allah diyecek,
Doksan bin var tatlı cana kıyacak,
Yüz bini de Tatar Han’dan geliyor.
Gelen Ahmet Paşa’m kendidir kendi,
Altmış bin dal kılıç küsuru hindi,
Kaçma kafir kaçma ölümün şimdi,
Hacı Bektaş Veli kalkmış geliyor.
Şevketli Efendim, Sultanım Vezir,
Altmış bin kılıçlı yanında hazır,
Deryalar yüzünde boz atlı Hızır,
Benliboz’a binmiş o da geliyor.
Karacoğlan der ki, burda durulmaz,
Güleç yüze, tatlı söze doyulmaz,
Gökteki yıldızdan çoktur sayılmaz,
Yedi iklim dört köşeden geliyor.
Ceyran Ahmet türküsü
Akşam namazında yoldaşlar ben eve vardım,
Silahı pusadım ağalar elimden bırakdım,
Ne al ilen çıkardılar kulluk önüne,
Kıydılar Ceyran Ahmed’e ruhu şad olsun.
Ona kıyan Turnacılar’ın2 ömrü az olsun.
1

Nemçe – Bəzən “nemsə” olaraq da rast gəlirik. Əvvəlki yazılarımızda da qeyd etdiyimiz
kimi, alman mənasını verən bu söz Rumeli ağzına məxsusdur.
2
Turnacılar – Yeniçəri ocağının padşahla ova gedən, ov köpəklərinə və tazılara baxan,
bir neçə durna daşıyan əsgər sinifi.
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Akşam namazında yoldaşlar kale açıldı,
Kaloncununu yüreğine taşlar basıldı,
Oğul Ahmed’in boynuna kemend takıldı,
Kıydılar Ceyran Ahmed’e ruhu şad olsun.
Ona kıyan Turnacılar’ın ömrü az olsun.
Varın deyim benim babam helvayı yapsun,
Akçe yetişmezse yoldaşlar libade satsın,
Dahi yetişmezse yoldaşlar çaprazım satsın,
Kıydılar Ceyran Ahmed’e ruhu şad olsun.
Ona kıyan Turnacılar’ın ömrü az olsun.
Varsın benim annem kara bağlasın,
Oğul Ahmed’i yoldaşlar her gün ağlasın,
Dostu düşman arasında rahtı satmasun,
Kıydılar Ceyran Ahmed’e ruhu şad olsun.
Ona kıyan Turnacılar’ın ömrü az olsun.

Debreli Hasan
Mezar taşlarını be Hasan koyun mu sandın?
Adam öldürmeye be Hasan oyun mu sandın?
At martini debreli Hasan3 dağlar inlesin,
Dağların ardında be Hasan yarin dinlesin.
Halil Ağa türküsü
Sabah namazından babam cengim kuruldu,
Asker kol kol olmuş üstüme yürüdü,
Haberimiz geldi kardaşım Abdi vuruldu,
Mukadder böyle imiş der Halil Ağa4.
Metrizleri çaldı zorba dayanmaz,
Gaflet basdı babam asker uyanmaz,
Ölüm geldi babam dahi gönlüm inanmaz,
Ölüm birdir der Halil Ağa ey.
3

Debreli Hasan – Makedoniya dağlarında Debreli adı ilə məşhur olan bir qaçaq əsgərdir.
O, yunanlarla aparılan müharibə zamanı göstərdiyi igidliyə görə padşah tərəfindən əfv edilmişdir. Yaşadığı dövr dəqiq məlum deyil.
4
Halil Ağa – Xalq arasında çox sevilən Hacı Mustafa paşanın 1801-ci ildə yeniçərilər
tərəfindən öldürülməsi Xəlil ağanı narahat edir və o, bu hadisədən sonra üsyan qaldırır. Türkünün həsr edildiyi Xəlil ağanın da elə məhz bu üsyançı olması güman edilir.
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Hani benim kır atımı görenler,
Ata binip ihsanımı görenler,
Uğruna can verdim diyenler,
Bügün bulunmadı der Halil Ağa.
Hacı Mustafa’yı sorarsan aslı Bosnalı,
Belgrad üstüne çekmiş askeri,
Kurşun birden bire çaldı leşkeri,
Hisapsuz can düştü der Halil Ağa.
Çatal çıkar ses anenin dumanı,
Delı Ahmed’ın yokdur dini imanı,
Cengimi sorarsan şafak zamanı,
Bugün yetişdi der Halil Ağa.
Hacı Mustafa cır al harabe Niş’i,
Göresi düğmeler altundan gümüş,
İstanbul kapısından çıkan kopdu bir yürüyüş,
Yürüyüşlen giremessin der Halil Ağa.
Atın koçaklarım atın çokdur cephane,
Bir iş tutun alem görsün seyrane,
Zira karındaşlar boyandı kane,
Siz de bilirsiniz der Halil Ağa.
Belgrad kalesi zamana karşı,
Akıtdım gözlerimden kan ile yaşı,
Otuz dokuz bölük arslan yoldaşı,
Koç gibi meydanda durur koç Halil Ağa.
Halil Ağa’nın evleri yalıya karşı,
Meydana komuşdur can ile başı,
Hacı Mustafa’yı sorarsan zorbanın başı,
İntikamım kaldı der Halil Ağam ey aman.
Bir gafletle düşdük nedir ilacı,
Hacı Mustafa’nın topları zehirden acı,
Lokman hekim gelse bulmaz ilacı,
Bineyim kaçayım der Halil Ağa.
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Paşa babamız etdi bize bu fendi,
Geniş giyer gül gül rengı,
El ile üstüme kondurdu cengi,
Sana da kalmaz der Halil Ağa ey aman.
Niş yoluna düşer idi yolumuz,
Şarköy’e dek babam erdi ulumuz,
El Hacı Bektaş Veli babam pirimiz,
Daima hu çekerdi der Halil Ağa ey.
Halil Ağa’yı sorarsan bir yiğit kişi,
Ayak dolandı babam ettiği işi,
Deve bayırında kesdiler başı,
Yazı böyle yazılmış der Halil Ağa ey aman.
Oldı tamam.
Halil-Fethiye türküsü
Poş poş köprüsünü selleri mi aldı?
Fethiye’nin yavrusunu elleri mi aldı?
Gelme annem gelme, kum içindeyim,
Sen beni bilemezsin, kan içindeyim.
Ben ne ettim ne ettim teyzeme gittim,
Teyzemden gelirken can telef ettim.
Gelme annem, gelme, kum içindeyim,
Sen beni bilemezsin kan içindeyim.
Uyu Halil uyu ağacın altında,
Fethiye’yi de vurdun dutun altında.
Gelme annem, gelme, kum içindeyim,
Sen beni bilemezsin kan içindeyim.
Meço İbrahim türküsü
Meço İbiram dedikleri bir keleş oğlan,
Alay beyin askerini durdurur divan,
Meço ibiram’ın tüfeği top gibi patlar,
Alay beyin askerini hendekler saklar.
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Patrona Halil5 türküləri
Ne al ile götürdüler bizi saray içine,
Kılıç kaftan getirdiler ağaların üçüne,
Padişah’dan ferman geldi sürsün Boğaziçi’ne,
Halil Ağa Muşlu yoldaş bugün şehit olalım.
Hiç onulmaz bu sinemde paloş hançer yarası,
Ecel geldi a yoldaşım nedir bunun çaresi,
Nice ağlamasın canım Patrona’nın annesi,
Halil Ağa Muşlu yoldaş bugün şehit olalım.
İki satır yazı yazın mezarımın taşına,
Gelen geçen okusun benim tatlı canıma,
Biz bileydik girmez idik İbrahim Paşa kanına,
Halil Ağa Muşlu yoldaş bugün şehit olalım.
Patrona biner atına hiç ölüm gelmez aklına,
Ko disünler ben öleyim yoldaşlarım uğruna,
On yedinin kör bacısı girdi benim kanıma,
Halil Ağa Muşlu yoldaş bugün şehit olalım.
Canım hoca kasdeyledi benim tatlı canıma,
Nice ağlamasun bunu doğuran annesı,
Ne yamam uyduk ellere ne yaman uyduk ellere,
Halil Ağa Muşlu yoldaş bugün şehit olalım.
***
Varın söylen benim Sultan haneme,
Halim sorsun gelsin bir kez yanıma,
Sultan Ahmed girdi benim kanıma,
Eziyyetle olduğumu ağlarım canım.
Yandı pıryan oldu ciğer kebabı,
Yanıma cem etdin cümle ahbabı,
5

Patrona Halil – Osmanlı İmperiyasının sultanı III Əhmədin taxtdan enməsinə səbəb olan
Patron Xəlil üsyanının təşkilatçısı və rəhbəridir. Patron Xəlil üsyanı 28 sentyabr 1730-cu ildə
başlamışdır. Bu üsyan nəticəsində sədrəzəm Damat İbrahim Paşa edam edilmiş, sultan III Əhməd taxtdan salınaraq yerinə I Mahmud gətirilmişdir. Nəticədə üsyanın bütün üzvləri müxtəlif
şəkildə öldürülmüşdür. Patron Xəlillə bağlı xalq arasında çoxlu ağılar, türkülər, dastan və rəvayətlər dolaşmaqdadır.
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Acem ile Tebriz oldu sebebi,
Düşmanlara kaldığına ağlarım canım.
Peşenbede kopdu büyük garabe,
Otaklarım cümle oldu harabe,
Cenazemi götürdü bir araba,
Bütün uryan oldugumu ağlarım.
On üç sene ettim bunca vezaret,
Yapdım nice vakıf ile akarat,
Layık mıdır bana böyle hakaret,
Eziyetle olduğumı ağlarım canım.
İmdad eyle üçler kırklar yediler,
İbrahim Paşa murtatdır dediler,
Leşimi köpeklere yedirdiler,
Cenazemi kılmaduğuna ağlarım, yanarım.
Yaşa, Sultan Mahmud tahtında, yaşa,
Fermanın işlesin dağ ile taşa,
Garip kaldı Mehmed Paşa,
Kendi yetim kaldığına ağlarım canım.
***
Ferhad Ağa derler idi benim şanıma,
Çok misafir gelir idi odama canım,
Kafadarlar gelmez oldı yanıma,
Koymam kafadarlar koymam vurdular beni.
Busı Ali şol zalimler yediler beni,
Pistollar çaktım aldıramadım,
Yatağanı çektim vurduramadım,
Kirpiklerin miktarını bildiremedim,
Koymam kafadarlar koymam vurdular beni.
Busı Ali şol zalimler yediler beni.
Dor atımla oğlum yetim kaldılar,
Öldüğüme şimdi malum oldular,
Düşmanlarım saz oldular güldüler,
Koymam kafadarlar koymam vurdular beni.
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Busı Ali şol zalimler yediler beni.
Paltaklı geldi benim leşime,
Kadir mevlam böyle yazmış başıma,
Doyamadım gençliğime yaşıma canım,
Koymam kafadarlar koymam vurdular beni.
Busı Ali şol zalimler yediler beni.
***
Ayağında sarı mesti,
Odamıza kadem bastı,
Zeyneb Süleyman’ın dostu,
Kurtaramadım.
Ana ağlar yaşı yaşı,
Süleyman’ın kardeşi dağlar başı,
Altmış beşin Süleyman’ı,
Kurtaramadım.
Üsküdar’dan gelir kayık,
Kimi serhoş kimi ayık,
Süleyman hünkara layık,
Kurtaramadım.
Üsküdar’dan bindirdiler,
Tophane’den indirdiler,
Süleyman’ı öldürdüler,
Kurtaramadım.
Panca türküsü
Be gaziler bilin küffar elinde,
Zerrece korkmadı canı Panca’nın6,
Ahiri gezerken gaza yolundan,
Al kana boyandı kolu Panca’nın.
Din uğruna çıkıp hasmın ararken,
Ol hüda’dan muradın dilerken,
6

Panca – Yuqoslaviyada baş vermiş ağır müharibələrin birində şəhid olduğu güman edilən türk əsgəridir. Onun faciəli ölümü ilə bağlı xalq arasında ağılar, dastanlar, rəvayətlər dolaşmaqdadır.
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Tuğu alıp destine gaza kılarken,
Zemine saçıldı kanı Panca’nın.
Dor atına binip çıkardı yola,
İtdüğü gazalar gelir mi dile,
Cümle akrabası yoldaşı bile,
Zemine saçıldı kanı Panca’nın.
Kahraman misali idi dünyada,
Söylenirdi yanık gibi kalede,
Çünki şehit düştü cennet-i alada,
Güller donansın yanı Panca’nın.
Başına takınurdı çift kanatlar,
Önğnde çekinirdi küheylan atlar,
Malumun olsun cümle serhatler,
Düştü şehit oldu canı Panca’nın.
Şahsuvar oğluna haber olundu,
Ertesi gün cenazesi kılınıdı,
Tarihin yazıldı kabre konuldı,
Bin doksanda başsız teni Panca’nın.
Haylı gezdı ecelını bulunca,
Tabburcılar medhın soyler olunce,
Zayı olmaz kıyamete varınca,
Dunyalar durdukca namı Panca’nın.
Pazvandoğlu türküləri
Pazvanoğlu7 biner küheylan ata,
Haracumı zabt iden bu hasmı mukata,
Vidin kulcazları baban meteriz kazar,
Aman Padişah aman ne etdim sana.
Üc yüz bin asker baba gönderdi bana,
Askerin içinde yirmi dört Vezir,
Anlar yağmacıdır baba varmazlar kana,
7

Pazvandoğlu – Vidin bayraqdarı Ömər ağanın oğlu Osmanın ləqəbidir. O, əvvəllər Osmanlı İmperiyasında dövlətin xeyrinə çalışan atasının dövlətlə yaranan fikir ayrılığından sonra
asılması nəticəsində 1758-1807-ci illər arasında üsyan təşkil etmişdir. Bu üsyan tarixdə Pazvandoğlu isyanı adı ilə tanınır. Pazvandoğlu isyanlarını yatırtmaq üçün Vidin üzərinə yürüş edən III
Səlimə qarşı şəhərin Pazvandoğlu tərəfindən müdafiə olunması bir çox dastan, rəvayət və türkülərin əsas mövzusudur.

Dədə Qorqud ● 2014/IV
Alu Padişah dedikleri baba sen Vezir girdi oda.
Gündüz top atar gece kumbare,
Yandı ormanlı baban kurulmaz bazaar,
Aman Padişah aman vermem Vidin’I,
On iki bin subaşum var çift yürekli,
Alti bin Arnavut var beyaz gömlekli,
Beş bin Boşnak var tokmak tüfekli,
Nice bin kırcalım var hem mercan tüfekli,
Nıce bin delim var kara kalpakli.
Nice bin var sivri gargılı,
Nıce bin tabuklarım var çift yürekli,
Yeniçeri kullarım var ateş taban.
Aman Sultan esme aman eyle bir nazar,
Yenikoy de bir çeşme akar,
Yirmi dört Vezir oraya bakar,
İslanbul bir kapısı akıldı.
Yürüdü çift tatarlar,
Sene olsun itlafı ferman.
Pazvandoğlu destanı
Size vasfedeyim nazm ile bir dem,
Vidin üzerine olan destanı,
Hiç sevmezem nadan ile cahili,
Gözlerim daima arar varanı.
Kamil olup anlayana söylerim,
Kulak verip dinleyene söylerim,
Ehl-i kemâlâtın medhin eylerim,
Başladım söze bâ izn-i subhâni.
Tuna yalısı’nda Urumeli’nde,
Her zaman söylenir halkın dilinde,
Görmeyen de söyler anı, görende,
Binikiyüz ondördünde olanı.
Bir metin kaladır alemde meşhur,
Gazi Sultan Ahmed eylemiş mamur,
Rumeli’nde bir er eyledi zuhur,
Bu halkı alemin bir kahramanı.
Devlete dada, feryada geldiler,
Rical-ü kibara yüzler sürdüler,
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Hallerin ifade edip dediler,
Elaman defeyle işbu Pazvan’ı.
Sultan Selim Han’ın malumu oldu,
Dinleyüben hemen hayrette kaldı,
Mübarek gözleri yaş ile doldu,
Haberi olunca bu perişani.
Hattı Hümayunlar tahrir kılındı,
Her yana menziller çıktı salındı,
Geştü güzar edip hemen dolandı,
Her ne var ülke-i Al-i Osman’ı.
Hemen bir nazm ile nizamımızdır,
Deruni dedi ki iycadımızdır,
Gece gündüz Hakka niyazımızdır,
Cümlemize nasib ede iymanı.
Osman Paşa türküsü
Merdivenden indirdiler,
Han sarayına bindirdiler,
Kalk gidelim Osman Paşa8,
Bizi şimdi öldürdüler.
Kaleden toplar atılır,
Moskof islam’a katıldı,
Osman Paşa’nın elinden,
Beş on top birden atılır.
Karadeniz akar gider,
Şimdi Çerkez Hasan gelir,
Akdeniz’i yıkar gider,
Moskova’yı yakar gider.

8

Osman Paşa – Plevne qalası türküləri bölümündə Qazi Osman paşa haqqında geniş məlumat verilmişdir. 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. 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 ixtiraçısıdır. Qazi Osman paşa 1900-cü ildə 68 yaşında dünyasını dəyişmişdir.
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Karadeniz akmam diyor,
Akdeniz’e bakmam diyor,
Yüzbin Moskof gelmeyince,
Ben yerimden kalkmam diyor.
***
Yemeklik yere geldik kuruldu takım,
Devletlü Vezirim ey kendini sakın,
Düzün yedeklerim tuğlarım çekin,
Devlet elden gitdi der Osman Paşa.
Geldi ocaklular kürdi alayı,
Bozun divan kurayım cengim bineyim,
Huzuru mahşerde davam göreyim,
Hayrımamı bilmedim der Osman Paşa.
Geldi ocaklular etrafı aldı,
Oturan ağalar geride kaldı,
Cümle serhadliler hayretle kaldı,
Mukadder böyle imiş der Osman Paşa.
Çağırın haznedarumı gelsin yanıma,
Gitti devlet kıydı şirin canıma,
Yazık oldu benim namı şanıma,
Sualsiz cennete gir Osman Paşa.
Padişahım ferman gönderin bana,
Bir can için minnet eylemem sana,
Çağırın Abidin Bey oğlum gelsin bana,
Elveda günüdür der Osman Paşa.
Kara yerler şimdi oldu nişanım,
Silsilen Vezirdir merdoğlu zatun,
Buraklar camide oldu imanın,
Şehitlerin serdarı ol Oman Paşa.
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III Səlim türküsü
Uyan Sultan Selim9 uyarı,
Diba yasdıklara dayan,
Yeniçeri kulun yayan,
Nice gider Vidin üstüne.
Kıkarsun yeşil bayraklar,
Görelim tuğu sancaklar,
Yeniçeri hem yamaklar,
Nice gider Vidin üstüne.
İçelim zemzem suyunu,
Görelim Vidin yolunu,
Sultan Selim’in tuğunu,
Nice gider Vidin üstüne.
Şu karşıki karlı dağın eteği,
Vezirler kurar ortağı,
Sultan Selim’in tuğunu,
Nice gider Vidin üstüne.
Yeniçeri gel demezler,
Biz içeri almazlar,
Büyük toplar balyemezler,
Nice patlar Vidin üstüne.
IV Murad türküləri
Sultan Murat10 eydur işbu cihanda,
Çün bana kılmadı beyler elveda,
Bukıldı kametim döndü kemane,
Vezirlerim has kullarım elveda.
9

Sultan Selim – 1761-ci ildə İstanbulda dünyaya gələn III Selim Osmanlı dövlətini modernləşdirmək sayəsində bir çox işlər görən dövlət başçısı olmaqla yanaşı, eyni zamanda şair və
bəstəkar idi. 1789-cu ildə taxta çıxdığı zaman ruslar və avstriyalılar ilə müharibələr ölkəni sarsıtmışdı. Bu illərdə çoxlu qaçaqlar meydana çıxmışdı. Dövlət bir tərəfdən də onlarla mübarizə
aparmaq məcburiyyətində idi. Bu qaçaqlardan biri də Pazvandoğlu idi. Pazvandoğlu və Sultan
Səlimin arasındakı münasibətləri dilə gətirən çoxlu sayda folklor nümunələrinə rast gəlmək
mümkündür. Bu münaqişələrdə 8 il hakimiyyət sürən III Səlim yeniçərilər tərəfindən taxtdan endirilərək öldürüldü.
10
Sultan Murat – Sultan IV Murat yalnız qardaşı Sultan İbrahimi vəliəhd olduğu üçün
sağ buraxmış, digər qardaşlarını dövlətin birliyi naminə öldürtmüşdür. Sultan IV Muradın
(1612-1640) gənc yaşda dünyasını dəyişməsi bir çox ağıların və türkülərin mövzusu olmuşdur.
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Ardımca yürüdü zülülü melekler,
Aksine devridi çarhı felekler,
Yeniçeri sipahiler solaklar,
Yanımca yürüyen kullar elveda.
Alayımda cümle beyler dizilsin,
Hep kullarım esnamla yazılsun,
Tabudum düzülsün kabrim kazılsın,
Seyretdiğim yüce dağlar elveda.
Ardımda sıra dizildi köçekler,
Önümce sıra edildi beyler,
Çöller içre kuruldu otağlar,
Seyrettiğim Bağdat çöller elveda.
Sırık kayalar yüce led led ettiğim,
Çöller içre assı soğuk çektiğim,
Göğsüm gide gide karşu vardığım,
Kala cümle alınan Bağdat elveda.
Gidip kadılaşık gezide gördüşüm,
Altıda kahr ile Bağdat aldım,
Varıp imamlara yüzü de sürdüm Bagdat,
Sultan Murad eydur şimdi zamane,
Bize devr kalmadı beyler elveda.
Büküldü kametim döndü hilale,
Göçüp seyrettiğim yollar elveda.
Ardımızca gelen zülfü melekler,
Aksine devr eder çarhı felekler,
Yeniçeri sipahiler solaklar,
Önce giden kullar elveda.
Cümle kullarım alayıma devrilsin,
Kullarım esamesi yazılsun,
Tabudum yapılsun mezarım kazılsun,
Darblen aldığım Bağdat elveda.
Ecelim yetişdi yıldızım düştü,
Dostlarım ağladı düşman gülüştü,
Yayılmış kadırgam deryada kaldı,
Malta’ya giden yollar elveda.
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Kuloğlu11 eydur dostların yüzü ak olsun,
Gidi düşmenin bağrı hun olsun,
Karındaşım Sultan İbrahim sağ olsun,
Oturduğum tahtı saray elveda.
Süleyman türküsü
Samur kürkün giydirdiler,
Süleyman’ı öldürdüler,
Bana bir Süleyman derler,
Bana küçük hünkar derler.
Süleyman’ın hadımleri,
Altundandır avdanları,
Öksüz kaldı kadınları,
Bana bir Süleyman derler.
Bana küçük hünkar derler,
Süleyman dan yoktur Ağa,
Hükmü yürür kafdan kafa,
Süleyman düştü turaba.
Bana bir Süleyman derler.
Bana küçük hünkar derler,
Ayagında sarı mestı,
Otağımıza kadem basdı.
Süleyman’ın yokdur dostı,
Bana kücük vezir derler aman,
Süleyman derler.
Süleyman’ın yokdur eşi,
Samurdan sekılmez kaası,
Kızlar aga anun bası,
Bana kücük Vezir derler aman,
Süleyman derler.
Samur kürkü giydirdiler,
Üç çiftçiye bindirdiler,
11

Kuloğlu – Quloğlu ləqəbi ilə türküdə adı çəkilən ozan XVIII əsrdə yaşamış aşıqlardandır. Tədqiqatçı Cahit Öztelli onun adını qəhrəman aşıqlarla – Koroğlu və Dadaloğlu ilə bir
sırada çəkir.
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Süleyman’ı öldürdüler,
Bana kücük Vezi derler aman,
Süleyman derler.
Seray altındadur leşim,
Koltuğum altındadır başım,
Padişahım nedur suçum,
Bana kücük Vezir derler aman,
Süleyman derler.
Buna er meydanı derlər
Buna er meydanı derler bunda söz olmaz, yandım aman aman.
Çifte yürekli erkekler şahin gelin bu yane, yandım aman aman.
Çifte yürekli erkekler yandım gelin bu yane,
Ele bele dile imanım ihanet olmaz, yandım aman aman.
Okurlar fermanı imanım yandım kıyarlar cane,
Bu yolun erkanı imanım hünkardan gelir, yandım aman aman.
Serden geçmiş erler imanım yandım gelir bu yane,
Sıtkı sadakatten imanım ayrılmak olmaz.
Okurlar fermanın imanım yandım kıyarlar cane.

Bülbüllər ötür
Çadırlar toplansın tuğlar dikilsin,
Yandım aman aman,
Tekbir sedaları arşa yükselsin,
Tuğlar başa geçsin tekbir çekilsin.
Destur saldıralım düşman eline,
Ey gönül gel biraz hikayet eyle,
Ne yüzden aksine döndü cihane,
Bu dehr inişinden şikayet eyle,
Sözün dürüst eyle dime efsane.
Nemçe taburı Bosna’ya geldi,
Başsız kaldığını anladı bildi,
Geldiği yerleri hep halı buldı,
Kaçmış dağlara halk beyabane.
Felek bize tas tas içirdi zehri,
Artırıp gün begün dert ile kahrı,
Hakk’ın emri imiş nazenin şehri,
Düşman-ı din yakdı hane be hane.
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Bay u gedalar cümle ah edip ağlar,
Her gördükçe azar sinemde dağlar,
Virane olmuş yanmış bahçeler bağlar,
Ne haller olmuş gör bağı bostanı.
Zerre okumayan aşkın kitabın,
Anlamaz bu cerhin cevrü itabın,
Niceler bilmezken malın hesabın,
Şimdi muhtaç olmuş bir para nane.
Yeksan oldu cümle gedalar baylar,
Mamur olmaz geçer nice bin aylar,
Selattin camiler kervan seraylar,
Harab olmuş bakın hem bezz istane.
Hakk’ın emrin tutmaz kullar günahkar,
Oldular onun çün aduya sıkar,
Bize olan işler ey Perverd-gar,
Tiz günlerde olsun kafir sitane.
Zamanda yokdur ister mematin,
Onun içün gördüler çerhin sebatın,
Bunca masumcuklar bunca havatın,
Baş açık ayaklar boyanmış kane.
Simurga sinekdir feleğe çelik,
Diye anlara gör kim neyledi felek,
Dönmüş gezerken misal-i melek,
Cogısı carık giymis donmus conaba.
Felek şiddetini hadden aşirdı,
Firkat ateşine bağırları pişirdi,
Kendi vatanından gurbete düşürdü,
Hasret oldum vatanımdan vatana.
Düşmanlar elinden olduk melamet,
Melametin sonu olsun selamet,
Bin yuz tokuzda oldu alamet,
Kıyametden heman bu bir nişane.
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Taşdı bela bahrı ta başdan aşdı,
Başsız halkın neylesün cümlesi şaşdı,
Herkes baş kurtarmak derdine düşdi,
Bakmadılar mala mülke dükkana.
Vali- i Bosna hazreti Mustafa Pasa,
Hükmü revan olsun dağ ile taşa,
Has baş olmuşdur cenkü savaşa,
Secaatde benzer sol kahramana.
İmdadına gelsin hep gerçek erler,
Çalışsın tüccara siya-u teberler,
Galtan olsun yerde sabkalı serler,
Kimisi boğulsun ab-ı revane.
Cenabı mevlamı muzaffer etsin,
Murad-u maksudun muyesser etsin,
Düşman makhurı müdemmer etsin,
Dua etmek gerek ol Ali-şane.
Mesayıhde yokdur takva vu zuhdi,
Sözünde sadıkdır hiç sanımaz ahdı,
Şeriat içinde misali Mehdi,
Adlü adaleti duyurdu her yana.
Hakka seriat icraya koydu,
Vilayet ahvalın anladı tüydü,
Kalelere sonra zahire topladı,
İşleri oldu merdane hem akilane.
Bosna’ya serasker olduğu günden,
İzzü saadetle geldiği günden,
Dört yana sayesın saldığı günden,
Hemen yeni güneş doğdu cihana.
Padişah’ım Vezir’in ser kaplanıdır,
Hem ehli kerem hem mürüvvet kanıdır,
Salabetde kahraman-ı şanidir,
Kır ata benzemez mı rahs şitane.
Küheylandır yokdur akranı misli,
Şeş pay bahridir ya aşkar nesli,
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Sehili cünbüşü heman er seslı,
Kıyafetde benzer bir nev-civane.
***
Nemce kafir asker ile yürüyüp,
Geldi yakdı güzel şehri sarayı,
Koyun gibi insanını sürüyüp,
Geldi yakdi güzel şehri sarayı.
Nice bin mushaflar hesabsız kitabı,
Yakdı hem camileri yıkdı mihrabı,
Hep uçdan uca şehri etdi harabı,
Geldi yakdi güzel şehri sarayı.
Sakin olanlar dağlara düştü,
Gözlerinden kanlı yaşlar akıtdı,
Niceleri esir edip tüketdi,
Geldi yakdi güzel şehri sarayı.
Benim nazlım selametle çıkmışmı,
Aceb anı halkı alem bakmıs mı,
Şimdi tarpusunuı basa giymiş mi,
Geldi yakdi güzel şehri sarayı.
Güneş yüzün görmeyenler görünmüş,
Yalın ayak baş acuban sürünmüş,
Nicelerin devletinden düşürmüş,
Geldi yakdi güzel şehri sarayı.
Ah serayın yüksek yüksek evleri,
Dört yanında yatır gerçek erleri,
Gördünüz mü ak sakalı pirleri,
Geldi yakdi güzel şehri sarayı.
Avret, oglan koyun gibi inlesur,
Gelup kafir mal u rızkın yapısur,
On bin insan esir olup ağlaşur,
Geldi yakdi güzel şehri sarayı.
Yüzün göstermeyen ayı güneşe,
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Gitdi güzel kızlar krala peşkeşe,
Kimse bilmez ne haller gelir başa,
Geldi yakdi güzel şehri sarayı.
Ah serayın yası yası yolları,
Hem icinde huri gezen kızları,
Bakın simdi bunların bu halleri,
Geldi yakdi güzel şehri sarayı.
***
Ne çeker kulların serhad ilinde,
Bilimez Hünkarım görülmeyince,
Bunca memleketin kafir elinde,
Kaldı inanmadın ayrılmayınca.
Kimi şehit oldu kimi giriftar,
Kafirin elinden inler zar-u zar,
Estergon’la Budin, Eğri’yle Uyvar,
Ele geçirilmez Şahım yorulmayınca.
Gaziler başına takıp çelengi,
Kırardı Nemçe’yi Macar Firengi,
Neylesin kulların edemez cengi,
Halü hatırları sorulmayınca.
Aziz-i kavm idik ada zelil kıldı bizi,
Esir-i bend-i belavü sefil kıldı bizi,
Bigayr-ı hakkın atıp habse bır nice eyyam,
Muzık-ı yeis ü sitemde alil kıldı bizi.
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Rəylər
FÜZULİ BAYATIN TÜRK MİFOLOJİ SİSTEMİ İLƏ BAĞLI
ARAŞDIRMALARINA BİR NƏZƏR
Təməli Mirzə Kazımbəylə qoyulan nəzəri mifşünaslığımızın tarixinə nəzər
saldıqda bu sahədə xeyli işlərin görüldüyü, geniş spektrli tədqiqatların aparıldığı
məlum olur. Xüsusən də, ötən əsrin sonlarında ölkəmizdə milli mifologiyamızın
araşdırılması istiqamətində daha məhsuldar tədqiqatların aparıldığı aydın nəzərə
çarpır. Bu isə uzun zaman rus imperiyasının müstəmləkə məngənəsində sıxılan
xalqımızın bu məngənə, əsarətdən qurtulduqdan sonra həmçinin milli, türk mifologiyamızı araşdırmaq, tədqiq etmək yasağından da qurtulması ilə bağlı olmuşdur. Ötən əsrin sonlarında bu müstəmləkə buxovunu qırmağı bacaran xalqımız
mədəniyyət, ədəbiyyat sahəsində də inqilaba nail olaraq öz mədəniyyətini, ədəbiyyatını müstəqil, obyektiv araşdırmaq, tədqiq etmək ixtiyarına sahib oldu. Bu
baxımdan keçən əsrin sonlarında milli mifologiyamızın tədqiqi sahəsində samballı tədqiqatlar ərsəyə gəlmişdir.
Aparılan tədqiqatlarda türk mifologiyasının mədəniyyətlərdəki, ədəbiyyatlardakı yeri və izləri nəzəri cəhətdən qismən araşdırılmış, nisbətən son dövrlərdə
isə mifoloji dünya modeli və onun ayrı-ayrı ünsürləri tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Bütün bu araşdırmalar mifoloji sistemin, eyni zamanda ümümtürk mifoloji dünyagörüşünün bir sistem kimi bərpasına xidmət etmişdir. Son dövrlərdə mifoloji
dünyagörüşünün tədqiq edilməsi, eləcə də onun folklorda (burada həm dünya
xalqlarının, həm də konkret olaraq Azərbaycan xalqının folkloru nəzərdə tutulur
– N.Q.) təzahür formalarının araşdırılması çağdaş elmimiz üçün aparıcı istiqamətlərdən biri kimi seçilmişdir.
Ə.Sultanlı, M.H.Təhmasib, M.Seyidovla və b. ilə vüsət tapan mifşünaslığımızın layiqli davamçıları var ki, onlardan biri də müasirimiz olan fil.ü.e.d.,
prof. Füzuli Bayatdır. Hələ 1993-cü ildə “Oğuz epik ənənəsi və “Oğuz Kağan
dastanı”” araşdırması ilə (3) elm aləmində, filologiya sahəsində geniş əks-səda
doğuran F.Bayatın sonrakı illərdə də mifologiyaya dair müxtəlif əsərləri işıq üzü
görmüşdür. “Şaman əfsanələri və söyləmələri” (4), “Qorqud ata. Mifologiyadan
gerçəkliyə Dədə Qorqud” (5), “Mifologiyaya giriş” (6) və s. kimi əsərlər bu
qəbildəndir.
Prof. Füzuli Bayatın türk mifologiyasına dair əsas və geniş əhatəli araşdırmalarından biri də “Türk mitolojik sistemi” (I və II cild) kitablarıdır. Türk mifologiyasının nəzəri məsələlərini, həmçinin mifologiyaya aid mətn nümunələrini
özündə əks etdirən bu tədqiqatlar türk mifologiyasına aid son dövrlərin ən fundamental araşdırmalarındandır. Əksər mifologiyaya aid araşdırmalarda mifologiyanın müxtəlif məsələlərinə nəzər salınırsa, F.Bayatın bu iki cildliyində türk
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mifologiyasının demək olar ki, bütün nəzəri problemləri tədqiq edilir, təhlilə
cəlb olunur. Xatırladaq ki, bu tədqiqatların aparıldığı zaman F.Bayatın qardaş
ölkə olan Türkiyənin universitetlərindən birində müəllim işlədiyi dönəmlərə təsadüf etdiyi üçün sözügedən kitablar Türkiyədə və Türkiyə türkcəsində çap
olunmuşdur.
F.Bayatın 2 cildlik “Türk mitolojik sistemi” araşdırması ardıcıl rəqəmlənməklə ümumilikdə 28 bölmədən ibarətdir. I cildin I bölməsi “Mifoloji kateqoriyalar baxımından türk mifologiyası” adlanır. Bu bölmədə mifologiya haqqında
ümumi məlumat verilir. Qeyd edilir ki, mifologiya bizləri əhatə edən yaşanılan
keçmişin dildə, ritualda və təsvirlərdə gerçəkləşən dialektikasıdır. Hər xalqın
milli təfəkkürünün, milli psixologiyasının özünə xas özəlliklərinin ilk və təməl
qaynağı mifologiyadır (1, 15). Daha sonra alim bu bölmədə türk mifologiyasının
mövcud vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini bu şəkildə ümumiləşdirir: “Milli kimliyin
formalaşmasında məhək daşı rolunu oynayan qədim türklərin mifoloji təsəvvürləri elmi araşdırma baxımından böyük dəyərə malikdir. Buna baxmayaraq
türk mifoloji mətnlərinin təsnifi və sistemləşdirilməsi çətindir, öyrənilməsi bir
sıra problemin həllinə bağlıdır. Mifoloji təfəkkürü əks etdirən mətnlər rəngarəngdir, dağınıqdır, sistemsiz şəkildədir, yazıya gec alınmış və yetərincə toplanmamışdır. Həmçinin qəbul edilən din və mədəniyyətlərin inteqrasıyası nəticəsində əmələ gəlmiş mifologiyanın ilkin vəziyyətini təsəvvür etmək imkansız hala gəlmişdir” (1, 17). Bu bölmədə F.Bayat həmçinin türk mifoloji sisteminin təsnifat məsələsinə də toxunmuş və qeyd etmişdir ki, türk mifoloji mətnlərinin
araşdırılması göstərir ki, indiyədək təqdim edilən təsnifatlarda həm ümumi, həm
də xüsusi kateqoriyalara geniş yer verilmişdir. Türk mifoloji mətnlərinə dair S.
Klyaştornının türk mifoloji mətnlərinin təsnifatına münasibət bildirən F.Bayat
daha sonra öz təsnifatını təqdim etmişdir. Onun təsnifatı belədir:
1. Dünya modeli.
2. Kosmoqonik, törəyiş mifləri, mənşə mifləri və dünyanın sonu haqqında
miflər.
3. Mifoloji Ana kompleksi.
4. Göy Tanrı inanc sistemi.
5. İyə kultu və demonologiya.
6. Kult və inanc sistemi (1, 26).
I cildin II bölməsi “Dünya modeli – kosmik təsəvvür” adlanır. Bu bölmədə
F.Bayat qeyd edir ki, dünya modeli bütün mifoloji sistemlərin ana mövzusudur.
Mifologiya nəticə etibarı ilə dünya modelini ortaya qoymaq üçün mövcuddur.
Dünya modeli türklərin ətraf aləmə baxış fəlsəfəsi, biliklərinin məcmusudur.
Kosmosun dərk olunması və dünya modelinin təsəvvür olunması öncə dünyanı
tanımaqla, sonra isə insanın özünü tanıması ilə gerçəkləşir. Dünya modelinin
türk düşüncəsindəki təsəvvürü kosmosun üçlü təsviri ilə öz əksini tapır. Ancaq
bu üçlü təsvir mifoloji məntiqdə görünən, bilinən bu dünya ilə görünməyən,
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bilinməyən o biri dünyalardan (göy və ya ölümdən sonrakı axirət dünyasından)
ibarətdir (1, 29). Üçlü bölgünün, başqa adla ternar bölgünün mifologiyada təsvirlərinə münasibət bildirən F.Bayat kosmik təsəvvürlərdəki yuxarı və aşağı
dünyaların orta dünyanın surətindən başqa bir şey olmadığını qeyd edir. “Qısaca
söyləmək mümkünsə, o biri aləmlər insanoğlunun yaşadığı dünyanın proyekti
ilə təsəvvür olunmuşdur” (1, 30). Bu bölmədə həmçinin yerin müxtəlif heyvanların üzərində durması modeli, dünyanın təbəqələri, dünyanın dirəyi, həmçinin
Dünya ağacı təsəvvür-modelindən də bəhs edilmişdir (1, 59).
I cildin III bölməsi “Türk kosmoqoniyası” adlanır. Bu bölmədə qeyd olunur ki, mifologiyanın təməl nöqtəsi olan kosmoqoniya bir doğuluş, yaradılış, var
olma hekayətidir ki, dinlərdə də təməl ünsür olaraq yer almaqdadır. F.Bayata
görə, kosmoqonik miflər əsasən, kosmosdan öncəki durum haqqında məlumat
verir, həmçinin yaradılış hekayəsini anladır. Kosmosdan öncəki vəziyyət sistemsiz boşluq, ağılın təsəvvür etməyəcəyi dərəcədə naməlum olan, kosmosun mənbəyi olan xaosdur. Kosmoqoniya isə dünyanın meydana gəlməsi haqqında miflərdir ki, bunlar mifologiyada önəmli yer tutur. Kosmoqonik miflərin əsas istiqamətlərindən biri təbiətlə insanın birlikdə götürülməsidir. Yəni burada ya insan
dünyanın yaradıldığı elementdən əmələ gətirilir, ya da kainat ilk insanın və ya
ilk varlığın bədənindən yaradılır (1, 31).
Bu bölmədə həmçinin türk yaradılış mif mətnləri – Radlov və Verbitskinin
altay və yakutlardan topladığı mətnlər təhlilə cəlb edilmişdir. Həmin miflər arasındakı fərqlilik və bənzərliklər bu şəkildə göstərilmişdir: hər iki variantda xaos
sonsuz sular şəklində təsvir edilmişdir. Sudan başqa heç bir şey yoxdur. Verbitskinin variantında kainatın başlanğıcında insan yoxdur. Radlovun variantında isə
Kurbustanın yaratdığı ilk insan – Erlik vardır. Erlik Verbitskinin variantında insan deyildir. Hər iki variantda demiurqa yardım edən anti-demiurqun adı Erlikdir. Verbitskinin variantında yaratma ilhamını demiurqa Ağ ana verir. Radlov
variantında Ağ anaya rast gəlinmir. Verbitskinin variantında demiurqun adı Ülgendir. Radlovda Kurbustandır. Verbitskinin variantında Ülgen sümükləri qamışdan, bədənləri gildən olan 7 insan yaradır. Onlara qulaqlarından can, burunlarından ağıl üfürülür. Radlovun variantında isə demiurq doqquz budaqlı bir
ağacdan 9 insan yaradır. Radlov variantında rast gəlinən Həvva ilə Adəmin bənzəri olan Toningey ilə Ecenin (ilk insanların) vücudlarının tüklərlə qapalı olması, yasaq meyvə motivi, cütlüyün yer üzünə atılması və s. Verbitski variantında
yoxdur (1, 86).
I cildin IV bölməsi “Zamanın yaradılması baxımından türk düşüncəsində
təqvim mifləri” adlanır. Bu bölmədə F.Bayat qeyd edir ki, təqvim mifləri kosmoqonik miflərin yaradılış kodunun zaman kodu üzərinə köçürülmüş variantı
olduğu üçün çox zaman ona kosmoqonik dilin təqvim variantı da deyilir. Zaman
anlayışının qədim türklərdə önəmli bir yer tutduğu istər Orxon-Yenisey yazılarında, istərsə də orta çağ ədəbi və elmi əsərlərində göstərilməkdədir. Türklər
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illərin əmələ gəlməsi haqqında danışdıqları miflərdə də illərin yaranmasını Yeng
iyl (Novruz) bayramına bağlamışlar. Bu mifə görə müdriklər yeni il bayramında
gəzməyə çıxmışlar və qarşılaşdıqları heyvanların adlarını illərə ad olaraq vermişlər. İllərin heyvanların xüsusiyyətlərini daşıması zoomorfik baxımından təsəvvür edilən təqvim iyələrindən də xəbər verməkdədir (1, 99).
Araşdırmanın “İlk insanın yaradılışı (antropoqonik mif): dominant ünsürlər və əlavə təsirlər” adlı V bölməsində qeyd olunur ki, mifoloji sistemlərin böyük bir qismində ətraf aləmin kiçik modelini təşkil edən ilk insanın yaradılması
Tanrıya və ya tanrısal bir gücə, demiurqa aid edilir. Ümumiyyətlə, yaradılış aktı
insanın yaradılması ilə tamamlanır. Bu baxımdan insanın tarixi əslində kosmosun tarixi ilə üst-üstə düşür. Türk mifologiyasında, digər kosmoqonik miflər kimi insanın yaranması haqqında olan əsl türk mifləri də digər dinlər və inancların
əlavə təsirləri ilə, demək olar ki, yox olmaq dərəcəsinə gəlib çatmışdır. Qeydə
alınmış miflərin əksəriyyətində İslam dininin təsirləri aşkar görünməkdədir.
Başlanğıc zamanda yaradılan ilk insan və ya insanlar, əsasən, bu kosmik elementlərdən yaradılmışdır: torpaq / gil / ağac / qamış. Altay törəyiş miflərində
Ülgen ilk insanları Altın Dağın (Altın-tu) şərq və qərb tərəflərində yaradır. Ancaq Ülgen insanlardan daha öncə özünə bir çox xidmətçilər yaradır. Yalnız
bundan sonra sümükləri qamışdan, bədənləri gildən olan yeddi kişi yaradır.
Bunların qulaq və burunlarından onlara ruh və ağıl üfürür (1, 120).
I cildin VI bölməsi “Türk esxatoloji düşüncəsində dünyanın sonu: kalğancı çağ” adlanır. Bu bölmədə qeyd olunur ki, əslində mifologiya başlanğıcla sonun, kosmoqoniya ilə esxatologiyanın şərhindən başqa bir şey deyildir. Mifologiyanın dinə ən yaxın olan və ən çox təsirə məruz qalan bölməsi yaradılış, dünyanın sonu və qiyamət haqqındakı miflərdir. Kalğancı çağla bağlı miflər türk
mifologiyasında xüsusi çəkiyə malikdir. Tarixi və ya gerçək zaman anlayışında
qiyamətdən sonrakı zamanın sonsuza qədər davam edəcəyi təsəvvürü türk mifologiyasında kalğançı cağ (əbədi zaman, qalacaq çağ mənalarında) anlayışı ilə
təzahür etmişdir. Kalğancı çağla bağlı böyüklü-kiçikli bir neçə mifdən başqa
Verbitskinin toplamış olduğu iki mif variantı xüsusilə önəmlidir. Bütün variantlarda az və ya çox dərəcədə səmavi dinlərin (əsasən Xristianlıq, Buddizm və İslamın) təsiri də görünməkdədir. Ancaq hər nə qədər dinlərin tarixi və ya gerçək
zaman anlamı qarışmış olsa da burada mifoloji və ya dairəvi zaman açıqca hiss
olunur. Bu mənada ki, mifoloji (dairəvi) zaman anlayışında yaradılış bir nöqtədə
başlayır, bəlli dövrdən sonra qiyamətlə başa çatmış olar. Ancaq qiyamətdən
sonra yaradılış yenidən (təkrarlanaraq) başlayır. Türk kalğançı çağının təsvirində
də dairəvi zamanın aktual olduğu görünməkdədir. Bu mənada kalğançı çağ
qiyamətdən sonra meydana gələn yeni zamana adekvat termin hesab oluna bilər
(1, 123).
I cildin VII bölməsi “Türk boylarının meydana çıxması baxımından mənşə
(etnoqonik) mifləri” adlanır. Bu bölmədə qeyd olunur ki, türk mifologiyasının
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ən zəngin qolunu təşkil edən mənşə (etnoqonik) mifləri, eyni zamanda türk kosmik nizamının topluma təsiri haqqındakı görüşləri və milli psixologiyanı anlamaq baxımından da dəyərlidir. Bu mənada ki, köçəri həyat tərzi sürən türklər
qəbilə, boy, icma birliyinə söykənən patriarxal bir quruluşa üstünlük vermişlər,
bu onların mifologiyalarına da təsir etmişdir. Mifoloji kateqoriyalar içində mənşə mifləri milliliyi ilə diqqəti çəkməkdədir. Türk mifologiyasında geniş yayılan
mənşə, əcdad kultunu təşkil edən məşhur bir atadan törəmə mifi vardır. Bu, oğuz
boylarının ilk atası olan, eyni zamanda Türk dövlətinin ilk təməlini qoyan, ilk
ordunu yaradan, ilk cahan hakimiyyətini quran, tarixi-mədəni kimliyə sahib olan
Oğuz Kağan haqqında mifdir.
Bu bölmədə həmçinin əcdadın mədəni qəhrəman fəaliyyətindən də bəhs
olunmuşdur. Göstərilir ki, şor türklərinin arasında yayılmış bir əfsanəyə görə əti
çiy yeyən insanlara ilk əcdad iki daşı bir-birinə vuraraq atəş yandırmağı öyrətmişdir. Bundan başqa əcdad insanlara əkinçiliyi, ovçuluğu, mahnı oxumağı,
musiqi aləti düzəltməyi də öyrətmişdir. Burada türk mənşə miflərində boz qurd,
quş, ağac, dağ, mağara, su kimi ünsürlərin də ayrı-ayrı qəbilələrin mənşəyini
əmələ gətirdiyi göstərilir (1, 179).
I cildin VIII bölməsində “Etioloji miflər”dən bəhs olunur. Bu bölmədə
göstərilir ki, əslində mifologiya insan şüurunda yaranan dünya, insan, yaradıcı,
həyat və ölümlə bağlı suallara cavab vermək üçün meydana gəlmişdir. Bu baxımdan mifologiyanın bir missiyası da bu sualların cavabının izahını verməkdir.
Və bu tip miflərə etioloji miflər deyilir. Kosmoqonik miflər dünyanın ilkin modelini (maketini) hazırlamağa xidmət edir. Ancaq bu ilkin yaradılışdan sonra
təbii ki, nizamın tamamlanması üçün digər canlı və cansız varlıqların meydana
gəlməsi də gərəkdir. Etioloji miflərdə kosmoqonik miflərlə başlayan mərhələ tamamlanmağa doğru gedir. Belə ki, etioloji mif çox vaxt kosmoqoniya ilə başlayır. Əsasən başlanğıc zamanı qeyd etməklə başlayan mifoloji hekayətlər yavaşyavaş insanların və nəsnələrin meydana çıxma səbəblərini, yaradılışda yer alan
nəsnələrin xüsusiyyətlərini və mənşəyini açıqlamağa qədər gedib çıxır. Etioloji
miflər əsasən, bitkilər, od, su, torpaq, hava, müxtəlif heyvanlar, quşlar, ağaclar,
xəstəlik və dərmanlar və onların xüsusiyyətləri, dənizlər, ormanlar, göllər, ayrıayrı sosial qurumlar, ovçuluq, musiqi sənəti, əkinçilik və s.-nin yaranma hekayətlərini təşkil edir. Bütün bu kateqoriyalar etioloji səciyyə daşısa da, bu miflər
kosmoqonik, astral, totem və kult mifləri arasında paylanmışdır. O baxımdan
etioloji miflər bütün mifoloji kateqoriyalarda vardır və onları ilk yaradılış
mifləri hesab etmək lazımdır (1, 196). Etioloji miflərin bir missiyası da toplumu
məlumatlandırmaqdır. Bu məqsədlə söylənən miflər ilkin bilikləri özündə cəmləsə də, toplumu bəzi hadisələrə hazırlamaq baxımından önəm kəsb etməkdədir.
Məsələn: yakutların etioloji görüşlərində qartal, şahin kimi yırtıcı quşların müqəddəslik qazanmasının səbəbi haqqında mifoloji mətnlər mövcuddur. Bu miflərə görə qədim zamanlarda yakutlar uşaqlarını yeyirlərmiş. Bir gün ər-arvad öz
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oğullarını yeməyə hazırlaşdıqları zaman şahin ceyran dərisini oğlanın üstünə
atır. Uşaq dərini alıb şahinin dalınca gedir. O, ölmüş ceyranın ətini gətirib ataanasına verir. O vaxtdan sonra yakutlar uşaqlarını öldürüb yemirlər və bu pis
adəti tərgitməklə onlara yol göstərən şahini müqəddəsləşdirmişlər (1, 197).
I cildin IX bölməsi “Türk mifoloji sistemində ruhlar: ierarxiya və sinifləndirmə məsələləri” adlanır. Bu bölmədə qeyd olunur ki, paradiqmatik olaraq türk
mifologiyasındakı hər şeyin tərkibində var olduğuna inanılan ruh anlayışının
əsasən heyvan, xüsusilə də quş qismində oda bənzəyən yaşam gücü, enerjisi olduğu güman edilir, bu səbəbdən də görünməz və çəkisiz hesab olunur. Lakin
ruhlar istədikləri zaman, istədikləri şəkildə görünə bilən, ağırlıqları ilə hətta insanların üzərinə çökməklə onları boğa bilən varlıqlar olaraq da düşünülməkdədirlər. Səmavi dinlərdə, xüsusən də İslam dinində ruh inancı mifologiyadakı ruh
hesab olunan cin, şeytan və mələklərdən kəskin fərqli şəkildə nəzərdə tutulur.
Türk mifoloji təfəkkürünə görə ətraf aləm fərqli-fərqli ruhlarla doludur. Əcdadımız heyvanlar, bitkilər, qayalar, dağlar, ulduzlar kimi ətrafında olan hər şeyin
bir ruhu olduğuna inanmışdır. Sayları on minlərlə olan bu ruhlar fərqli kateqoriyalarda, fərqli məkanlarda olsalar da bütün ruhları beş kateqoriyaya ayırmaq
mümkündür:
a) İşıqlı ruhlar (tanqaralar).
b) Qoruyucu, hami (iyələr) ruhlar.
c) Ev-eşik qoruyucuları olan damdabacalar.
d) Pis (demonik) ruhlar.
e) Əsdad (ata) ruhları (1, 206).
Əbədi və əzəli göyün hakimi olan Tanrı və səmada olan yaxşı və ya işıqlı
ruhlar I kateqoriyanı təşkil etməkdədir. Ayrı-ayrı nəsnələri, heyvanları və insanları qoruyan hami ruhlar heç bir ierarxiyaya tabe deyillər. Orxon-Yenisey yazılarında əsasən, İduk Yer-Sub adlanan, əslində, dəniz, orman, dağ, yağmur, daş,
ildırım, bulaq və s. kimi təbiət hadisələrinin qoruyucusu olan ruhlar orta dünyada mövcud olmaqdadır. Türk mifologiyasında bu ruhlara ümumi olaraq kut, başqa sözlərlə iyə, izi, isse, eye, yiyə və s. deyilməkdədir.
Bu bölmədə həmçinin göstərilir ki, iyə kateqoriyasına çox yaxın olan, ancaq məxsus olduqları məkanda (ev-eşik, bağça, tövlə və s.-də) mövcud olan qoruyucu varlıqlar da vardır. Bunlar əsəbləşdirildikləri zaman pis ruhlara çevrilə
bilən ibtidai ruhlardır. Belə ki, damdabaca adlanan (bu qoruyucu ruhların, əsasən, damda, bəzən də döşəmənin altında və s. yaşadıqlarını nəzərə alaraq F.Bayat onları damdabaca adlandırır) varlıqlar müxtəlif xüsusiyyətləri və fərqli görünüşləri ilə Yer-Su iyələrindən fərqlənən ayrıca bir kateqoriyanı təşkil etməkdədir. Yeraltı dünya ruhları kateqoriyasını təşkil edən varlıqlar, əsasən, pis ruhlar,
körmeslər və ya yeglər / yeylər olub ölüm, xəstəlik, sıxıntı kimi pisliklərin mənbəyidirlər. Bunlar türk mifologiyasında ayrıca bir kateqoriya olan demonologiyanı təşkil etməkdədir. Ancaq bütün demonik varlıqlar yeraltı dünya ilə bağlı
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deyillər. Bu mənada ki, bunların bir çoxu iyə kateqoriyasından çevrilmə ruhlar
olub qoruduğu yerlərə zərər verən demonoloji ruhlardır. Ümumiyyətlə, demonologiya əski görüşləri özündə ehtiva etdiyi üçün və Tanrı qavramı ilə həmyaşıd
və ya hətta ondan qədim olması ilə mifologiyanın təməl daşlarını təşkil etməkdədir (1, 208).
Türk mifoloji sistemində önəmli bir yerə sahib olan əcdad ruhları və ya
atalar kultu və onlara verilən qurbanlar çox qədim zamanlardan bu kultu həm
işıqlı səma ruhlarından, həm fərqli nəsnələrin qoruyucusu olan ruhlardan, həm
də bütün canlı aləmə zərər verən pis ruhlardan fərqləndirmişdir. Atalar kultu
inancı istisnasız bütün türk və moğol xalqlarında mövcud olmuş və islamiyyətdən sonra türk milli-mədəni sistemində qeyb-ərənlər və ya övliya kultu adı altında varlığını qoruya bilmişdir. Əcdad ruhları çox zaman Tanrıya kəsilən qurban
mərasimlərində xatırlanır və onların da ruhlarına qurbanlar deyilir. Məsələn:
türklərin payızda Göy Tanrıya və əcdad ruhlarına qurban kəsdikləri tarixi mənbələrdən bəllidir. Bu qurbanların əksəriyyəti əcdad ruhlarının olduğu inanılan
ata mağaralarında kəsilirmiş. Qurbanın kəsilməsinin əsas məqsədi sosial nizamı,
kosmik tarazlığı qorumaqdan ibarət olmuşdur (1, 210).
I cildin X bölməsi “Göy Tanrı dini-mifoloji sistemi” adlanır. Bu bölmədə
göstərilir ki, türk mifologiyasının ana mövzusu olan Göy Tanrı dini-mifoloji
sistemi bu günə qədər ən çox araşdırılmış və yenə də ən çox tədqiq edilməsi lazım olan problemlərdən biridir. Göy Tanrı və ya tanrıçılıq dini mifoloji sistem
kimi ümumi dil birliyi dövründən yəni proto türk və ya Altay dil dövrü dediyimiz dönəmdən bəri mövcuddur. Göy Tanrı ifadəsinin, şübhəsiz, ilkin mənası
göy üzünün hakimi anlayışı olmuşdur. Dünyanın 3 təbəqədən ibarət olan modelində Göy Tanrının əsasən yuxarı dünya ilə bağlı olmasına baxmayaraq onun hər
üç dünyaya təsiri şübhəsizdir. Orxon-Yenisey yazılarında adı qeyd olunan Göy
Tanrı və ya Türk Tanrısı dəqiq zamanı və məkanı bəlli olmayan yüksək tapınma
kultu olmuşdur. Şamanlığın geniş şəkildə yayılması ilə əlaqədar olaraq bir az
arxa plana keçən Göy Tanrı inancı daha çox mifoloji mətnlərdə və etnoqrafik
ədəbiyyatlarda öz varlığını qoruya bilmişdir. Ancaq həm şamanlar, həm də digər
adi türklər bütün ruhlardan yuxarıda Tanrı adlı mütləq varlığın mövcudluğunu
qəbul etmişlər.
Bu bölmədə həmçinin türk mifologiyasında Göy Tanrının antropomorflaşdırılması, kosmik yaddaşda Göy Tanrı və Deus Otiosus problemi, antropomorflaşdırıldığı zaman Tanrının simvolları, Göy Tanrıya qurban vermə mərasiminin
dini mifoloji xüsusiyyətləri, bu qurbanların dəyərləndirilməsi, qurban ritualının
etnoqrafik təsviri, qurban ritualının dini-mifoloji əlaqəsi, Tanrı termininin fonomorfoloji xüsusiyyətləri, Tanrı sözünün etimologiyası məsələlərindən də bəhs
edilmişdir. Yekun olaraq qeyd olunmuşdur ki, türk mifoloji şüurunda Tanrı insanları fəlakətdən qoruyan, bol nemət bəxş edən ata kimi, böyük kimi görünmüşdür. Onun böyüklüyü əzəməti bütün səmanı əhatə etməsi ilə təsdiq olunur.
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Türklər etdikləri hər iş üçün Tanrıya hesab verir və etdikləri hər yaxşı işi Tanrının adına yazmışlar. Güc və qüdrətlərini də Tanrıdan aldıqlarına inanırdılar. O
hər zaman hər yerdə türkün başı üstündədir. Çünki bütün göy qübbəsi Tanrıdır.
Sonsuz bir məkanda və ya məkansızlıqda olan Tanrı həmçinin sonsuz bir zaman
və ya zamansızlıqda mövcudluğunu sürdürməkdədir (1, 213).
XI bölmə “Türk mifologiyasında astral kult” adlanır. Bu bölmədə qeyd
olunur ki, astral kultun türklərdə geniş yayılması atlı-köçəri dünyagörüşü ilə
əlaqəli olmuşdur. Heyvan saxlamaqla məşğul olan bir millətin astroloji bilikləri
ən azından gündüzləri və gecələri heyvan sürülərini otlaqdan ağıla, yazlıqdan
qışlağa apara bilmələri üçün kömək edəcək qədər olmalı idi. Səma ilə bağlı
sifahi ədəbiyyatlarda, qayaüstü rəsmlərdə və piktoqramlarda Ay haqqında yetərincə məlumatın olması bir zamanlar Ay mərkəzli inanc sisteminin türklər tərəfindən qəbul edilmiş olması ilə əlaqəli olduğunu düşünməyə əsas verir. Türk
mifologiyasının ən qədim qatlarından birini təşkil edən Ay inancı əski dünyanın
demək olar ki, bütün xalqlarında mövcud olmuşdur. Ay mərkəzli inanc sistemi
bu astral kultun əvvəlki zamanlardakı tanrı kimi təsəvvür edilməsinin qalığıdır.
Zaman-zaman Günəş mifinin populyarlıq qazanması Ay mərkəzli inanc sisteminin arxa plana keçməsi ilə nəticələnmişdir. Hətta nəticədə Ay mərkəzli inanc
sistemi öz yerini Günəş mərkəzli inanc sisteminə vermişdir. Ancaq bu zamana
qədər Ay tanrı kainatın tək gücü olmuşdur. Bu da Ayın dünyamıza yaxın olması,
səmada yerini və şəklini dəyişməsi, gecələri çıxmaqla yeri işıqlandırması ilə
bağlı olmuşdur.
Burada həmçinin göstərilir ki, Ay Tanrı inancı türklərin ana yurdu olan
Xəzər dənizi ilə Aral gölü arasında geniş bir məkana yayılmışdı. O zamanın
türkləri ayı “göy saqqallı buğa” şəklində təsəvvür edirmişlər. Bunu Türkmənistan bölgəsində Altın təpə qazıntıları zamanı tapılmış və alnında yaqutdan düzəldilmiş Ay təsviri olan qızıl buğa başı da isbat etməkdədir. Türk mifoloji sistemində, əsasən, Dəmir Kazık (Qütb ulduzu), Dan ulduzu, Çoban ulduzu, Böyük
ayı bürcü, Ülkər, Karvanqıran ulduzu, Samanyolu və s. astral görüşlərin sırasında yer almaqdadır. Bununla bərabər qədim türklər planetlərdən Qaraquş olaraq adlandırdıqları Yupiteri, Erlik və ya Yaruk ulduz olaraq adlandırdıqları
Veneranı və Marsı da tanımaqda idilər (1, 276).
I cildin XII bölməsi “Göy Tanrıdan antropomorflaşmış şaman tanrısı Ülgenə keçid: türk mifologiyasında demiurq problemi” adlanır. Bu bölmədə göstərilir ki, şamanlığın türklər arasında geniş yayılması ilə Altay-Sayan xalqları
(altaylılar, tuvalılar, xakaslar, teleutlar və s.) arasında ən çox yayılmış və məşhur
tanrı səviyyəsinə Bay Ülgen ucalmış oldu. Zaman-zaman Ülgen Göy Tanrı inancını sıxışdırmağa və onun yerini almağa başladı. Göy Tanrı ilə heç bir əlaqəsi
olmayan və Göy Tanrıya kəsilən qurban mərasiminə qatılmayan şamanlar Ülgeni onun yerinə keçirməklə ruha kəsilən qurban mərasiminin də əsas iştirakçısına
çevrilmiş oldular. Ülgenin türk mifoloji düşüncəsində yer almadığı, Şaman fol-
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klorunun obyekti olduğu bu hami ruhun qədim və orta çağ yazılı qaynaqlarında
adının çəkilməməsi ilə də təsdiqlənir. Digər tərəfdən Orta Asiya və Sibir türkləri
Ülgen adında tanrı və ya qoruyucu ruh tanımamışlar. Hətta bəzi güney Altay
soyları baş Tanrı olaraq Ülgeni tanımır və ona sitayiş etmirlər. Ülgeni baş Tanrı
hesab edən digər Altay Sayan xalqlarının inancına görə də o mütləq qüdrət
sahibi olan Kögö Mönkönün / Kege Mengenin (Göy Tanrının) oğludur. Şamanların Ülgenə müraciətlə söylədikləri duada, alqışda Ülgenin Kögö Mönkö tərəfindən yaradıldığına önəm verilir.
F.Bayat bu barədə araşdırmaların yekununda belə bir nəticəyə gəlmişdir
ki, Ülgen Tanrı deyil, demiurqdur. Hətta şamanlar onu baş Tanrı səviyyəsinə
qədər yüksəltmiş olsalar da, onun daha yüksək bir Tanrı olan Kögö Mönkö tərəfindən yaradıldığı fikrini etiraf edirdilər (1, 322).
I cildin XIII bölməsi “Şaman mifologiyasının təqdim etdiyi bir ölüm ruhu
– Erlik və ya Erklik” adlanır. Sözügedən bölmədə qeyd olunur ki, mifoloji sistemlərdə həyatın və ölümün tanrıları olaraq təsəvvür olunan varlıqlar əsasən
dualist düşüncənin məhsulu kimi qəbul olunurlar. Antropomorflaşmış ölüm ruhu
olan Erlik türk mifologiyasında ən çox şaman miflərinin aktual mifoloji obrazıdır. Əsasən, ölüm mələyi olan və ya ölülər dünyasını idarə edən mifoloji varlığın
türk mifologiyasında qədim halda qalmamasının bir səbəbi də şaman dünyagörüşünün qəbul edilmiş dinlərə qədər sərgiləmiş olduğu sosial-mədəni baxışla
bağlı olmuşdur. Əski türk düşüncəsinə görə ölənlər bir qayda olaraq Erlikin məkanına aparılmışdır. İstər tarixi qaynaqlardan, istərsə də etnoqrafik qeydlərdən
məlum olur ki, Erlik insan oğlunun ömrünü müəyyən etməmiş, sadəcə öləndən
sonra günahkar olanların ruhlarını yeraltı dünyaya aparmışdır. Başqa sözlə, Erlik
ölüm hökmünü verməmiş, sadəcə hökmü yerinə yetirmişdir.
Bu bölmədə həmçinin göstərilir ki, Erlik və ya Erklik ad variantları ilə
mövcud olan ölüm mələyi şamanlığın inanc sisteminə daxil olmuş və hər nə qədər əkizlər mifi ilə bağlı olsa da, əsasən, Ülgenə əks mövqeyə gətirilmişdir. Türk
mifoloji sisteminin yaradılış hekayəsini, törəyiş fəlsəfəsini, esxatoloji düşüncəsini mənimsəyən şamanlıq Erliyə kosmoqonik mifdə xüsusi bir yer ayırmışdır.
Göy Tanrının yaradıcılıq xüsusiyyətləri Ülgenə köçürülmüş və işıq Ülgenin simasına yaraşdırılmışdır, qaranlıq pislik və ölüm isə Erlikin xüsusiyyətləri kimi
təqdim edilmişdir. Türk şamalığının bu ziddiyyətlər haqqında anlayışları qərb
alimləri tərəfindən dualist düşüncə kimi qəbul olunmuşdur. Türk mifologiyası
qaranlıqla işığın, həyatla ölümün əbədi mücadiləsi üzərində qurulmamışdır. Belə
ki, türklərin zidd anlayışlara təbii mövcudluq kimi baxdıqları qaynaqlarda da
təsdiq edilməkdədir. Dualizm köçəri türk şüuruna zidd olduğu üçün Ülgen-Erlik
əlaqələrini də dualizm baxımından araşdırmaq yanlışdır. Şaman mifologiyasının
güclü təsirinə məruz qalmış Ülgenlə Erlik demiurq və anti-demiurq funksiyasını
öz üzərlərinə götürmüşlər. Bunlar bir-birinə müttəfiq olan əkizlər qütbündə deyil, bir-birinə düşmən olan iki qardaş qütbündə dayanmışlar. Bu mücadilə yara-
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nışdan hər ikisinin arasında mövcuddur. Ancaq mifoloji düşüncədə əkizlərin hər
birinin özünə aid məkanlarının olması təsəvvürləri də mövcuddur. Belə ki, türklərin Ülgenə göyləri, Erliyə isə yeraltı dünyanı vermələri məntiqi olaraq bu iki
qardaşın məkanı anlamına gəlmişdir (1, 329).
Bu bölmədə F.Bayat həmçinin göstərir ki, Altay şamanlarının inancına
görə Erliyin insanlara bəla göndərməyinin səbəbi insanların ona qurban kəsmələrini təmin etdirməklə bağlıdır. Əgər hər hansı bir insan və ya toplum onun istəyini yerinə yetirməzsə, o zaman Erlik xan ölüm və fəlakət ruhlarını göndərir. Pis
ruh da qurban verməni gecikdirən insanın canını alır (1, 346). Onu yeraltı dünyaya aparır, mühakimə edir və özünə xidmətçi edir. Kəsilən qurbanların əvəzində Erlik insanlara heç nə verməz, yalnız göndərəcəyi bəla və bədbəxtlikləri bir
az gecikdirmiş olar. Əslində elə Erliyə qurban kəsməklə insanlar xəstəliyi, zərəri, qəzəbi və şiddəti azaltmaq məqsədi güdürmüşlər (1, 347).
Altay-Sayan türklərinin inancına görə Erlik həmçinin ilk şaman olmuş və
hətta bəzi sənətləri insanlara o öyrətmişdir. Şorlara görə Erlik xan şamana şamançılıq vergisi verməklə bərabər ona qamlıq etməyi, davul çalmağı da öyrətmişdir (1, 348).
I cildin XIV bölməsi “Töz / tös, onqon, tanqara, erən, yaik / caik anlayışları” adlanır. Bu bölmədə F.Bayat qeyd edir ki, töz / tös, onqon, tanqara, erən
anlayışları türk mifologiyasında mühüm bir kateqoriyanı əmələ gətirməklə bəzi
hallarda müxtəlif fikir və görüşlərin də ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Əslində, bu qavramların əvvəllər heyvan kultu ilə əlaqəli olduğu da unudulmamalıdır.
Bəzi Altay türklərində ağacdan, dəridən, keçədən, daşdan, sümükdən, palçıqdan
və s. düzəldilən və əsasən heyvan, bəzi hallarda isə insan şəklində olan ruhların
təsvirinə töz/tös deyilmişdir. Bu tözlərin bir qismi oyuncaq şəklində düzəldilmişdir. Bu cür tözlərə altaylılarda, çuvaşlarda, tatarlarda rast gəlmək mümkündür. Bunlar yalnız ailənin, soyun və qəbilənin qoruyucusu funksiyasını yerinə
yetirən və Göy Tanrı ilə heç bir əlaqəsi olmayan ruhların təsvirləridir. Ehtimal
ki, bu tözlər altaylıların buddizmi qəbul etməsindən sonra ortaya çıxmışdır. Altay-Sayan türklərinin çoxunda tös/töz olaraq adlandırılan ruhlara və onların təsvirlərinə yakutlarda tangara, tuvalarda iren/eren, moğollarda və buryatlarda onqon adı verilmişdir (1, 355).
XV bölmə “Mifoloji Ana (Yer Ana) kompleksi və bu kompleksə aid olan
digər ruhlar” adlanır. Bu bölmədə göstərilir ki, türk mifologiyasında qərb mifologiyasından fərqli olaraq kişi və ya qadın cinsli tanrılar anlayışına rast gəlmək
mümkün olmadığından, bu sistemdə tək Tanrı olduğundan, müqəddəs qadın
obrazlarını Mifoloji Ana adı altında cəmləşdirmək daha da məqsədə müvafiqdir
(buraya Yer-su, Ağ ana, Humay, Ayıısı və s. varlıqlar aid edilir) (2, 11).
Daha sonra bu bölmədə qeyd olunur ki, mifoloji sistemlərin böyük çoxluğunda bütün canlı varlıqların anası olaraq bilinən və törəyici gücə sahib müqəddəs qadın – mifoloji Ana paradiqması vardır. Bütün arxaik mifoloji motivlər, bü-
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tün hami ruhlar hər nə qədər dəyişməyə məruz qalsalar da, bir bütünün yəni mifoloji Ananın genetik hafizədən qopmuş bölmələridir. Türk mifologiyasının ən
əski qatlarında doğumla ölümü təmsil edən və ilk başlanğıc olmanı özündə əks
etdirən Mifoloji Ana və ya Yer Ana varlığına təsadüf edilmişdir. Zaman-zaman
mifoloji Ananın müxtəlif əlamətlərini əks etdirən Yer Ana, Yer Sub, Ötükən,
Umay kultu şəklində ortaya çıxdığını və mifolojilikdən cisimləşməyə qədər
uzun bir yol qət etdiyi də görünür. Tanrıçılıq kultunun ilkin və bəsit mifoloji
Ana varlığından mükəmməl bir sistemə çevrilməsi türklərin düşüncə və yaşam
fəlsəfəsindəki inkişaflarla bağlıdır (2, 13).
XVI bölmə “Türk mifologiyasının doğum və ailə qoruyucusu – Umay /
May Ene” adlanır. Bu bölmədə göstərilir ki, rəsmi türk yazıları olan OrxonYenisey kitabələrində Tanrı və İduk Yer-Subla bərabər adı qeyd olunan mifoloji
varlıqlardan biri də Umaydır. Umay “Kültigin”, “Bilgə xaqan” və “Tonyukuk”
yazılı abidələrində qadın ilahə olaraq xatırlanmaqdadır. Digər abidələrdən fərqli
olaraq “Tonyukuk” abidəsində Umayın funksiyası açıq şəkildə görünür: “Tanrı,
Umay, müqəddəs Yer-Su onlara zəfər verdi, niyə qaçaq?!” Umayın Tanrı və
İduk Yer-Subla birlikdə türklərə zəfər verdiyi rəsmi yazılarda da görünməkdədir. Umayın bəzi Turfan mətnlərində, “Altun Yaruq” əsərində və “Divanü luğatit-türk”də Tanrı və ya ruh anlamında deyil, ana anlamında təsvir edilməsi bu
varlığın keçirmiş olduğu anlam dəyişikliyi ilə əlaqədardır. Umayla bağlı etnoqrafik qaynaqların böyük bir qismi Altay qövmlərindən 19-cu əsrdə yazıya alındığına görə buradakı funksiya və status dəyişmələri təbii qarşılanmalıdır (2, 49).
Bu bölmədə həmçinin göstərilir ki, rəsmi türk yazılarında Umayın funksiyasının daha geniş olduğu görünsə də, aradan keçən zaman kəsiyində o daha çox
uşaq qoruyucusu olaraq qəlibləşmişdir. Zaman-zaman digər mifoloji varlıqlara
aid olduğu kimi Umay da şaman dünyagörüşü ünsürü kimi nəzərə alınmış və
onunla bağlı bəzi dəyişik fikirlər ortaya çıxmışdır. Buna baxmayaraq kumandinlərdə Umay səma ruhlarından olan yüksək dərəcəli qadın ilahəsi hesab olunur. Bu da onun əski mifoloji Ana kompleksindən qopduğunu göstərir (2, 50).
XVII bölmə “Türk mifologiyasında kult” adlanır. Burada göstərilir ki, kult
və inanc insan toplumunun əsrlərcə inkişaf etdirdiyi davranışlar sistemidır ki,
buraya yaxşı və pis, aydınlıq və qaranlıq, yararlı və yararsız, müqəddəs və adi və
s. bu kimi qəlibləşmiş ziddliklər daxildir. Kult və inanc sözlü mətnlərdə və rituallarda topluma təqdim olunan və toplumca yaşanılan hiss və duyğulardır. Bir
tərəfdə mədəniyyəti və inancı yaşadan yaddaş və yaddaşda qalan simvollar, digər tərəfdə topluma yad olan, anlaşılmaz olan sirli sistem. Bax, bu ikili element
mif çağı insanını ən çox düşündürən məsələ olmuşdur. İstər təhkiyəyə əsaslanan
mətndə, istər nümayişli mərasim, ritualda olsun, kultlar simvol və sirr prinsipi
üzərində əmələ gəlmişdir. Kultdan bəhs edən miflərdə insan həyatı doğru bildiyi
bir şəkildə yaşamaq niyyətli olub, müqəddəs bilinəni qorumağa yönəlmişdir.
Mifin kult və inanc elementi, həm də bir dini həssasiyyət də daşımaqdadır. Belə
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ki, mifologiyada kainatın və insanın yaradılış, mövcud olma səbəbləri, yaradılışda mütləq gücün rolu və s. mifologiyanın ilk dini faktı bünövrəsində saxladığını sübut edir. Kult və inanc sistemi toplumun dünyagörüşünün məhsulu olmaqla bərabər eyni zamanda onların yaşamıdır. Kult və inanc sisteminin qəbul
edilmiş dinlərin təsiri ilə şəkil dəyişdirmələri mövcud olsa da, onların bütün durumlarda sosio-mədəni qurumda öz sürəkliliyini qoruya bilməsi əsas məsələdir.
Kult türk mifologiyasında fövqəltəbii varlıqlar şəklində qəbul edilən uca və
müqəddəs varlıqlara göstərilən ehtiram və etiqaddır. Xüsusilə də, bəlli anlayış
və məfhumların qoruyucusu olaraq zənn edilən ilahi varlıqların kultlaşması türk
mifologiyasında məlum bir hadisədir. Kult anlayışına aid olan varlıqlar, iyə
kateqoriyasına nə qədər bənzəsə də, onlar ayrı-ayrı statuslara malikdirlər.
Xüsusilə, türklərin atalarına hörmətdən yaranan atalar kultu iyə kateqoriyasına
bənzəsə də onları fərqləndirən cəhətlər də az deyildir. Atalar kultunun başlıca
funksiyalarından biri toplumu, eli birləşdirmək, mənəvi birlik ideyasını dəstəkləməkdir. Atalar kultu türk mifologiyasında üç funksiya ilə çıxış etmişdir: 1. Soya
ad vermiş və ilk ata olmuşdur: Oğuz ata, Qırğız ata. Bunların əsas xüsusiyyətləri
ilklik, törədicilikdir. 2. Toplumda ata olaraq qəbul edilmiş və mədəni fəaliyyətləri olan şəxslər olmuşlar: Qorqud ata, Qənbər ata, Baba Dehqan. Xüsusiyyətləri
müdriklik və övliyalıqdır. 3. Əski türk atalar kultu baxımından şəkil dəyişdirmiş
və İslamdan sonrakı mədəni qəhrəmanlıq fəaliyyətini məslək və sənət pirləri
olaraq yerinə yetirmək: Xızır, Həzrəti Əli və s. (2, 81).
Bu bəhsdə həmçinin türk mifologiyasındakı ata ruhlarının mədəni qəhrəmanlıq və iyəlik, hamilik fəaliyyətlərindən də geniş bəhs edilmişdir. Burada, eyni zamanda göstərilmişdir ki, İslamın qəbulundan sonra türk atalar kultuna aid
olan mədəni qəhrəmanlar öz mənəvi yaşamlarını İslami dəyərlər çərçivəsində
sürdürmüşlər. Bəzən isə onlara aid mədəni fəaliyyətlər və hamilik, pirlik xüsusiyyətləri islam müqəddəslərinə aid edilmişdir. Məsələn: tacirlərin ilk piri, yəni
mədəni qəhrəmanı Həzrəti Məhəmməd, səyyahların piri Həzrəti İsa, çobanların
piri Həzrəti Musa, dərzi və yazıçıların piri Həzrəti İdris, çörəkçilərin piri Həzrəti
Zülküf, balıqçıların piri Həzrəti Yunis və s. olmuşdur (2, 114).
XVIII bölmə “Od-ocaq kultu paradiqmasında od ruhu” adlanır. Bu bölmədə göstərilir ki, türk mifoloji sistemində onlarla fərqli variantda mövcud olan od
və ya ocaq kultunun başlıca funksiyası insanları, onların ailələrini bəladan, xəstəlikdən qorumaq, heyvanların artımı və evin bərəkətini təmin etməkdir. Hər
evdəki (çadırdakı) ocaq və ocaqdakı od hamisi ilə bərabər qədim türklər Tanrı
qədər güclü və nüfuzlu olan alov, od ruhunun da varlığını etiraf edərdilər. Xüsusilə, şaman mifologiyasının təsiri ilə bu od-ocaq hamisi yeni, bəzi dəyərlər qazanmışdır. Məsələn, yakut şamanı Mərəyə görə 9-cu göydə odu yaradan Dalkın
eezi tanqara adlı tanrı yaşayır (eezi digər türk ləhcələrindəki ezi, iyə, idi və s.-yə
uyğun gələn sözdür). Eezi sözünün yanında tanqara – ilah sözünün işlədilməsi
od hamisinin yüksək mövqeyinə işarə etməklə yanaşı, bu qoruyucunun yüksək
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dərəcəli ruhlar sırasına aid olduğunu bildirir. Od ruhuna qurban kəsmə inancı da
türk mifologiyasında yayılmış bir inancdır (2, 117).
XIX bölmə “İyə kateqoriyası” adlanır. Bu bölmədə göstərilir ki, türk xalqlarının inanc obyektində var olan iyə kultu mifologiyamızın ən zəngin qismini
təşkil etməkdədir. Əslində ən əski mifoloji düşüncənin ünsürü olan iyə kultu
müxtəlif türk ləhcələrində fərqli variantlarda özünü göstərmişdir: qədim türklərdə idi/izi, osmanlı məntlərində is/issi, xakaskada ezi, altayca və türkməncədə
ee, tuva, qırğız, qazax və noqaycada ie, Azərbaycan türkcəsində yiyə, iyə. Bəzi
qaynaqlarda, məsələn, Divanü lüğatit-türk, Ətibətul-həqayik, Əbu Həyyan lüğəti
və s.-də iyə sözünün Tanrı anlamına gəldiyi göstərilmişdir. İyə kultu orta dünya
ruhları içində xüsusi bir yer tutmaqdadır. Belə ki, türk mifologiyasının əsaslı kateqoriyalarından birini təşkil edən və sayları bilinməyən iyələr nə qədər orta
dünyada olsalar da, hər biri müstəqil olub öz aralarında da ierarxiya təşkil etmirlər. İççi, ezi, iye olaraq adlanan bu hami ruhların sayı haqqında türk mifologiyasında dəqiq bir təsəvvür yoxdur. Haqqında çox az məlumatımız olan və bəzən də
Tanrı adı ilə adlanan taleh və ya yol tanrısı, eyni zamanda yaz və qış tanrıları da
orta dünyanın qoruyucuları arasında yer almaqdadır. Bununla bərabər Altay-Sayan xalqlarında və Sibir türklərində, xüsusilə də yakutlarda insan soyunun qoruyucusu vəzifəsini icra edən Umay, Ayıısıt və ya İyehsıt kimi çox populyar mifoloji varlıqlar da vardır. Buraya ov hamisi də əlavə edilsə, orta dünya qoruyucusu
ruhlarının mürəkkəb mənzərəsi ortaya çıxır. İstər İslam mətnlərində, istərsə də
Altay-Sayan türklərinin sözlü mədəniyyətində olsun, iyələr, sahib və qoruyucu,
hami funksiyalarını (Tanrı, yaradıcı, rəbb statuslarında) günümüzə qədər daşıya
bilmişdir. Bəzi iyələrin mədəni qəhrəmanlıq fəaliyyəti qədim çağlarda iyə kultunun daha geniş funksiyalara malik olmasından xəbər verir. Ancaq daha
sonralar mədəni qəhrəmanlıq funksiyasının atalar kultu paradiqmalarında özünü
göstərdiyinin şahidi oluruq (2, 141-143).
XX bölmə “Yol iyəliyi baxımından sinkretik Xızır anlayışı” adlanır. Bu
bölmədə göstərilir ki, insanları və nəhayət dünyaları bir-biri ilə birləşdirən yol
paradiqması türk mifoloji düşüncəsində xüsusi bir yerə sahibdir. Qoruyucu ata
kultuna aid olan, lakin İslamın qəbulu ilə funksiyalarının böyük bir qismi Xızıra
aid edilən mifoloji xarakterlərdən biri də yol hamisidir. Bu mifoloji hami qədim
uyğur yazılı abidəsi olan “İrk bitig” fal kitabında da qalmışdır. Bu kitabda yol
hamisi Ala Atlıq Yol tenqrisi və Kara yol Tenqri adı ilə qeyd olunmuşdur. Yol
hamisinin adındakı “tanrı” ünvanı onun yüksək statusundan xəbər verir. Köçəri
bir xalqın hər zaman yolda olduğunu göz önünə gətirsək, bu tip Yol tanrısının
bəzi mətnlərdə xatırlanması təbii qarşılanmalıdır. Yol tanrısı “İrk bitig” əsərində, həm də bəxt, taleh qoruyucusu kimi də təqdim edilmişdir. Bu tip mifoloji
hamiyə başqa qədim mətnlərin heç birində rast gəlinmir. “Dədə Qorqud kitabı”nda da bəxt, şans gətirən hami ruha işarələr edilsə də, Yol tanrısının adı çəkilmir. Bu da orta əsrlərdə bəxt və ya yol tanrısının artıq unudulduğunu aşkar-
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layır. Ancaq Alban tarixçisi Moisey Kalankatlı “Ağvan tarixi” adlı əsərində 7-ci
yüzilin 80-ci illərində piskopos İsrailin Savir /Sabirlərin yanına gəlməsini təsvir
edərkən Sabirlərin oda və suya qurbanlar kəsdiyini, yol tanrılarına və Aya səcdə
etdiklərini yazmışdır. F.Bayat göstərir ki, M.Seyidov Alban-Arran tarixçilərinin
əsərlərinə istinad edərək yol hamisinin adının Uğur olduğunu və onun başlıca
funksiyasının yol, yer hamiliyi olmasını yazmışdır (2, 145).
Daha sonra bu bəhsdə göstərilir ki, yolda at sürən Yol tanrısı sonralar İslamiyyətin təsiri ilə boz atlı Xızır /Xıdır kultu ilə bütünləşmiş və varlığını bu
şəkildə qoruya bilmişdir. Boz atlı Xızırın peyğəmbər dərəcəsinə qədər yüksəldilməsi türklərin yol qoruyucusuna verdikləri önəmlə bağlıdır (2, 147).
XXI bölmə “Təbiət qüvvələri baxımından İyə kultu” adlanır. Bu bölmədə
qeyd olunur ki, təbiət qüvvələri hesab olunan naturmifoloji ünsürlər türk mifologiyasının ən qədim qatını təşkil etməkdədir. Bu mifoloji ünsürlər zaman-zaman
dəyişmə və yeniləşməyə məruz qalsalar da qədim köklərini, qismən də olsa, qoruya bilmişlər. Türk mifologiyası uzun bir zaman müddətində yazıya alınmadan
sözlü mədəniyyətdə yaşadığı üçün bütün sosio-mədəni təsirlərin nəticəsində antropomorflaşmışdır. Bəzi tarixi qaynaqlarda olan çox məhdud dərəcəli məlumatlardan başqa təbiət kultları ilə bağlı bizə qədər demək olar ki, heç bir detal gəlib
çatmamışdır. Son dövr araşdırmalarda təbiət miflərinin artıq ayrı bir xüsusiyyətlə varlığını sürdürdüyü qeyd olunur. Belə ki, türk mifologiyasında canlı varlıqlar
kimi təsəvvür edilən külək, yağış, ildırım və s. ünsürlərin özlərinin də bir hamisi
olduğunu göstərən dəlillər mövcuddur. Küləyin, tufanın yağış, yağışın şimşək
əmələ gətirməsi baxımından ən güclü təbiət iyəsi Yel Babadır. Yağış iyəsinin
bölgədən bölgəyə dəyişməsi faktı da mövcuddur. Belə ki, Orta Asiyada çox
məşhur olan Burkut babanın bir funksiyası da yağış hamiliyidir. Onun bu funksiyası Kazan tatarlarının da mifoloji görüşlərində müşahidə olunmaqdadır. Yağış
yağdırma və ya yağışı yönləndirmə işini Orta Asiyanın digər xalqlarında başqa
varlıqlar – Moma Kuldurak (özbəklərdə), Qarzı Mama (türkmənlərdə), Makul
və ya Makay (qazaxlarda), Çoppa (Qaraçay-balkarlarda) yerinə yetirdiyinə inanırlar. Türklərin şamanlardan başqa yadaçıları da olmuşdur ki, bunların da təbiətə hökm edə bilən insanlar olduğu düşünülmüşdür. Onların əlində əvvəllər
Tanrının ixtiyarında olan yada daşları olmuşdur ki, onlar məhz o daşın vasitəsilə
havanı dəyişdirməyi, yağış və qar yağdırmağı bacarmışlar. Daha sonralar yada
daşının funksiyası digər varlıqların üzərinə köçürülmüşdür. Məsələn, Anadolunun müxtəlif ərazilərində “Çömçə gəlin” oyunu vardır ki, uşaqlar türkülər oxuyaraq Tanrıya qoç və ya qoyun qurban deməklə ondan yağış diləyirlər (2, 155).
XXII bölmə “Ağac kultu və orman iyəsi” adlanır. Burada göstərilir ki, türk
ekosisteminin əsas ünsürlərindən biri olan orman sosial-iqtisadi sistemin də təməl qaynaqlarından biridir. Orman mifoloji inanclarımızda canlı bir varlıq kimi
təsəvvür olduğundan çox zaman orman qoruyucusu ilə birləşmiş, sinkretik bir
vəziyyət nümayiş etdirmişdir. Orman qoruyucu iyələrin 2 səkli vardır: 1. Zoo-
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morfik görünüşlü iyələr. 2. Antropomorflaşmış iyələr. Altay-Sayan və Sibir
türklərində ormanın hamisi zoomorfik varlıq olan Ayıdır. Bu zoomorfik varlığın
orman kultunun inkişaf etdiyi qövmlərdə, məsələn, tunquz-mancurlarda və bəzi
türk olmayan Sibir xalqlarında da müşahidə edilməsi Ayını kosmik anlamda orman ruhu durumuna gətirmişdir. Tobol və Omsk tatarlarında orman ruhu Yış
Keşe və ya Ağac Keşe adı ilə tanınan antropomorflaşmış bir varlıq hesab edilməkdədir. Ormandakı pis ruhlar dedikdə, tatarlar bu mifoloji tipi nəzərdə tuturlar. İnsanları ormanın dərinliklərinə qədər aparıb onlara zərər verən bu orman
ruhları ormanda yolunu azmış qızlara oğlan, oğlanlara isə qız cildində görünərmişlər. Sibir tatarlarındakı Yış Keşe ova çıxan ovçuları ormanda həbs edir, onlara evlənməyi təklif edir. Yış Keşe həm funksiyası, həm də yaradılışı baxımından Azərbaycandakı Ağac adam adlanan mifoloji varlığa bənzəyir. İnanca görə,
o da ormana gələn və ya ormanda yolunu azan insanları onunla evlənməyə məcbur edir (2, 170-173).
XXIII bölmə “Ov kultu və ov iyəsi” adlanır. Bu bölmədə göstərilir ki, türk
boylarının sosial-iqtisadi nizamında əsas rol oynayan ovçuluq kultu mənəvi və
iqtisadi həyatın qurulmasında xüsusi yer tutur. Qayalar üzərində çəkilən ov təsvirlərinin (məsələn, Qobustan qaya rəsmləri, Sibir qaya təsvirləri, Baykal gölü
ətrafındakı rəsmlər, İslamdan sonrakı ov miniatürləri, sonrakı dönəmlərdə oyma,
fresko və qumaş üzərinə çəkilmiş ov təsvirləri və s.) mövcudluğu ovçuluğun
türk mədəniyyəti tarixinin ən qədim qatını təşkil etdiyini göstərməklə bərabər
ovun təkcə sosial-iqtisadi akt deyil, eyni zamanda inanc olmasından xəbər verir.
Belə ki, ovla bağlı icra edilən ritual-simvolik səhnələşdirmə zamanı ovla bağlı
olan bəzi gizli biliklərin, informasiyaların topluma çatdırılması fikri də qarşıya
məqsəd kimi qoyulmuşdur. Ov səhnələrində ovçunun insandan çox mifoloji varlığı xatırlatması və ya maskalı ovçu təsvirləri ovun sirli tərəfləri ilə bərabər ovçuluq sahibinin, iyəsinin ritual təsvirinin varlığını da sübut etməkdədir. Həmçinin ov səhnələrini və heyvan təsvirlərini göstərən tarix öncəsi, paleolit, mezolit
və neolit dövr rəsmlərinin bir-birinə çox bənzəməsi də ov paradiqmasının uzun
zaman dəyişməz qaldığını göstərməkdədir. Mifoloji inanclara görə ovun məhsuldar və uğurlu olması üçün bir çox ibadətlərin, ritualların icra edilməsi şərt
olmuşdur. Ovçulara bol ov verməsi üçün orman ruhlarına hekayələr danışılması
da vacib ayinlərdən biri hesab olunmuşdur. Ovçuluq kultu ibtidai şəklindən
hökmdarların etdikləri sürəkli ov əyləncələrinə qədər bir dəyişmə və inkişaf
yolu keçmişdir. Ancaq ibtidai dövrdən son dövrlərə qədər ovçuluq öz dini-mifoloji ənənəyə bağlılığını, tabu və yasaqlarını hər zaman qoruya bilmişdir (2, 191).
XXIV bölmə “İyə kateqoriyası çərçivəsində dağ, daş və oba kultu” adlanır.
Bu bölmədə göstərilir ki, qədim mifoloji inanc sistemində önəmli bir yeri tutan
dağ orman, dərə, ağac və s. kimi mifoloji Yer Ana kompleksinə aid olmaqla bərabər zaman keçdikcə iyə kateqoriyası kimi də dəyər qazanmışdır. Mifoloji inanca görə, təbiətdəki hər bir nəsnənin iyəsinin olduğu və onların hər birinin fərqli
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xüsusiyyətlərinin olması məlumdur və bu xüsusiyyətlər dağ kultunda da vardır.
Dağların və obaların yalnız öz iyələrinin deyil, həmçinin digər ruhların da məskəni olduğu etnoqrafik məlumatlarla öz təsdiqini tapmışdır. Bu səbəbdəndir ki,
dağlar və obalar türk mifologiyasında ritualların icra edildiyi müqəddəs məkanlar olaraq qalır. Türk xalqlarının demək olar ki, hamısında mövcud olan dağ kultu mifologiyada dağ və oba kultu ilə sintez halında görünür. Dağ iyəsi yalnız bir
təbiət kultu olmaqla qalmayıb, həmçinin mənşə mifinin də xüsusiyyətlərini daşıyır. Belə ki, boyların, soyların və qəbilələrin hər birinin özlərinin müqəddəs dağlarının olması, soyun öz əcdadını dağ ruhu ilə birləşdirməsi bu iki mifoloji kateqoriyanın ortaq bir kultla bağlanmış olduğunu göstərməkdədir. Digər tərəfdən
dünya modelində dağın yerin dayağı olması inancı dünya dağlarının və ya dəmir
dağların varlığı inancını meydana gətirmişdir. Ümumiyyətlə, canlı varlıq olaraq
qəbul edilən dağ bəzi təsəvvürlərə görə Dağ ruhunun özüdür. Dağ qədim türklərin müqəddəs mərkəz anlayışını təşkil etməklə dövlətin də mərkəzi olmaq
funksiyasını öz üzərinə götürmüşdür. Belə ki, Göytürklər və Uyğurlar dönəmində dağlıq və ormanlıq bölgə olan Ötükən dövlətin mərkəzi olmaq funksiyasını
da daşımışdır. Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, türklər and içərkən müqəddəs bildikləri varlıq və nəsnələrə and içirlər ki, bunların içində dağların da adı zikr edilmişdir. Digər tərəfdən dağ türklərin dastanlarında (xüsusilə də Altay-Sayan türklərində) vətən simvoluna çevrilmişdir. Həmçinin dağ ata ruhlarının məskunlaşdığı yer olduğundan da müqəddəs hesab edilmişdir. Dağa baba deyilməsi ənənəsi
bu gün də türk xalqları arasında yaşamaqdadır. Azərbaycanda dağa baba deyilməsi ilə yanaşı gəlinlərin dağı gördükdə üzlərini örtmə (yaşmaqlanma) adəti də
dağın qayınata, həm də ərinin soy dağı kimi təsəvvür olunmasının bir işarəsidir
(2, 223).
XXV bölmə “Mifoloji Ana kompleksində su iyəsi” adlanır. Bu bölmədə
göstərilir ki, qədim türk yazılarında İduk, Yer-Sub olaraq qeyd olunan qoruyucu
ruhların başında yer ilə bərabər su kultunun da olduğu görünür. Adından da göründüyü kimi su yerlə bərabər digər hami ruhların başında yer almaqdadır. Su
ünsürü kosmosun yaranmasında ilk maddə rolunu icra etdiyi üçün başlanğıcların
başlanğıcı hesab edilmişdir. Mifoloji təsəvvürlərdə su sahibi əksər hallarda insan, bəzən də balıq şəklində yer almışdır. Suyun müqəddəsliyi mikro kosmosun
eyni ilə makro kosmos kimi su ilə başlayıb su ilə sona çatması ilə bağlıdır. Kosmoqonik mif, bu baxımdan törəyiş mifinin dilində variantlaşmış, yaradılış törəyişlə eyni sintaqmatik cərgəyə gətirilmişdir. Su paradiqması kosmos və insan
sintaqmalarında dəyişmə göstərmişdir. Türk yaradılış mifində kosmos sudan
törəmişdir, başqa sözlə, yaradılışın nüvəsi sudur. Bütün canlılar da sudan yaradılmışdır. Bu halda, su yaradılışın təməl nöqtəsi olduğundan onun mifoloji şüurda xüsusi, üstün bir status qazanmış olmasını da məntiqli hesab etmək lazımdır.
Su başlanğıc maddə olduğu kimi esxatoloji mifdə də dünyanın sonunu gətirən
ünsür olaraq qeyd olunur. Kosmik bilgidə tufan olaraq qeyd olunan dünyanı su
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basması kimi ezoterik bilgilərə görə yaşlanmış dünyanın sonu yeni yaradılışın
da ilk ünsürüdür. Folklor düşüncəsində də abi-həyat və ölüm suyu olaraq ikili
xarakter nümayiş etdirən su kultu mifoloji dünya modelindəki kosmoqonik və
esxatoloji miflərin təsiridir. Suyun ilk maddə olması da həyatla ölümü birləşdirməsində görünməkdədir. Törəyiş miflərində də insanın bir qətrə sudan törəməsi
informasiyası qorunmuşdur. Bu gün türk boylarından yakutlarda, qazaxlarda,
qırğızlarda və Azərbaycan türklərində qısır qadınların sudan uşaq istəmələri və
bunun üçün çayın kənarında, tənha ağacın altında, boz at dərisinin üstündə gecələməsi suyun ilk başlanğıcdakı övlad vermə funksiyasının zamanımıza qədər gəlib çıxdığını göstərir. Ayrıca, xalq nağıllarında suyun ölən qəhrəmanı diriltməsi
də başlanğıcda suyun həyatverici gücünün olduğu inancının folklor düşüncəsinə
transformasiya olunmuş variantıdır (2, 249).
XXVI bölmə “Damdabacalar – ev-eşik iyələri” adlanır. Bu bölmədə göstərilir ki, islam dininin qəbulundan sonra ümumi adıyla – yaxşı və pis cinlər olaraq sosiallaşdırılan bu varlıqlar hələ də danışılan mifoloji mətnlərdə (memoratlarda) qorunmaqdadır. Memoratlar (xatirələr) yaşanmış və ya yaşanıldığına inanılan fövqəladə hadisələr, yaxşılıq və ya pislik edən varlıqların gerçəlikdə mövcud olduğuna inanılaraq danışılan mifoloji hekayətlərdir. Memoratda danışanın
ya özünün, ya da bir başqasının fövqəladə varlıqlarla təmasından bəhs edilir. Əslində inisiasiya mərasimlərinin bir variantı olan damdabacalarla və demonik varlıqlarla bağlı memoratlar arxaik özüllü olması ilə seçilməkdədir. Yetkinləşmə
dövrü ilə bağlı olaraq danışılan bəzi mifoloji hekayətlər zamanla əslindən uzaqlaşaraq yaşanılan bir hadisənin hekayəsinə çevrilmiş olur. Uşaqları qorxutmaq
məqsədi ilə danışılan hekayətlər isə zaman-zaman şüuraltı qalıqlar şəklində təzahür etmiş, yaşanılan bir hadisə şəklini almışdır. Hər halda bu iki faktor mifoloji
məzmunlu memorat növünün yaranmasına öz təsirini göstərmişdir. Həm demonoloji varlıqlar, həm də damdabacalar arxaik şəkillərini qorusalar da, hər yönüylə gündəlik həyatda hiss edilən, duyulan, mövcudluğuna inanılan varlıqlardır.
Bu prizmadan baxıldığında bu gün xalq inancları və xalq dini anlamları əfsanə
çərçivəsində öyrənilsə də, əslində memoratlar kimi öyrənilməlidir (2, 259).
Prof. F.Bayata görə, ev-eşik iyələri və ya demonik varlıqlarla bağlı hekayələr danışanın gördükləri və ya ikinci şəxsdən dinlədikləri və ya üçüncü şəxsin
iştirakı ilə baş verdiyinin söylənilməsi ilə xarakterizə olunur. Ev-eşik iyələri əsasən iki yerə bölünürlər: birincisi, evi qoruyan iyələrdir ki, mifoloji təsəvvürlərə
görə onlar əsasən damda, evdə və ya döşəmənin altında yaşayırlar. İkincisi, eşiyi
və ya yurdu qoruyan iyələrdir ki, bunlar bəzi fəaliyyət xüsusiyyətləri ilə heyvan
qoruyucularına bənzəməklə, əsasən, evin eşiyində (qapının ağzında), evin baxçasında yaşayırlar. Əsasən, damdabaca adlandırılan bu iyələr Kazan tatarlarında
Öy iyase və ya Yort iyase, başqırdlarda Biçura / Bisura və ya Bisyura adları ilə
tanınır və eyni funksiyanı icra edirlər (2, 263).
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XXVII bölmə “İlkin mifoloji varlıqlar və ya demonologiya” adlanır. Bu
bölmədə göstərilir ki, yaradılış, mənşə baxımından iyə kultu ilə bağlı olub, hətta
eyni kökə mənsub olan, ancaq zamanla öz iyəlik funksiyasını itirərək pis və ya
qara iyələr kateqoriyasına aid olan demonoloji varlıqlar türk mifologiyasında geniş yayılmışdır. İlkin mifoloji varlıqlar olan demonik varlıqlar Tanrı və ya ilahilik statusu olmayan mifoloji varlıqlar olub, yaxşılıq anlayışının əks qütbündə yer
almaqdadırlar. Ölən və dirilən təbiət, bitki və heyvan kultu ünsürü kimi təzahür
edən demonik varlıqlar mifoloji Ana kultu ilə Tanrı kultu arasında keçid mərhələsini təşkil etməkdədir. Ümumi mifoloji düşüncəyə görə demonik varlıqlar insanların gündəlik həyatına qarışan, müdaxilə edən varlıqlardır. Təbiət qüvvələri
ilə bağlı olan demonik varlıqlar zamanla antropomorflaşdırılır və hətta sağlığında pislik edən insanların üzərinə köçürülür. Ənənəvi olaraq demonik varlıq və
xarakterlər qəbul edilmiş dinlərin və dini sistemlərin təsiri ilə yeni şəkil alır. Lakin türk mifologiyasının digər kateqoriyalarına nisbətən az dəyişikliyə məruz
qalan qolu da demonologiyadır. Şaman folklorunu bir demonoloji folklor olaraq
adlandırmaq olar. Çünki şamanın həm savaşdığı, həm də əlaqədə olduğu varlıqlar, həmçinin onun həm qoruyucu, həm də zərər verici ruhları da demonikdirlər.
Demonologiya yalnız yeraltı dünyanın ruhlarını deyil, bəlkə də daha çox yerüstü
aləmin qorxunc, öldürücü, tez-tez qiyafə dəyişdirən, narahat edildiyi zaman insanlara zərər verən varlıqlarını öyrənir (2, 278).
Bu bölmədə həmçinin F.Bayatın demonik varlıqların mifoloji və ontoloji
xüsusiyyətlərinə görə apardığı təsnifatı da öz əksini tapmışdır:
1. Ağac yasaqları ilə bağlı demonik varlıqlar.
2. Xortlamış demonik varlıqlar.
3. Baş paradiqmasında dəyərləndirilən demonik varlıqlar.
4. Al ruhu və onun semantik dairəsinə aid olan demonik varlıqlar.
5. Yol azdıran demonik varlıqlar.
6. Dönərgələr.
7. Mifoloji Ana kompleksinə aid olan demonik varlıqlar.
8. Doğumla bağlı demonik varlıqlar.
9. Uşaqları qorxudan demonik varlıqlar.
10. Digər demonik varlıqlar (2, 283).
Tədqiqatda təsnifatda qeyd olunan demonik varlıqlar haqqında məlumat da
geniş şəkildə öz əksini tapmışdır (2, 284-317).
XXVIII bölmə “Mifoloji Ana kompleksinə aid olan demonik varlıqlar” adlanır. Bu bölmədə göstərilir ki, demonik qadın varlığın ən çox xalq ədəbiyyatına
transfer etmiş tipi Orta Asiyada, xüsusən də özbəklərdə Jemauz-Kempir və ya
Jelmaquz-Kempir, Volqa tatarlarında Jalmavız, Sibir tatarlarında Yılmaquz, uyğur, başqırd və noqaylarda Yalmauz, qazaxlar və qaraqalpaqlarda Jalmauz, qırğızlarda Jelmoquz-Kempir, çuvaşlarda Yelmeves adı ilə bilinən, əfsanələrdə və
nağıllarda bəzən yeddi başlı, iri vücudlu yaradılış olaraq təsvir edilən mifoloji
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bir qəhrəmandır. Qırğızların “Ər-Toştyuk”, qazaxların “Ər-Tostik”, Sibir tatarlarının “Yirtyüşluk” adlı dastan və nağıllarında da Jelmoquz-Kempirin yeddi
başlı, iki yüz yaşında qorxunc varlıq olaraq yer altında yaşadığı qeyd olunmaqdadır. Jelmoquz-Kempir yerdəki vəziyyəti nəzarətdə saxlayır: on dörd gün ərzində bütün kainatı dolaşır: yeddi günə orta dünyanı, yeddi günə də yeraltı dünyanı gəzib dolaşır. Bəzi xüsusiyyətləri ilə Jelmauz-Kempirə bənzəyən, əski mifoloji görüşlərin sonrakı dini görüşlərlə çarpazlaşması nəticəsində meydana çıxan Albastı və ya Al arvadı inancı da türk mifologiyasında xüsusi yer tutmaqdadır. Füzuli Bayatın “Türk mitolojik sistemi” araşdırmasında bu obrazla (Albastı
və ya Al arvadı – N.Q.) bağlı əksər mövcud araşdırmalar sərf-nəzər edilmiş və
belə bir nəticəyə gəlinmişdir ki, demonik varlıqlarla bağlı olan bütün anlayışlar
sonrakı dövrlərdə dəyişməyə məruz qalmış, lakin onlar kök etibarı ilə şaman folklorundan gəlmə anlayış və obrazlardır (2, 318).
Göründüyü kimi, prof. F.Bayatın 2 cildlik “Türk mitolojik sistemi” adlı
araşdırmalarında türk mifologiyasının, demək olar ki, bütün nəzəri məsələlərinin
tədqiqi öz əksini tapmışdır. Zənnimizcə, bu tədqiqat əsəri öz çapında yalnız və
yalnız böyük türk alimi Bahəddin Ögəlin 2 cildlik “Türk mitolojisi” əsərləri ilə
müqayisə edilə bilər. Bilmirik, bu məqalədə prof. F.Bayatın 2 cildlik “Türk mitolojik sistemi” adlı araşdırmaları haqqında nə dərəcədə dolğun mənzərə yarada
bildik?! Yalnız bir şeyi dəqiq deyə bilərik ki, şübhəsiz, bu tədqiqat əsərləri türk
mifologiyası, həmçinin türk mifologiyasının türk xalqları ədəbiyyatlarındakı təzahürü məsələlərini araşdıran hər bir tədqiqatçının müraciət etməli olduğu ilk
mənbələrdən biri olmalıdır və olacaqdır.
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Folklor həyatından

TƏRTƏRDƏ BEYNƏLXALQ FOLKLOR KONFRANSI
Ümummilli lider Heydər Əliyevin blavasitə göstərişi ilə yaradılmış Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu Azərbaycan folklorunun,
o cümlədən Qarabağ folklorunun dünyanın digər xalqlarının, xüsusən də türk
xalqlarının folkloru ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsi üçün elmi-təşkilati işlərlə
mütamadi olaraq məşğul olur. Bu baxımdan 2012-ci ildən etibarən müntəzəm
olaraq keçirilən “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” elmi konfranslarını xüsusi qeyd etmək lazımdır. İki il ərzində – 2012-2013-cü illər ərzində
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu iki dəfə – 26 dekabr 2012-ci il tarixində Bakıda, 15 noyabr 2013-cü il tarixində isə Ağcabədi şəhərində “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” mövzusunda Elmi Konfrans düzənləmişdir.
2012-2013-cü illərdə ardıcıl olaraq iki dəfə keçirilən bu konfranslar təkcə
Folklor İnstitutunun həyatında deyil, həm də Azərbaycanın elmi və siyasi həyatında da əlamətdar hadisələrdən hesab edilir. Bu konfranslarda Azərbaycanın,
eləcə də dünyanın bir çox alimlərinin və tədqiqatçılarının məruzələri və çıxışları
dinlənilir, geniş elmi diskusiyalar, müzakirələr aparılır. Tədbirlərdə Azərbaycanın, eləcə də digər xalqların folklorşünasları Qarabağ folkloru ilə bağlı tədqiqatlarına yekun vurur, toplanmış elmi təcrübəni ümumtürk konteksində ümumiləşdirirlər.
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Mədəniyyət, incəsənət, eyni zamanda zəngin folklor məkanı olan qədim
Qarabağ torpaqları artıq 20 ildən çoxdur ki, erməni işğalçılarının tapdağı altındadır. Bu bölgədə olan bir çox maddi-mədəniyyət abidələrimiz erməni işğalçıları tərəfindən məhv edilib, bir milyona yaxın insan ev-eşiyindən didərgin salınıb. Bu isə müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatına və mənəviyyatına ağır zərbə
vurmuşdur. Ancaq Qarabağ bölgəsindən qaçqın düşənlər, təbii ki, öz yaddaşlarında folklorumuzu, mənəvi mədəniyyətimizi yaşatmaqdadırlar.
Qarabağda mövcud olan müharibə vəziyyəti əsrlər boyu formalaşmış folklor mühitini də məhv olmaq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qoymuşdur. Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın zəngin folkloru ümumdünya mədəniyyətinin bir hissəsi olduğuna görə AMEA Folklor İnstitutu Qarabağın folklor daşıyıcıları və
söyləyiciləri ilə sıx əlaqə yaratmağa çalışır. 2012-ci ildən etibarən Folklor İnstitutunun bir qrup əməkdaşı Qarabağ bölgəsinə, o cümlədən Qarabağdan didərgin
düşən sakinlərinin yaşadığı yerlərə ezam olunub, bu bölgədən zəngin folklor
nümunələri toplamışlar. Qısa müddətdə toplanan folklor nümunələri sistemləşdirilmiş və üç il ərzində doqquz cilddən ibarət “Qarabağ: folklor da bir tarixdir”
adlı coxcildliyi çap olunmuşdur. 2013-cü ildə Folklor İnstitutu həmçinin Qarabağın əvəzsiz musiqi folklorunu özündə əks etdirən xüsusi musiqi albomu buraxıb. İnstitutumuz eyni zamanda Qarabağ bölgəsində qeydə alınan müxtəlif
mərasimlərin, xalq oyunları və meydan tamaşalarının video-lentə alınması kimi
vacib bir işi həyata keçirib.

Konfransların keçirilməsində əsas məqsəd Qarabağ folklorunu, milli-mənəvi dəyərləri öyrənmək, onu tədqiq və təbliğ etmək və əldə edilmiş nailiyyətləri
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq olmuşdur. Bu məsələnin aktuallığını və ötən
illərdə keçirilən konfranslara xarici ölkələrdən də alimlərin qatılmaq istədiyini
nəzərə alaraq, eləcə də əsas diqqəti Qarabağ folkloruna və mədəniyyətinə yö-
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nəltmək üçün AMEA Folklor İnstitutu bu sahədə fəaliyyətini 2014-cü ildə də
davam etdirmişdir. Belə ki, bu silsilədən olan növbəti “Ümumtürk kontekstində
Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda olan möhtəşəm Beynəlxalq Elmi Konfransı AMEA Folklor İnstitutu 14 noyabr 2014-cü ildə Tərtər
şəhərində Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti, “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı və
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirmişdir.
Tərtər şəhərində keçirilən bu Beynəlxalq konfrans son illərin ən böyük
tədbirlərindən və Azərbaycanın elmi və mədəni həyatının ən mühüm hadisələrindən biri olub, həm də AMEA Folklor İnstitutunun Azərbaycanın elmi-ədəbi
və mədəni-siyasi həyatında mühüm rol oynadığını yenidən nümayiş etdirmiş oldu. Konfrans açılışı 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən edilən Tərtər şəhərinin Gənclər Mərkəzində keçirildi.
Beynəlxalq Folklor Konfransının AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Şurası
tərəfindən Tərtərdə keçiriləcəyi qərara alınandan əslən Tərtərdən olduğum üçün
çox narahat idim: görəsən Konfrans təşkilati baxımdan necə keçiriləcəkdi, digər
təşkilati işlər hansı səviyyədə qurulacaqdı? Konfrans iştirakçıları təşkilati məsələlərdən razı qalacaqdımı? Axı əvvəllər digər şəhərlərdə keçirilən Konfranslarda
bir sıra anlaşılmazlıqlar olmuşdu...
Ancaq Tərtəri, onun adamlarını yaxşı tanıyan bir tərtərli kimi, qəlbimdən
gələn bir səs mənə hər şeyin yaxşı olacağını deyirdi. Axı gözümü burada dünyaya açandan bu torpağın adamlarını qonaqpərvər, gülərüz və mehriban görmüşdüm. Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən yeddi ay bundan əvvəl Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
təyin olunan Müstəqim Məmmədov haqqında tərtərlilərin ən xoş sözlərlə danışması məni narahat olmağa qoymurdu. M.Məmmədovun yüksək təçkilatçılığı,
qəbulunda olan insanlara son dərəcə diqqət və qayğısı və nəhayət, aicənab bir
insan olması tərtərlilər tərəfindən razılıqla, minnətdarlıqla vürğulanırdı.
Belə də oldu. Haqqında ən yaxşı epitetlərlə danışılan, cavan, böyük enerjiyə malik bir insan olan Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim
Məmmədov bu Beynəlxalq Konfransın təşkilati baxımdan yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Yeri gəlmişkən, Konfransın keçirilməsi üçün lazımi şərait yaratdığına, bütün təşkilati məsələlərə son dərəcə diqqətlə
yanaşdığına görə Müstəqim Məmmədova və onun başçılıq etdiyi Tərtər Rayon
İcra Hakimiyyətinin bu tədbirdə əməyi olan hər bir əməkdaşına –xüsusilə Tərtər
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Ramiz Şabanova, RİH başçısının müavini, İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Elvin
Umudova və İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi
Svetlana Əzizovaya özümün və iş yoldaşlarımın dərin minnətdarlğını bildirirəm.
Tərtərdə keçirilən Konfransdan əvvəl konfrans iştirakçıları və rayon nümayəndələri Gənclər Mərkəzinin qarşısındakı meydançada adət-ənənələrimiz,
folklor nümunələrimizlə tanış oldular. Tərtər məktəblilərinin və rayon sakinlə-
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rinin təqdimatında xalq oyun və tamaşalarımızdan bəziləri-“Dirədöymə”, “Ənzəli”, ”Mollamindi”, “Maral oyunu” göstərilmiş, eləcə də yun əyrilməsi, yuxa
yayılması, nehrə çalxanması, sacda kətə bişirilməsi əyani şəkildə konfrans iştirakçılarına təqdim edilmişdir.Bundan başqa qara zurnanın sədaları altında meydanda nümayiş etdirilən pəhləvanların çıxışları, aşıqların və balabançıların, çaldığı havacatlar, ifa etdikləri musiqilər, orta məktəb şagirdlərinin ifa etdikləri qədim xalq nəğmələri, yallılar, halaylar konfrans iştirakçılarının, xüsusən də ABŞ,
Rusiya, Türkiyə və İrandan qatılan qonaqların böyük marağına səbəb oldu.
Sonra Gənclər Mərkəzinin böyük iclas salonunda “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” Konfransının plenar iclası oldu. Konfransı giriş sözü ilə açan AMEA Folklor İnstitutunun direktoru, AMEAnın müxbir üzvü Muxtar İmanov konfrans iştirakçılarını və qonaqları hərarətlə
salamladı və bu konfransın Qarabağ bölgəsində keçirilməsinin mühüm elmi və
ictimai əhəmiyyətindən danışdı. M.İmanov belə bir konfransın keçirilməsinin
əhəmiyyətindən bəhs edərək, bu Beynəlxalq Konfransın aktuallığını xüsusilə
vurğuladı. O, konfransın keçirilməsi üçün lazımi şərait yaratdığına görə Tərtər
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədova elmi heyət adından
təşəkkürünü bildirdi. M.İmanov cəbhə bölgəsi olan Tərtər rayonunda bu tədbirin
keçirilməsini xarici qonaqlar üçün – Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Rusiya,
Türkiyə və İrandan gəlmiş tədqiqatçı-alimlər üçün də xüsusi maraq kəsb etdiyini
qeyd etdi.
Tədbirdə çıxış edən Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim
Məmmədov cəbhə bölgəsində yerləşən Tərtər rayonunda belə tədbirlərin keçirilməsini dövlətçilik baxımından yüksək qiymətləndirdi. M.Məmmədov xalqın folklorunun, o cümlədən xalq oyun və tamaşalarının toplanılıb araşdırılmasında
AMEA Folklor İnstitutunun elmi əməkdaşlarının rolunu xüsusilə qeyd etdi. O,
belə tədbirlərin Qarabağ bölgəsində keçirilməsinə təşəbbüs göstərən və ona rəhbərlik edən AMEA Folklor İnstitutunun direktoru Muxtar İmanova öz minnətdarlığını bildirdi və yerli ziyalıların da bu konfransda həvəslə iştirak etdiyini
vurğuladı. “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin sədri, şair-publisist, ictimai xadim, Respublika Aşsaqqallar Şurasının üzvü Qənbər Şəmşiroğlu
çıxışında son illərdə – Muxtar İmanovun Folklor İnstitutuna rəhbərliyi dövründə
şifahi xalq ədəbiyyatına – folklora, folklor nümunələrinin toplanıb tədqiq edilməsinə xüsusi diqqət verdiyini vurğuladı. Q. Şəmşiroğlu Tərtərdə keçirilən Beynəlxalq Folklor Konfransının da bu diqqətin bariz bir nümunəsi olduğunu qeyd
edərək, konfrans iştirakçılarına uğurlar arzuladı.
Konfransın təşkilatçılarından olan Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri Umud Mirzəyev plenar iclasdakı çıxışında Qarabağla, onun folkloru,
tarixi ilə bağlı belə tədbirlərin məhz Qarabağ torpağında keçirilməsinin çox aktual olduğunu vurğuladı. Bu baxımdan U.Mirzəyev rəhbəri olduğu Beynəlxalq
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Mətbuat Fondunnun tədbirlərinin də mütəmadi olaraq Qarabağda keçirilməsindən və bunun böyük əhəmiyyətindən bəhs etdi.
Beynəlxalq Konfransa qatılmış ABŞ vətəndaşı, professor Anna Oldfield
öz çıxışında belə tədbirlərdə Azərbaycan həqiqətləri ilə yaxından tanış olduqlarını və bu reallıqları öz ölkələrində dəqiq məlumatlarla yayacaqlarını vurğuladı.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, professor A.Oldfield bütün dünyada aşıq sənətinin, ümümtürk folklorunun tanınmış tədqiqatçılarındandır. Mən onun konfransdan əvvəl Gənclər Mərkəzinin qarşısındakı meydandakı Tərtər məktəblilərinin və rayon sakinlərinin təqdimatında xalq oyunlarına tamaşa edəndə, yun əyrilməsi, yuxa yayılması, nehrə çalxanması, sacda kətə bişirilməsini, qara zurnanın sədaları altında meydanda nümayiş etdirilən pəhləvanların çıxışlarını əyani
şəkildə görəndə, aşıqların və balabançıların, çaldığı havacatları, ifa etdikləri musiqilərı eşidəndə onun nə qədər heyrətə gəldiyinin canlı şahidi oldum.
Plenar iclasda çıxış edən Rusiya Federasiyasının Dağıstan Muxtar Respublikasından gəlmiş filologiya elmləri namizədi Ruxaniyyət Musayeva və İrandan
gəlmiş Böyükbəy Ələkbəroğlu da çıxış edərək xalq oyun və tamaşaların hər bir
xalqın milli dəyərlər sistemində xüsusi önəm daşıdığını xüsusilə vurğuladılar.
Çıxışçılar “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda bu Beynəlxalq Konfransın Qarabağ torpağında keçirilməsini
alqışladılar və belə tədbirlərin gələcəkdə də davam etdirilməsini arzu etdilər.
Plenar iclasdan sonra bütün respublikada müsbət rezonans doğurmuş Tərtər Beynəlxalq Folklor Konfransı dörd bölmədə: I bölmədə filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Füzuli Bayatın, II bölmədə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Ağaverdi Xəlilin, III bölmədə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dilavər Əzimlinin, IV
bölmədə isə filologiya üzrə elmlər doktoru Tahirə Məmmədin sədrlikləri ilə öz
işini davam etdirmişdir. Konfrans proqramında və operativ şəkildə çap edilərək
iştirakçılara çatdırılan 520 səhifəlik Konfrans materiallar məcmuəsində tədqiqatçı alimlərin 50-yə yaxın məqaləsi yer almışdı.
Bölmələrdə Qarabağa, eləcə də ayrı-ayrı Azərbaycan bölgələrinə həsr edilmiş bir-birindən maraqlı mövzularda 40-dan çox elmi məruzə dinlənildi. Alimlərdən filologiya üzrə elmlər doktoru, profofessor Füzuli Bayatın “Xalq teatrı və
ya meydan tamaşaları”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ağaverdi Xəlilin
“Qarabağda atüstü oyunlar və çövkən”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Tahir Orucovun “Tərtər bölgəsindən toplanan uşaq oyunları”, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Qalib Sayılovun “Xalq oyun və tamaşaları mədəniyyətin
ilkin təzahürü kimi”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nizami Muradoğlunun
“Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyun və tamaşalarının müqayisəsi”,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İlkin Rüstəmzadənin” Qarabağda “Padşah oyunu”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ləman Süleymanovanın “Xalq mərasimlərində nəğmələr”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sönməz Abbaslının “Qarabağda oyun-tamaşa mədəniyyəti və bu mədəniyyətin daşıyıcıları”, Fidan Qasımova-
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nın” Folklor janrı kimi məzhəkə tamaşaları” və b. məruzələr yeni ideya və mündəricə baxımından sağlam polemikaya, açıq elmi mübahisə və mülahizə predmetinə çevrildi. Çıxışlar ətrafında səmərəli elmi müzakirələr aparılmış, fikir mübadiləsi edilmişdir. Bu məruzələrdə ümumən xalq oyun və meydan tamaşalarına
yeni elmi yanaşmalar olmuş, müzakirələr, təhlil və analitik nəticələr Azərbaycan
folklorşünaslığının yeni perspektivləri aydınlaşdırıldı. Bölmə iclaslarından sonra
“Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransının bağlanış toplantısı keçirildi. Bağlanış toplantısında AMEA Folklor İnstitutunun direktoru M.İmanov çıxış edərək konfransın işini dəyərləndirdi. Sonda AMEA Folklor İnstitutunun direktoru M.İmanov, Tərtər şəhərində Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı M.Məmmədov
və Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri U.Mirzəyev məruzəçilərə təşəkkür bəlgələrini təqdim etdilər. Bununla da, Tərtər şəhərində keçirilən
“Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans başa çatdı.

Tahir ORUCOV
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
AMEA Folklor İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi
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AĞ RƏNGİN ƏZƏMƏTİ
XIX əsr dünya ədəbiyyatının görkəmli ədəbi simalarından biri olan alman şairi və mütəfəkkiri Hötenin “Rənglər nəzəriyyəsi” adlı kitabında
maraqlı bir fikir var. O, kitabda rənglərlə insan
xarakterinin əlaqəsindən və rənglərin insan şəxsiyyətinin formalaşmasında böyük rol oynadığından bəhs edir. Höte yazır ki, rənglər insan həyatının bütün gedişatına birbaşa təsir edən əvəzsiz
gücə malikdir və hər bir insan xarakterinə görə
rənglərə bənzəyir. Biri ağ rəngə, o biri qırmızıya,
başqası yaşıl rəngə, digəri isə qara rəngə və s.
Adil Cəmili tanıyandan, onunla ünsiyyət qurandan, onun işıqlı, nurlu cəhətlərini görəndən sonra mənə elə gəlib ki, Adil Cəmil
xaraktercə ağ rəngə bənzəyir. Bəlkə işığın, nurun ağ rəng olduğundan belə
düşünmüşəm, yoxsa doğma Kəlbəcərin işğalına dözməyib ağarmağa başlayan
saçlarına görəmi belə fikirləşmişəm, bilmirəm. Ancaq ona əminəm ki, hər iki
halda onu qürurlu, əzəmətli gördüyümdən, bir də ağ rəngin əzəmət simvolu olduğundan belə düşünmüşəm. Ağ rəng, fikrimcə, Adil Cəmilin həm mənəvi düşüncələrinin – işıqlı, nurlu tərəflərinin, həm də fiziki görkəminin – Kəlbəcər
həsrətindən yana ağarmağa başlayan saçlarının simvoludur.
Mən Adil Cəmili illər öncə – onun “Manas eposu və türk dastançılıq ənənəsi” mövzusunda yazdığı dissertasiyasının AMEA Folklor İnstitunun “Türk
xalqları folkloru” şöbəsində müzakirəsi zamanı görmüşəm. Polemik fikirlərlə
zəngin olan, eyni zamanda müəyyən qədər gərgin şəraitdə keçən müzakirə iclasına akademik Tofiq Hacıyev sədrlik edirdi. İclasdan sonra Adil Cəmil yorğun,
bir az da dilxor görünsə də, yenə öz şuxluğunu saxlayır, nikbin görünməyə çalışırdı. O, qəti şəkildə əmin idi ki, yazdığı dissertasiya türkçülüyə, ortaq türk mədəniyyətinin təbliğinə xidmət edir, bu mədəni dəyərlərin bütün türk ellərində yayılmasında mühüm rol oynayır. Bu səbəbdən də Adil Cəmil zahirən narahat görünsə də, hiss edirdim ki, daxilən sakit və rahatdır.
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Sonralar biz onunla dostlaşdıq və münasibətlərimizdə hər zaman yüksək
səviyyədə səmimiyyət və mehribanlıq hiss olundu. Bu, bir tərəfdən, Adil Cəmilin özünün təpədən dırnağa qədər səmimiyyət mücəssəməsi olmasından irəli gəlirdisə, digər tərəfdən, fikrimcə, mənim əslən Tərtər rayonundan olmağımla bağlı idi. Çünki Tərtər rayonu coğrafi mövqe, ərazi baxımdan Adil Cəmilin anadan
olduğu Kəlbəcər rayonuna yaxın bir bölgədir. Kəlbəcər işğal olunandan sonra
Adil müəllimin qohum-əqrabasının əksəriyyəti, eləcə də, rayon əhalisinin bir
hissəsi Tərtər rayonunda məskunlaşmışdı. Buna səbəb isə, məncə, Tərtərdən baxanda Adil Cəmilin anadan olduğu, qoynunda boya-başa çatdığı dağların uzaqdan olsa da, görünməsi idi... Bəlkə də, bütün bunlar Adil Cəmillə bizim münasibətlərimizin belə məhrəm olmasının ən əsas səbəblərindən biri idi. Mən də öz
növbəmdə hər dəfə Adil Cəmili görəndə, onunla görüşəndə sanki ən əziz dostlarımdan birini görürdüm. Elə bil ki, onunla hər görüşəndə onda dağlardan gələn
bir saflıq, bir təmizlik və əzəmət duyurdum. Hərdən dağ vüqarlı, dağ əzəmətli
bu şəxsə “Dağlar oğlu, səni görəndə Kəlbəcər, Murov dağları yadıma düşür” –
deyəndə onun üzündə kədər qarışıq bir təbbəssüm yaranırdı. Kədərini gizlətməyə çalışaraq – “Mən də səni görəndə Tərtər, Kəlbəcər, bizim dağlar yadıma
düşür” – deyirdi. Beləcə, zaman keçdikcə, mən onun insani keyfiyyətlərinə,
onun keçdiyi şərəfli həyat yoluna yaxından bələd oldum...
Adil Savalan oğlu Cəmilov 1954-cü il oktyabr ayının 8-də Kəlbəcər rayonunu Kilsəli kəndində anadan olmuşdur. O, bu kənddə ibtidai məktəbi bitirdikdən sonra Mingəçevirə – əmisinin yanına köçmüş, orta məktəbi orada – Mingəçevir şəhəri, 9 saylı orta məktəbində başa vurmuşdur. Adil Cəmil 1972-1977-ci
illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində təhsil alıb. Universiteti bitirdikdən
sonra təyinatla “Yazıçı” nəşriyyatının poeziya şöbəsində redaktor işləyib.
A.Cəmil sonra “Bakı” qəzeti redaksiyasında mədəniyyət şöbəsində müdir, “Boz
qurd” qəzetində redaktor (1990-1993), Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nəzdindəki
nəşriyyat şöbəsinin rəisi (1993-1994), “Binəqədi” qəzetinin radaktoru (19942001), “Maarifçi” qəzetinin redaktor müavini kimi fəaliyyət göstərib. Hazırda
“Ədəbiyyat” qəzetinin baş redaktor müavini vəzifəsində çalışır.
A.Cəmil tanınmış şair, türkoloq, tərcüməçi, publisist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, manasşünas alim, Beynəlxalq Aytmatov Akademiyasının fəxri akademikidir. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, 2008-ci ilin
Prezident təqaüdçüsü, “Qızıl qələm”,”H.B.Zərdabi”, “Qılınc və qələm”, “Araz”,
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ”Qızıl kəlmə”,
TÜRKSOY-un “Tokdoqul Satılqanov” mükafatçısıdır.
İndiyə qədər A.Cəmilin 14 bədii-publistik kitabı nəşr olunmuşdur: İşıqlar,
pərvanələr. Bakı: Yazıçı, 1980; Gündoğandan günbatana, Bakı: Yazıçı, 1983;
Aylı gecə nağılı, Bakı: Gənclik, 1984; Sözümün canı var, Bakı: Yazıçı, 1987;
Yuxusunda gülən qız, Bakı: Gənclik, 1988; Ürəyimdə bir haray var, Bakı: Yazıçı, 1992; El üçün ağlayan gözüm, Bakı: Azərnəşr, 1997; Tanrı mənə yar olan-
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da, Bakı: Avropa, 2004; Dədə ocağının od qoruyanı, Bakı: Adiloğlu, 2005; Vaqifdən başlanan yol, Bakı: Vektor, 2006; Bir dəli sevgidən göyərib dünya, Bakı;
Çənlibel, 2009; Seçilmiş əsərləri, I cild, Bakı: Elm və təhsil, 2014; Seçilmiş
əsərləri, II cild, Bakı: Elm və təhsil, 2014; Çağdaş meyarlar mövqeyindən, Bakı:
Elm və təhsil, 2013.
Bundan başqa A.Cəmil 6 elmi və elmi-publisistik kitabın: Manas eposu və
türk dastançılıq ənənəsi, Bakı: Elm, 2002; Эпос Манас и традиции тюркских
сказаний, Baku, Элм и тахсил, 2011; Эпос Манас и традиции тюркских сказаний, Бишкек: Бийиктик, 2011; Манас эпосу жана турк уламыштарынын
салттары (qırğız dilində), Bişkek: Biyiktik, 2012; Kəlbəcər dünyası: Yüz şairin
bir kitabı (antologiya, müştərək), Bakı: Adiloğlu, 2005; Ünvanımız Dədə Şəmşir, Bakı: Adiloğlu, 2011, eləcə də 2 tərcümə kitabının: Manas (eposdan bir parça poetik tərcümə). Bakı: Səda, 1995; “Manas “ dastanı, Bakı: Nurlan, 2009;
müəllifidir.
Adil Cəmilin ilk şeiri olan “Bahar” 1970-ci ildə “Mingəçevir işıqları” qəzetində dərc olunmuşdur. O vaxtdan ardıcıl olaraq respublika mətbuatında –
müxtəlif qəzet, jurnal və almanaxlarda müntəzəm olaraq çıxış etməyə başlayıb.
Müəllifin ilk şeirlər kitabı – “İşıqlar, pərvanələr” isə 1980-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatında işıq üzü görüb. Şeirləri Rusiya, Türkiyə, İran və Orta Asiyada dərc
olunub, onların bəzilərinə isə mahnılar bəstələnib. Adil Cəmil bədii tərcümə ilə
də müntəzəm məşğul olur. Rus, belorus, özbək, qırğız, Latın Amerikası poeziyasından etdiyi tərcümələr qəzet, jurnal və tərcümə toplularında dərc olunmuşdur.
Həmçinin A.Cəmil iyirmidən çox bədii filmi doğma dilimizə çevirmişdir. O, hər
zaman poeziyanın, ədəbiyyatın, folklorun təbliği üçün çox böyük işlər görüb.
Adil Cəmilin ilk kitabları olan “İşıqlar, pərvanələr”, “Gündoğandan günbatana”, “Aylı gecə nağılı” ədəbi mühitdə əks-səda yaratdı. Bunun nəticəsi olaraq Xalq şairi B.Vahabzadə Adil Cəmilin yaradıcılığına həsr etdiyi “Söz məcaza
çevriləndə” məqaləsini yazdı. B.Vahabzadə məqalədə Adil Cəmilin simasında
ədəbiyyata təzə bir nəfəs gəldiyini, onun şeirlərinin xalq ruhundan süzüldüyünü
yazırdı. Xalq şairi gənc müəllifin şeirlərindəki ayrı-ayrı uğurlu misralar, ifadələr, təşbihlər haqqında ürəklə söz açırdı.
İstedadlı şair, Kəlbəcər ədəbi mühitinin yetirməsi olan A.Cəmilin yaradıcılığında doğma yurdun gözəllikləri, Vətənə, torpağa bağlılıq, Qarabağ, Vətən
həsrəti geniş yer tutur. Adil Cəmilin poeziyasında onun mənsub olduğu Vətənin,
xalqın tarixi əks olunur. Orijinal düşüncə sаhibi olan Adil Cəmilin yaradıcılığında Vətənə, əbədi və əzəli hiss olan məhəbbətə, təbiət və cəmiyyət hadsələrinə
özünəməхsus yаnаşmа tərzi hiss olunur. Onun poeziyasında daha çox üstünlük
verdiyi, sеvdiyi mövzulаrı var. Bu mеyаrlа Adil Cəmilin yaradıcılığına yаnаşılаrsа, onun ən çох sеvdiyi mövzulardan biri VƏTƏN mövzusudur. Hamı razılaşar ki, Аzərbаycаn pоеziyаsındа Vətən mövzusundа yаzılmış şеrlərin təkrаrsız
nümunələri çoxdur. Аzərbаycаn ədəbiyyatında Vətənlə bаğlı yаzılmış şеrlərin
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ümumi mənzərəsinə diqqət yetirsək, burаdа bütöv hаldа Аzərbаycаnın bənzərsiz
gözəlliklərindən, yurdumuzun igid, qəhrəmаn övlаdlаrındаn, tаriхimizin şərəfli
səhifələrindən və s. mövzulardan pоеtik bir dillə bəhs оlunur. Lаkin Adil Cəmilin Vətən mövzusundа yаzılmış şеrlərini bu mövzuda yazılmış bаşqа şeirlərdən fərqləndirən mühüm cəhətlər vardır. Bu cəhətlərdən biri bu şeirlərdə yаşаdığımız dünyanın təzadlarının və bu təzadların fonunda işğalaqədərki və işğaldan
sonrakı doğma Kəlbəcərin indi qərib qalan ruhunun səmimi, eyni zamanda ürək
ağrısı ilə əks еtdirilməsidir.
Məlumdur ki, şeir bütöv, kompleks münasibətin nəticəsi kimi yaranır, yəni
yalnız bir misranın, ayrılıqda, hansısa bir ifadənın uğur yükü altında gizlənmir.
A.Cəmilin bütün şeirlərində bir təmizlik, bir saflıq, kövrək bir sevgi notları var.
Sanki A.Cəmil bütün şeirlərini xarakterində bol olan səmimiyyətlə yoğurub, onları elə o hisslərlə də araya-ərsəyə gətirib. Fikrimizcə, A.Cəmil şeirlərinin sevilməsinin ən əsas səbəblərindən biri də elə budur.
Vətən həsrəti, Kəlbəcər həsrəti əslində, Adil Cəmilin şair üslubunu səciyyələndirən ən başlıca keyfiyyətlərdən biridir. Hansı vəzndə, hansı janrda yazmağından asılı olmayaraq bu hiss onun yaradıcılığında əsas yer tutur. Buna görə də
Kəlbəcər nisgili, doğma yurd ayrılığı A.Cəmilin ifadə və yanaşma tərzində dominant xəttə, əsas leytmotivə çevrilir:
Bu torpaq, bu meşə, bu dağlar mənim,
Bəs niyə bağrıma basa bilmirəm.
Yuvası dağılmış budaqlar mənim –
Ay ellər, dərdimi yaza bilmirəm…
Və ya doğma Vətəni olan Kəlbəcərin itrilməsini özünə ağır dərd bilən şair
torpağını yox, əslində “mən”ini itirdiyini belə ifadə edir:
Ağacım var, yarpağı yox,
Yaralıyam, yar bağı yox.
Doğulduğum torpağı yox–
Mən ki, məni itirmişəm.
Qırğız xalq ədəbiyyatında böyük qırğız eposu "Manas" xüsusi mövqeyə
malikdir. "Manas" dastanını elmi ictimaiyyətə ilk dəfə tanınmış qırğız-qazax
türklərindən olan Çokan Vəlixanoğlu tanıtmışdır. “Manas” dastan məşhur rus
türkoloqu Radlov tərəfindən qismən toplanmış, “Türk xalq ədəbiyyatı nümunələri”nin beşinci cildi kimi 1885-ci ildə almanca tərcüməsi ilə birlikdə çap olunmuşdur. 12452 misradan ibarət bu əsər "Manas" dastanının əsasını təşkil edir.
A.Cəmil həm də ümumtürk folklorunun bu möhtəşəm abidəsinin həm tərcüməsi, həm də tədqiqi ilə məşğul olur. “Manas eposu və türk dastançılıq ənənəsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya isə manasşünas alim kimi onun ədəbiyyatşünaslıq elminə əvəzsiz tövhəsidir. Azərbaycanda “Manas” dastanı haqqında ilk
və ən geniş tədqiqat məhz filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent A.Cəmil tərəfindən aparılmışdır. Adil Cəmil “Manas” eposunun Azərbaycanda yeganə tərcü-
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məçisi və tədqiqatçısıdır. O, – “Manas” eposu və türk dastançılıq ənənəsi, Bakı:
Elm, 2002; Эпос “Манас” и традиции тюркских сказаний, Baku, Элм и тахсил, 2011; Эпос “Манас” и традиции тюркских сказаний, Бишкек: Бийиктик, 2011; “Манас” эпосу жана турк уламыштарынын салттары (qırğız dilində), Bişkek: Biyiktik, 2012; adlı kitablarında “Manas” eposu ilə tədqiqatlarını
oxuculara təqdim etmişdir. A.Cəmil eləcə də dastanın müəyyən variantlarını
ayrıca kitablar şəklində də nəşr etdirmişdir: Manas (eposdan bir parça poetik
tərcümə). Bakı: Səda, 1995; “Manas” dastanı (nəsr variantı), Bakı: Nurlan,
2009.
Bu il 2014-cü il oktyabr ayının 8-də şair-publisist, tədqiqatçı-alim
Adil Cəmilin 60 yaşı tamam oldu. Ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır
və inanırıq ki, özünəməxsus dəst-xəttə, orijinal yazı manerasına malik olan Adil
Cəmil bundan sonra da cavanlıq həvəsi ilə, yazıb-yaradacaq, Azərbaycan ədəbiyyatını dəyərli ədəbi nümunələrlə daha da zənginləşdirəcəkdir. 60 yaşın mübarək, Adil müəllim! Tezliklə sənə, elə mənə də çox əziz olan Kəlbəcərdə görüşmək arzusu ilə!
Tahir Talıboğlu
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
AMEA Folklor İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi
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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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