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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDAKI İKİ SOYLAMA HAQQINDA 

Xülasə 
“Dədə Qorqud kitabı”nın mətnində yanlış oxunmuş sözlərə daha çox soylamalarda (mən-

zum parçalarda) rast gəlinir. Abidənin III və XI boylarında Beyrəyə və Qazan xana aid olan soy-
lamalar belə qüsurlu mətn parçalarındandır. Nəşrlərin bəzisində bu mənzum parçalar ya oxuna 
bilmədiyi üçün sual işarəsi ilə buraxılmış, ya da onlar haqqında dastanın mətni və məzmunu ilə 
heç bir əlaqəsi olmayan mülahizələr irəli sürülmüşdür. Bu xüsuslar diqqətə alınaraq həmin soy-
lamalardakı sözlərin düzgün oxunuş variantlarının müəyyənləşdirilməsinə, cümlələr arasındakı 
struktur-məntiqi və qrammatik-üslubi bağların bərpa olunmasına cəhd göstərilmişdir.  

Açar sözlər: Dədə Qorqud kitabı, soylama, yanlışlıqlar, düzəltmələr. 
  
ABOUT TWO FRAGMENTS WRITTEN IN VERSE IN THE “BOOK OF DADA 

GORGUD” 
Summary 

The words incorrectly read in the text of the “Book of Dada Gorgud” are met mainly in 
the fragments written in verse. The fragments written in verse pertaining to Beyrek and Gazan 
bey in the third and eleventh story of the epic monument may be estimated as defective parts of 
a text of this type. In some publications, these fragments were replaced with a question mark, as 
the researchers couldn't read them correctly or the text was supplied with considerations not 
having any relation with the text of the epos. Taking into account namely these factors, we have 
endeavored to determine the correct reading versions of the words met in the aforementioned 
fragments in verse and to restore the structural and logical, as well as the gramamtical and 
stylistic relations. 

Key words: Book of Dada Gorgud, fragment written in verse, errors, corrections. 
  
О ДВУХ СТИХОТВОРНЫХ ОТРЫВКАХ В «КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУТА» 

Резюме 
В тексте «Книге Деде Коркута», встречаются слова и некоторые отрывки, которые 

до сих пор являются объектом научных дискуссий. В особенности, они привлекают вни-
мание в стихотворных отрывках (сойлама). В некоторых из этих полустиший, слова, 
ввиду невозможности их досконального изучения, обозначены вопросительным знаком, в 
некоторых изданиях, несмотря на наличие искусственных поправок в тексте, точные 
научные результаты не получены. Принимая во внимание эти особенности, автор статьи 
берет на себя смелость исправить имеющиеся в наличии описки, дает варианты правиль-
ного прочтения слов, а так же, делает попытку восстановить логическую связь между 
предложениями и дать более точное воспроизведение содержания этих стихотворных 
отрывок. 

Ключевые слова: Китаби Деде Коркут, сойлама, неточности, поправки 
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Məsələnin qoyuluşu. “Dədə Qorqud kitabı”nın mükəmməl elmi-tənqidi 

mətninin hazırlanması üçün abidə sözbəsöz, sətirbəsətir araşdırılmalı, mətnin 
ayrı-ayrı hissələri arasındakı struktur-məntiqi və qrammatik-üslubi əlaqələr də-
qiq şəkildə müəyyənləşdirilməlidir.  

İşin məqsədi. Tədqiqatın əsas məqsədi abidənin III və XI boylarındakı 
soylamalarda buraxılmış oxunuş və məna yanlışlıqlarını düzəltmək, həmin soy-
lamaların (mənzum parçaların) nəsr hissələrinin məzmunu ilə bağlılığını bərpa 
etməkdir. 

“Dədə Qorqud kitabı”nın ilk dəfə elm aləminə tanıdıldığı vaxtdan keçən 2 
əsr müddət ərzində dastanın mətni üzərində müxtəlif istiqamətlərdə səmərəli 
tədqiqatlar aparılmışdır. Bu müddətdə abidənin bir neçə müəllif tərəfindən ayrı-
ayrılıqda elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, sözlərin oxunuşu və qüsurlu mətn par-
çalarının bərpası və bütövlükdə mətnin struktur-semantik parametrlərinin dəqiq-
ləşdirilməsi baxımından bir çox əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Lakin bununla 
belə, abidənin mətnində oxunuşu və mənası mübahisə doğuran bir sıra sözlərə 
və qüsurlu mətn parçalarına bu gün də təsadüf edilməkdədir. Bu cəhətlər dastan-
dakı mənzum parçalarda (soylamalarda) xüsusilə nəzərə çarpır. Bəllidir ki, 
nəzm hissələri çox hallarda dastanın rüşeym kimi yarandığı ilkin dövrlərdə or-
taya çıxır və sonralar bu nəzm parçaları ümumi mətn daxilində bir növ paylaşdı-
rılır. Bununla əlaqədar olaraq dastan mətnindəki mənzum parçalar nəsr hissələ-
rinə nisbətən daha qədim tarixi xüsusiyyətləri özündə əks etdirir və onların tərki-
bində arxaik sözlər və qrammatik formalar uzun müddət dəyişilməz şəkildə qo-
runub saxlana bilir. Bu qədimliyi, ilkinliyi bilavasitə dastanın semantik-qram-
matik strukturunu, təhkiyə axarının spesifik xüsusiyyətlərinə məxsus qanunauy-
ğunluqları müəyyənləşdirməklə təsbit etmək mümkündür. Əks halda, istənilən 
dastan mətnində, o cümlədən də “Dədə Qorqud kitabı”nda yanlış oxunmuş söz-
lər və qrammatik formalarla yamaq vurulmuş nəzm parçalarının ortaya çıxması 
qaçınılmazdır. Bu xüsuslar diqqətə alınaraq məqalədə III və XI boylarda keçən 
iki soylamadakı katib xətalarının düzəldilməsinə, sözlərin düzgün oxunuş va-
riantlarının müəyyənləşdirilməsinə, cümlələr arasındakı məntiqi bağlılığın bər-
pasına və soylamaların məzmununun dəqiqləşdirilməsinə cəhd göstərilmişdir. 

I. Dastanın mətnində oxunuşu mübahisələrə səbəb olan parçalardan biri 3- 
cü boyda (Bamsı Beyrək boyunda) Beyrəyin əsirlikdən qayıdıb oxatma yarışın-
da iştirak edərkən öz yayına müraciətlə söylədiyi soylamanın mətnidir. Həmin 
soylamanın Drezden nüsxəsindəki variantının biz aşağıdakı şəkildə oxunmasını 
təklif edirik: 

(1)Tol tola gərdigüm, 
(2)Tola varı doxurlayı qoduğum 
(3)Yağı yurdı alumda qıl kişlüm, 
(4) Ayğır malı, ayğır verüb alduğım 
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(5) [Ağ] tozlu qatı yayum. 
(6) Buğa verüb alduğum 
(7) Boğma kirişüm. 
(8) Buŋlu yerdə qodum gəldüm 
(9) Otuz toquz yoldaşum, iki arğışum (D. 109) 
Vatikan nüsxəsinin katibi qısaltma yolunu seçərək soylamada oxunuşu 

mübahisələrə səbəb olan ilk üç misranı mətndən çıxarmışdır: 
Ayğır verüb alduğum 
Ağ tozlu qatı yayum. 
Buğa verüb alduğum 
Burma kirişüm. 
Buŋlı yerdə qodum gəldüm 
Qırq yoldaşum, iki arğışum (Vat. 44). 
Abidənin nəşrlərində soylamanın ilk misraları müxtəlif şəkillərdə oxun-

muş və misraların hüdudlarının müəyyənləşdirilməsində fərqli üsullardan istifa-
də edilmişdir. 

V.V.Bartold soylamanın ilk iki misrasını tərcüməsiz buraxmış, qeydlər 
bölməsində bu hissənin anlaşılmaz olduğunu, böyük bir ehtimalla həmin hissədə 
Beyrəyin əylənmək məqsədi ilə yüngül xasiyyətli qadınların yanına girərkən 
özünün burada olduğunu bildirmək üçün yayını çadırın önünə qoymasından söh-
bət getdiyini göstərmişdir (4, 268). 

M.Ergin 2-ci misradakı طوالراری yazılış şəklini 1-ci misranın, 3-cü misra-
dakı yağı yurdı ifadəsini isə 2-ci misranın sonuna artırmışdır:  

Tul tulara girdügüm tulararı / Duxarluyı koduğum yağı yurdı / Elümde 
kıl kişlüm ayğır malı / Ayğır virüp alduğum ağ tozlu katı yayum (9, I, 143).  

Tədqiqatçı əsərinin indeks-gramer bölümündə tul, tular, duxarlu sözlərinə 
heç bir izah vermədən onların qarşısına sual işarəsi qoymuşdur. 

O.Ş.Gökyay 1-ci misradakı کردیکم yazılış şəklini doğru olaraq gerdügüm 
kimi oxumuş, ilk iki misrada sözlərin sırasını düzgün müəyyənləşdirmişdir: 

Tul tulara gerdügüm / Tuladarı duharlayı koduğum /Yağı yurdu elümde 
kıl kişlüm ayğır malı / Ayğır verüp alduğum ağ tozlu katı yayum (12, 50). 

Lakin buna baxmayaraq, sonrakı misralarda sözlərin sıralanmasında və 
oxunuşunda yanlışlıqlara yol verdiyi üçün ilk hissənin məzmunu haqqında 
konkret bir fikir söyləyə bilməmişdir. 

H.Araslı soylamaya daha sərbəst yanaşmış, artıq hesab etdiyi sözləri mətn-
dən çıxararaq onu daha qüsurlu bir vəziyyətə salmışdır: 

Tul tulara girdiyim / Tuladarı doxarlıyı qovduğum /Yağı yurdu əlimdə 
qıl kişlim / Ayğır verib aldığım, (ağ) tozlu qatı yayım (1, 62) . 

F. Zeynalov və S. Əlizadə bu oxunuş variantını qəbul etməklə yanaşı, yur-
dı sözünü yordı kimi vermiş və 3-cü misrada H. Araslının mətndən çıxardığı 
ayğır malı ifadəsini yenidən mətnə əlavə etmişlər:  
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Tul tulara girdigim / Tuladarı, doxarlıyı qodığım / Yağı yordı əlümdə qıl 
kişlim, ayğır malı /Ayğır verüb alduğım, tozlu qatı yayım (10, 63) . 

Mətnlə bağlı qeydlərdə onlar Tul tulara girdigim/ Tuladarı, doxarlıyı qo-
dığım şəklində oxuduqları misralara belə bir şərh vermişlər: “Bu misralar “Dədə 
Qorqud kitabı”nın çətin oxunan və dəqiq anlaşılmayan yerlərindəndir... Bizcə, 
burada tul ərəbcə “uzun”, to türk mənşəli tovlamaq feilinin kökü, Tuladarı, do-
xarlıyı godığım isə ov itlərini saxlayanları, şahin (qızılquş) quşlu ovçuları qov-
duğum deməkdir ” (10, 238). 

T.Tekin soylamanın ilk iki misrasını belə oxumuş və izah etmişdir: Tol 
tolada girdüğüm tola deri / Doharlayı koduğum yağı yurdı “Çuval gibi dolata-
rak içine girdiğim ham deri / İhtiyarlayıp kaldığım yağı yurdı” (30, 152) . Bu 
oxunuş variantında da sözlərin yazılış şəkillərinə kifayət qədər diqqət yetiril-
məmiş, mətnə təsadüfi səs oxşarlığı olan sözlərin məntiqi ilə yanaşılmışdır. 

S.Tezcan soylamanın ilk misralarını “Dədə Qorqud kitabı”nın bu günə qə-
dər çözülməmiş və oxunması ən çox çətinlik yaradan qismi olaraq dəyərləndir-
miş, qüsurlu saydığı misraları aşağıdakı şəkildə rekonstruksiya etmişdir: 

Tul tulaz girdigüm toŋuz damı / Duhar gibi koduğum yağı yurdı / Elüm-
de fil dişlüm. Arğımak ayğır verüb alduğum (32,183). 

Bu oxunuş variantında soylamanın ümumi məzmunu, misraların bir-biri 
ilə məntiqi bağlılığı diqqətə alınmamış, duhar sözünə izah verilməmişdir. Mətnə 
edilmiş düzəlişlərin, rekonstruksiya edilmiş sözlərin, demək olar ki, heç birisinin 
sonrakı misralarla məna əlaqəsi yoxdur. 

Bu mətn parçası haqqında bir çox başqa tədqiqatçılar da fikir söyləmişlər. 
Aşağıda bunların bəzilərinin qısa xülasəsini verməklə kifayətlənirik: 

Osman F. Sertkaya: Tul tul ere g(e)rdüğüm / Tul er eri düherleyü kovdu-
ğum / (Duherleyü kovduğum) / Yağı yurdı ilümde / Ayğır malı kıl kişlüm 
“(Benim) taraf taraf (saf saf) ere gerdiğüm / Karşı taraftaki er(kek) eri takip etti-
ğim / (Duha ~ Doha er gibi takip ettiğim) / Düşman yurdı halini alan ülkemde / 
Aygır kıllarından yapılmış kıl okluklum (okluğu olan)” (29, 155-156). 

Aysu Ata: Tul tulara girdüğüm tulaz evi / Duharlayı koduğum yağı 
yurdı “Yaşlı (ve) aciz girdiğim acizler evi / Aşağılayarak bıraktığım düşman 
yurdı” (2, 34). 

Dursun Yıldırım: Tovıl tolada gerdügüm / Tola deri [katı yayum] / Do-
huzlay[uban] [veya dohurlayuban] koduğum / Bağı[n] yordı [katı yayum] 
“Davul doladarak gerdiğim/ İşlenmiş / dokunmuş deri [katı yayım] /Dokuz kat 
sarıp koduğum / bağını çözdü [katı yayım]” (35, 1974-1979) . 

Sadettin Özçelik 1-ci misranın oxunuşunun mümkün olmadığını bildirərək 
2-ci misranı Duharlıyı koduğum yağı yurdı “Duharlıyı bıraktığım (kaybettiğim) 
düşman yurdı” şəklində şərh etmişdir (22, 166). Tədqiqatçı burada Beyrəyin 
Ağqoyunluların Duharlu tayfasına mənsub yoldaşlarından birini xatırlaması 
ehtimalı üzərində durur. Daha sonra S.Özçelik ayrıca bir məqalə ilə bu məsələ 
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üzərinə yenidən dönməyə ehtiyac duymuş, ilk iki misranı Tul tulada girdügüm, 
tulad[a] eri duharlayı koduğum yağı yurdı “Uzun zaman zindana girdiğim, zin-
danda savaşçıları sayarak bıraktığım düşman yurdu” şəklində oxumuşdur (24, 
151). 

M.S.Kaçalin: Dul dulaz [perişan] (?) girdiğim domuz damı / Duhar (?) 
gibi (?) koyduğum yağı yurdu / Elimde fil dişlim / Argımak [saf kan] aygır 
verip aldığım / Ak tozlu [kabzalı] katı [sert] yayım (15, 69). 

Göründüyü kimi, bu günə qədər soylamanın misralarının mənasının müəy-
yənləşdirilməməsində düzgün oxunuş variantlarının seçilməməsi və sözlərin 
misralarda yanlış şəkildə yerləşdirilməsi əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Drezden nüsxəsində soylamanın ilk misrasının yazılış şəkli aşağıdakı ki-
midir: 

کردیکم طوالره طول . Fikrimizcə, misradakı ilk söz طول [tol] “uc, künc” kimi 
oxunmalıdır. Tol sözü türk dilinin dialektlərində “tarlanın kənarı, ucu”‚ altay-
cada “künc” mənalarında işlənməkdədir: Ol tolına kap bo tolına kap bolbadı 
“[Pişik siçanı] evin o küncündə, bu küncündə tutmağa çalışdı, amma bacara bil-
mədi” (5, 136). Altaycada bu kökdən yaranmış tolık // toluk sözü “evin küncü” 
mənasındadır (5, 255; 25, III,1,1196; 21,152). Etimoloji cəhətdən tol sözünün 
to- / tu- “kəsmək, qarşısını almaq; əngəl yaratmaq” feilindən yaranmasını dü-
şünmək mümkündür: Kögmən yolı bir ermiş tumiş // tomış teyin eşidip bu yolun 
yorısar yararmaçı tedim “Kögmən yolı bir imiş‚ (onun da) qarşısı kəsilmiş deyə 
eşidib “Bu yolla yürüsək yaxşı olmayacak” dedim” (Tonyukuk‚ 23) (31,10-11). 
Eyni abidədə bu kökdən yaranmış tuğ / toğ “əngəl, maneə” sözü də işlənməkdə-
dir [31, 13]. Əksərən tu- şəklində oxunmuş bu sözün arxetipini bəzi tədqiqatçılar 
(məs.: G.Clauson) to- kimi müəyyənləşdirmişlər. Fikrimizcə, bu fikir tarixi həqi-
qətə daha çox uyğundur. طوالره yazılışını isə iki şəkildə qiymətləndirmək 
mümkündür: 1. Sözün yazılışında ra hissəciyi artıqdır; katibin gözü sonrakı mis-
rada işlənən tolararı yazılış şəklinə sataşmış və avtomatik olaraq onu təkrarla-
mışdır. Ra hissəciyini mətndən çıxardıqda misra tol tola gərdigüm şəklinə 
düşür. 2. Tolara şəklində yazılan sözdə elif hərfi yanlışlıqla yer almışdır; sözün 
yazılışı طولره və ya طولیره şəklində olmalı və -ra hissəciyi “-ına, - -a doğru” 
mənasında başa düşülməlidir. -ra (-rə) şəkilçisinə eyni mənada “Dədə Qorqud 
kitabı”nda və XIV- XVI əsrlərə aid bir çox abidələrdə rastlanmaqdadır: Deli beğ 
diledi ki Dedeyi depere çala (Dede Korkut, XIV); Kanat ile yüzüre anı uram // 
Kıynağım ile gözünü çıkaram (Mantık- ut- Tayr, XIV); Resul Hazreti höcresine 
girdi, dişi keseğin, kim kafirler ağzıra urdukları vaktın sındı idi... (Tuhfet- ül- 
Letaif, XV); Kılıcım çıkardım, saldım boynura, fil- hal başı kesildi, ardında 
düştü (Cinan-ül-Cenan, XV); Bir kul kamçı ile birkaç kez başıra urdu (Tezkiret-
ül-Evliya Tercümesi, XV); Ardınca bir kimse kodu kim kayış ile ardından 
eŋsere urdu giderken (Tarihi - Ibni Kesir Tercümesi, XV); Ebubekri yüzüre ve 
karnıra urup belirsiz eylediler(Tarihi - Ibni Kesir Tercümesi, XV); Ki bir bi-
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çareyi karnıra muhkem // Döğerlermiş der imiş vay arkam (Güvahi, XVI) (20, 
241-242). İkinci variantın qəbil edilməsi mətnşünaslıq baxımından bir sıra çə-
tinliklər törədir. Bizcə, birinci variant daha məntiqidir və dastanın mətni ilə bağlı 
faktlarla izah oluna bilər. Bu tipli katib səhvlərinə bir neçə yerdə təsadüf edilir. 

Nəşrlərdə əksəriyyətlə girdigüm şəklində oxunmuş sözü gərdigüm “gər-
diyim” şəklində oxuduqda tol tola gərdigüm misrası “Uc-uca gərdiyim” məna-
sında anlaşılır. 

2-ci misranın yazılış şəkli belədir: طوالراری دوخرلیی قودغم. Mətndə طوالراری 
tolararı şəklində yazılmış söz طوال واری tola varı kimi düzəldilməlidir; tola və 
varı sözləri sinonim mənalı leksik vahidlərdir, hər ikisi “tam, bütün” mənası 
ifadə edir. Tola sözünə bu mənada V.V.Radlov, “Abuşka”, Pavet de Courteille 
lüğətlərində, orta əsrlərə aid cağatay abidələrində, müasir altay, uyğur, özbək, 
qırğız (tolo), tatar. dialekt. (tula), qaraqas (dolo) dillərində intensiv şəkildə rast-
lanmaqdadır (11, III, 259). Tola sözünün sinonomi olan varı sözü əski türk və 
uyğur abidələrində barı “bütün” variantında keçir [11, II, 63; 7, 84): Karluk 
tirigi barı türgişkə kəlti (Moyun Çor, 40); Bu barı xəzinə bu altun kümüş / Er 
atka üləgükə tərdim üküş (Qutadğu Bilig, 173). Çağdaş türkməncədə də barı 
sözü “tamam, bütün” mənasında işlənməkdədirr. Orta əsrlərdə Anadoluda və 
Azərbaycanda yazılmış əsərlərdə bu sözə varı “tamam, bütün, hamı” şəklində 
təsadüf edilir: Varı şehvet barmağından tökülür (Şeyyad Hamza. Yusuf ve 
Zeliha – XIII); Anda geldi bunlar cümle varı; Kılayım zirü zeber ne kim varın 
(M. Darir. Yusuf ve Zeliha – XIV); Kul karavaş irdi her ne kim varı; Hamle 
kıldı koşun bir gezden varı (Yusuf Meddah. Varka ve Gülşah – XIV) ; Bunı çün 
işitti Heccac ol zaman, Nevha kıldı varısı zarü figan (Ahmedi Tebrizi. Esrar-
name Tercümesi – XV); Yasadı halkını gördü çerisin / Bir araya getirdiler varı-
sın (Şerifi. Şehname Tercümesi – XVI) və s. 

Doxurlayı feili bağlamasının kökünü dokı- /doxu- / tokı- / toxu- “bir biri-
nə, iç-içə keçirmək” feili təşkil edir. Eyni mənada bu feilə “Müqəddimətül-
ədəb”in Şüşdər nüsxəsində və “Süheylü Növbahar”da rast gəlinir: Sokuşturdı 
barmaklarını, dokudı barmaklarını (36, 47); Belâ süŋüsini anuŋ tokıya // Ki 
sunmadın aşa dua okıya (Süheylü- Nev- Bahar, 362). Doku- / toku- / doxu- feili 
V.V.Radlov lüğətində cağatayca sözlüklərə istinadən tok- “birləşdirmək, bir - 
birine keçirmek” şəklində qeydə alınmışdır (25, III, 1, 1145). Fikrimizcə, doku- 
/toku- / doxu- (və ya tok- /dok-) feilinə artırılan - r (və ya -ur) şəkilçisi feildən 
isim düzəldən leksik şəkilçi kimi vasitə, alət mənası ifadə edir: doxur “iki əşyanı 
bir-birine keçirmək üçün vasitə; kiriş”. Müq. et: tokurçı “toxucu”[ 33, 279) . 
Tuvacada dukur- “pərçimləmək” və dukuruk “pərçim” sözləri vardır (27, 159). 
Altaycadakı torkıır (< tokırır) “pərçim” sözünün də eyni kökə bağlı olduğunu 
ehtimal etmək olar (26, 176). Bu halda doxur // doxır (< tokur // tokır) sözü 
“yayın uclarını bir-birinə bağlayan vasitə; kiriş” mənası ifadə edir. Beləliklə də, 
sözün yaranmasını və qrammatik quruluşunu bu şəkildə izah etmək mümkündür: 



Dədə Qorqud ● 2015/I                                                                                                                                                                     9 
  
Doxu // doxı (< toku- // tokı- ) “iki əşyanı bir-birinə keçirmək” + - r (doxur // 
doxır “pərçim; kiriş”) + - la (doxurla- “kirişləmək; kirişlə bağlamaq” ) + (y)u 
(doxurlayı “kirişləyib; hissələri bir- birinə bağlayıb…”). 

 3-cü misranın yazılış şəkli belədir: یغی یوردی الومده قیل کشلم . İndiyə qədər 
bu misraya verilmiş izahların məntiqi cəhətdən tutarsızlığı cümlədə 3-cü yerdə 
işlənmiş الومده sözünün yanlış oxunması ilə bağlıdır. Buradakı الومده yazılışını 
nəşrlərdəki kimi əlümdə şəklində deyil, alumda şəklində oxumaqla həmin mən-
tiqsizliyi aradan qaldırmaq mümkündür: alu sözünə “Ət-töhfə”, V. V. Radlov 
lüğəti və bir çox başqa qaynaqlarda “alış, alış- veriş” mənasında rastlanır (25, 
386-387; 33, 8). Çox güman ki, sözün ilkin şəkli alığ kimi olmuş, sondakı ğ 
samitinin düşməsi nəticəsində ı>u dəyişməsi baş vermiş, yuvarlaq samitli alu 
variantı meydana çıxmışdır. Müq. et: V.V.Radlov lüğətində alığ-satığ “alış-ve-
riş” (25, 386). Alumda sözündəki -m elementi I şəxs mənsubiyyət, -da formantı 
çıxışlıq hal şəkilçisidir. -da şəkilçisinin yerlik hal əvəzinə çıxışlıq hal şəkilçisi 
funksiyasında işlənməsinə əski türk və uyğur abidələrinin dilində, yakutcada, 
Azərbaycan dilinin dialektlərində rast gəlmək mümkündür: Tabğaçda adırıltı 
“Türk halkı Tabğaçdan ayırıldı” (Ton. 2); Ölümte ozmış “O ölümden kurtuldu” 
(Irk Bitig, 75); Kırkızda yantımız “Kırgız ilinden geri döndük” (Ton., 29). Müa-
sir Azərbaycan və türk dillərində -da ümumən yerlik hal şəkilçisi kimi işlənmək-
dədir. “Dədə Qorqud kitabı”nda da vəziyyət eyni şəkildədir. Lakin bununla bir-
likdə “Dədə Qorqud” dastanlarında -da şəkilçisinin çıxışlıq hal şəkilçisi vəzi-
fəsində işlənməsinə aid də kifayət qədər örnəklər vardır: Qaytabanda qızıl dəvə 
sənüŋ gedər / Mənüm də içində yüklətüm var / Qomağum yoq qırq namərdə / 
Ağayılda tümən qoyun sənüñ gedər / Mənüm də içində şişlügüm var / Qoma-
ğum yoq qırq namərdə (D. 33); Ağ ban evlər dikiləndə yurdı qalmış / Qarıcuq 
anam oluranda yeri qalmış / Oğlum Uruz ox atanda puta qalmış, / Oğuz bəgləri 
at çapanda meydan qalmış / Qara mudbaq dikiləndə ocaq qalmış... (D. 44); 
Ağayılum güdəndə çobanum mısın? (D. 269); Aruz maŋa bu işi edəcəgüŋ bilsə 
idüm / Qara qoçda qazılıq atum binər idüm (D. 297). 

4-cü misranın yazılış şəkli belədir: ایغر ایغر مالی  الدوغم ویروب . Misradakı 
ayğır malı və ayğır sinonim sözlər olub, hər ikisi “ilxı”mənasını ifadə edir. Adə-
tən bir neçə dişi atdan ibarət olan kiçik ilxıda bir ayğır saxlanırdı; ilxıda iki ayğı-
rın olması hərc-mərclik yarada bilərdi. Buna görə də bir neçə dişidən və ayğır-
dan ibarət olan kiçik ilxılar biri-birindən ayrı otlağa çıxarılmalı idi. Rusiyanın 
Sankt-Peterburq şəhərində mühafizə edilən XVI əsrə aid “Oğuznamə”dəki bir 
atalar sözündə də açıq şəkildə buna işarə edilir: Üyür üyürü ya əgrəkdə, ya 
oğraqda “İlxı ilxını ya su içərkən göldə, ya da ümumi toplanma yerində (görər) 
” (19, 59). Bir neçə atdan ibarət olan kiçik ilxılarda bir ayğırın mövcudluğu 
bütövlükdə kiçik ilxının (üyürün) ayğır termini ilə adlandırılmasına, sinekdoxa 
hadisəsinə şərait yaratmışdır. Qaynaqlarda ayğır sözünün “erkək at” mənası ilə 
yanaşı “ilxı, bir ayğırı olan kiçik ilxı” mənası da əks olunmuşdur. V.V.Radlov 
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lüğətində: Ayğırlığ malı muŋ polğan “Orada min ilxı vardı”; Peş ayğırlu kiji 
“beş ilxısı olan adam”; Pistiŋ malıbıs ayğırlu yürüp-yat “Bizim atlar ilxı şək-
lində dolaşır” (25, I, 1,15-16). L.Budaqov lüğətində: alt. Üç ayğır mal “üç ilxı 
(hər ilxı bir ayğırla otlağa çıxarıldığı üçün ilxının sayı ayğırın sayı ilə müəyyən-
ləşdirilir)” (6, I, 198]; müasir altay dilində: Bir ayğır mal “bir ilxı” (hər ilxıda 
bir ayğır olduğu üçün ilxının sayı ayğırın sayı ilə müəyyənləşdirilir) (21, 14). 
Aydın olur ki, nəşrlərdə verildiyi kimi ayğır malı və ayğır sözlərini ayıraraq hə-
rəsini bir misranın tərkibinə yerləşdirmək düzgün deyil; bunların hər ikisi eyni 
anlayışı – “kiçik ilxı (üyür)” mənasını ifadə edir. Bu da aydınlaşır ki, Beyrək ya-
yı almaq üçün bir neçə dişi atdan və bir ayğırdan ibarət olan kiçik ilxı vermişdir. 
Şübhəsiz ki, at belində qılınc çalıb igidlik göstərən Oğuz bəgləri başqa ölkələrə 
gedib alış-verişlə məşğul olmağı özlərinə sığışdırmazdılar. Bunun üçün onlar 
xüsusi bazırganlar saxlayır, alış-verişi onların vasitəsi ilə həyata keçirir və ba-
zırganlarla özlərinin ən qiymətli sərvətləri olan at ilxıları ilə hesablaşırdılar. 
Oğuz igidlərinin hər birinin özlərinə məxsus xüsusi bazırganlarla əlaqə saxladıq-
larını dastanın mətnindəki ifadələrdən də aydın şəkildə görmək mümkündür: 
Bay Bora bəg bazırganlarını yanına oxudu, buyruq etdi (D. 69). 

Yanlış oxunmuş sözlərin düzəldilməsi, misraların tərkibinin və düzgün söz 
sırasının müəyyənləşdirilməsi soylamanın ilk misralarındakı məzmunun bila-
vasitə yaya aid olduğunu və yayla bağlı təfərrüatların ifadə edildiyini açıq şəkil-
də göstərir.  

 İlk 4 misradakı yazılış və oxunuş xətalarını islah etməklə mətn parçası 
bütövlükdə aşağıdakı şəkildə verilə bilər: 

(1)Tol tola gərdigüm, 
(2)Tola - varı doxurlayı qoduğum 
(3)Yağı yurdı alumda qıl kişlüm, 
(4)Ayğır malı, ayğır verüb alduğım 
(5) [Ağ] tozlu qatı yayum. 
(6)Buğa verüb alduğum 
(7)Boğma kirişüm. 
(8)Buŋlu yerdə qodum gəldüm 
(9)Otuz toquz yoldaşum, iki arğışum (D. 109) 
“Uc uca gərdiyim 
Büsbütün hissələrini bir-birinə keçirib (kirişləyib) qoyduğum 
Yağı yurdu ilə alış-verişimdən əldə etdiyim  
Qıldan toxunmuş oxqabılı [yayım] 
Bir ayğır və bir neçə dişi atdan ibarət kiçik ilxı verib aldığım 
Dəstəyinə ağ qayın ağacı qabığı sarılan sərt yayım 
Buğa verib aldığım boğma kirişim 
Sıxıntılı yerdə qoydum gəldim 
Otuz doqquz yoldaşımı, iki sarvanımı”. 
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II. “Dədə Qorqud kitabı”nın nəşrlərindəki qüsurlu mənzum parçalardan 
biri də XI boyda kafirlərin əlində dustaq olarkən Qazan xanın dilindən söylənil-
miş soylamanın mətnidir. Bu boyda kafirlərin onları öyməsi təklifinə cavab ola-
raq Qazan xanın dilindən “Qazan bir dəxi soylamış, aydur” cümləsi ilə bir-birin-
dən ayrılan silisilə soylamalar (6 mənzum parça) verilmişdir. Bu soylamalarda 
həm Qazan xanın özü, həm də düşmənləri haqqında ətraflı məlumatlar əks olun-
muşdur. Soylamalar silsiləsində oxunuşu ən çox mübahisə doğuran məqamlar 
III soylamadadır. Arqıc Qırda yayqanur ümman dəŋizində misrası ilə başlayan 
mənzum parçaya sistemli yanaşılmamış, katib xətaları kifayət qədər həssaslıqla 
diqqətə alınmamışdır. V.V.Bartold bu soylama haqqında yazır: “Bu mətn par-
çası çox çətin tərcümə olunur, çoxlu anlaşılmaz sözlər işlədilmişdir. Ola bilsin 
ki, həmin sözlər dastanın əlyazmasında təhrif olunmuşdur” (4, 278). V.V.Bartol-
dun qeydlərində müəyyən həqiqət vardır: həmin parçadakı sözlərin yazılışında 
bir sıra çatışmazlıqlar mövcuddur. Lakin bu, mətnin anlaşıqlığını zədələyən 
yeganə amil deyil. Naşirlərin yanlış oxunuş variantları seçmələrini də bura əlavə 
etmək lazımdır. 18 misradan ibarət olan soylamanın daha çox I-IX misralarında 
oxunuş xətalarına rastlanır. Bir sıra hallarda bu misralardakı sözlər oxuna 
bilmədiyi üçün sual işarəsi ilə buraxılmış, bəzi nəşrlərdə mətnə süni düzəlişlər 
edilsə də, dəqiq elmi nəticələr əldə edilməmişdir. Həmin düzəlişlərin səmərəli 
nəticə verməməsini mətnin ümumi məzmununun diqqətə alınmaması, sözlərin 
yanlış oxunması halları ilə izah etmək olar. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq 
soylamanın hər misrasını və bu misralardakı sözləri ayrılıqda nəzərdən keçirərək 
ümumi məzmunu müəyyənləşdirməyi daha münasib üsul hesab etdik. 

1. Arqıç Qırda yayqanur ümman dəŋizində  
Abidədə iki yerdə işlənmiş arqıc آرقیج sözünün (Arqıc Qırda yayqanur 

ümman dəŋizində; Arqıc Qırda döndürdügüm, mərə kafir, sənüŋ babaŋ) qar-
şısında M.Ergin tədqiqatının “İndeks / Gramer” adlanan ikinci hissəsində heç bir 
izah vermədən sual işarəsi qoymuş (9,II, 19), sadələşdirdiyi mətndə isə arkaç 
şəklində oxuyaraq ona tərəddüdlə “sürü yatağı, (belki) kuzey”kimi şərh ver-
mişdir. O.Ş.Gökyay mətnə əlavə etdiyi lüğətdə sözü “Yazın sürünün istirahat 
ettiği yer” və V.V.Radlov lüğətindəki arkaç sözünə istinadən “dağ yamacı, bir 
dağın eteği, dağın yastığı olan sırtı” (12,165-166), sadələşdirdiyi mətndə “geniş” 
və “engin” şəklində izah etmişdir. F.Zeynalov və S.Əlizadənin sadələşdirdikləri 
mətndə arqıc qır ifadəsi “qayalıq” və “dağ-daş” kimi şərh olunmuşdur (10, 216). 
M.S.Kaçalin M.Ergin nəşrində olduğu kimi arqıc sözünün “kuzey” mənasında 
işlənə biləcəyi ehtimalını dilə gətirmişdir (15, 171). “Arqıc Qırda yayqanur üm-
man dəŋizində / Sarp yerlərdə yapılmış kafir şəhri” və “Arqıc Qırda döndürdü-
güm, mərə kafir, sənüŋ babaŋ”misralarında işlənmiş arqıc sözü, fikrimizcə, 
“ada” mənasındadır. Bu məna sonrakı misranın məzmunundan da anlaşılır: Ka-
fir şəhəri dənizdə salınmışdır. Lakin açıq dənizdə şəhər salmaq mümkün deyil; 
bunun üçün dənizdə müəyyən quru parçası, ada olmalı idi. Türk dillərində “ada” 
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anlayışı daha çox ada və aral sözləri ilə ifadə olunur. Lakin bu anlayışı bildir-
mək üçün başqa leksik vahidlərdən də istifadə edilir. V. V. Radlov lüğətində 
arğı və arığ “ada” sözləri qeyd olunmuşdur (25, I, 1, 272, 300). Güman edirik 
ki, “Dədə Qorqud kitabı”ndakı arqıc “ada” sözü mənşəcə arğı, arığ, aral “ada” 
leksik vahidləri ilə eyni köklüdür. Aral sözünün kökünü bir sıra tədqiqatçılar ar- 
“ayırmaq”feili və ara sözləri ilə (Müq. et: aral “su arasında olan, su ilə ayrılan 
quru parçası”) əlaqələndirirlər (11, I, 167). Eyni şəkildə arğı, arığ, arqıc “ada” 
sözlərinin də bu kökdən yarandığını söyləmək mümkündür. Qır sözünə qaynaq-
larda əsas etibarilə “dağlıq ərazidə olan düzəngah, çöl” mənalarında rastlanır. 
V.V.Radlov lüğətində İrtış çayı ilə Balxaş gölü arasındakı alçaq dağlarla örtülü 
düzəngahın qırğızcada Kır adlandığı qeyd olunur (25, II, 1, 733). Bu faktı nəzərə 
aldıqda “Dədə Qorqud kitabı”ndakı Qır sözünü də xüsusi isim kimi qiymətlən-
dirmək və bu sözün əvvəlinə artırılmış arqıc “ada” sözünün digər Qır xüsusi is-
mindən fərqləndirməyə xidmət edən leksik vahid olduğunu söyləmək mümkün-
dür. Bu halda Arqıc Qırda birləşməsi “Ada Qırında və ya adadakı Qırda” mə-
nası ifadə edir. XI boydakı soylamalar silsiləsinin 5-cisində də buna bənzər bir 
ifadə işlənmişdir: Aq qayanuŋ qaplanınuŋ erkəgində bir köküm var / Ortac 
Qırda sizüŋ keyiklərüŋüz turğurmaya (D. 280). Fikrimizcə, buradakı ortac sözü 
də “ada” mənasındadır. Bu söz kuman və qıpçaq mətnlərində otraç “ada” şək-
lində işlənməkdədir. Orta türkcədə “ada” mənasında otruğ sözünə də təsadüf 
edilir. Bəzi türk dillərində otruğ forması utrav, otrau, odru “ada” şəklində qal-
mışdır (Eren, 2). Tədqiqatçılar orta türkcədəki otruğ “ada” sözünün ortuğ “ada” 
formasından metateza nəticəsində yarandığını göstərirlər. Ortuğ sözü isə, öz 
növbəsində, orta/ortu kökünə bağlanır: ortu+ğ =ortuğ “ortalıq; suyun ortasında 
olan yer, su ortasında olan torpaq sahəsi”. Maraqlıdır ki, M.Kaşğarlı lüğətində 
həm orta, həm də onun metatezaya uğramış otra fonetik variantı qeydə alınmış-
dır. Bu fakta əsasən əski kuman və qıpçaq mətnlərindəki otraç “ada” sözünün də 
(“Ət-Töhfə”də: otraş < otraç) ortaç formasından metateza nəticəsində yarandı-
ğını söyləmək mümkündür. Bu halda ortac formasının da “ada” mənasında 
işləndiyi ortaya çıxır. Başqa sözlə desək, “Dədə Qorqud kitabı”ndakı arqıc və 
ortac sözlərinin hər ikisi “ada” mənasını, Arqıc Qır və Ortac Qır eyni coğrafi 
məkanın adlarını ifadə edir.  

Misradakı ییقا نر yazılışını Azərbaycan naşirləri yıqanır (H.Araslı: yıxanır, 
F.Zeynalov və S.Əlizadə: yıqanır), türk naşirləri yaykanur kimi oxumuşdur. 
Türk naşirlərinin oxunuş variantı daha düzgündür. Yayka- “çalxalamaq” feilin-
dən yaranmış yaykan- əski uyğur yazıları, “Əl-İdrak”,Tarama Sözlüğü, V. V. 
Radlov lüğəti və başqa qaynaqlarda “çalxalanmaq, dalğalanmaq” mənasında 
qeydə alınmışdır. Buradakı yaykanur sözü feili sifət kimi “dalğalanan” məna-
sında qəbul edilməlidir. Dastanın başqa bir yerində də bu sözə eyni mənada 
rastlanır: Qara dəŋiz kibi yayqanub gələn kafirüŋ ləşkəridür (D. 128). Bu 
nümunədəki qara dəniz birləşməsi kimi ümman dənizi birləşməsi də “dəniz” 
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mənası ifadə edir. Bəzi nəşrlərdə ümman dənizi birləşməsi “okean” və ya 
“Əmman dənizi” kimi izah olunmuşdur. Fikrimizcə, bu izahlar o qədər də ağla-
batan deyil. Dastanın mətnində dəŋiz sözünə həm “göl” (müq. et: Gökçə dəŋiz), 
həm də “dəniz” mənasında təsadüf edilir. Görünür ki, dəŋiz sözünün əvvəlində 
işlənən ümman sözü təyinedici funksiya daşıyır, sözün “göl” mənasında deyil, 
bilavasitə “dəniz” mənasında işləndiyini nəzərə çarpdırmağa xidmət edir.  

Misranın ümumi mənası: “Dalğalanan dənizdəki ada Qırında” 
2. Sarp yerlərdə yapılmış kafir şəhri. 
Bir sıra abidələrdə sarp sözünün “çətin, bərk, möhkəm, əlçatmaz” məna-

sında işləndiyi göstərilir (12, 276). Sözün “çətin” mənasına türk dilinin dialekt-
lərində də rast gəlinir: sarp adam “çetin kimse” (Derleme sözlüğü, 3548). Bu 
söz Azərbaycan dilinin Qazax dialektində “sel yumuş yerlərdə əmələ gələn uçu-
rum” mənasında qeydə alınmşdır (3, 355). Bu mənaların hamısını mətnə daxil 
etmək mümkündür. Lakin sonuncu məna mətnin təhkiyə axarına daha çox uy-
ğun gəlir. Buradan anlaşılır ki, kafirin şəhəri ətrafını su yuyaraq uçurum şəklinə 
düşmüş, çətin yerdə salınmışdır. Sarp sözü “çətin” mənasında dastanın giriş his-
səsində də işlənmişdir: Sarp yürirkən qazılıq ata namərd yigid binə bilməz... 
Misranın ümumi məzmunu: “Ətrafı uçurum olan, çətin yerdə salınmışdır kafir 
şəhəri”.  

3. Sağa-sola çırpındı urur yörükçiləri / yözükçiləri. 
Buradakı یوزکچلری yazılışı Türkiyə nəşrlərində yüzgeçleri “yüzücüleri”, 

Azərbaycan nəşrlərində yüzgüçiləri “üzgüçüləri” şəklində oxunmuş və buna uy-
ğun olaraq misra adamların “sağa-sola əl-qol ataraq suda üzməsi” kimi izah 
olunmuşdur. Bizcə, həmin söz yörükçiləri kimi oxunmalı və misra buddist ke-
şişlərin sağa-sola yırğalanaraq müqəddəs saydıqları sutraları oxuması şəklində 
şərh edilməlidir. Bizim yörükçiləri şəklində oxuduğumuz sözün kökü yör- “yoz-
maq, izah etmək” feilidir. Bu feil yazılı qaynaqlarda və müasir türk dillərində 
daha çox yor- şəklində işlənir. “Qutadğu bilig”də və qədim uyğur yazılarında 
feilin yör- “yozmaq, izah etmək”fonetik variantına təsadüf edilir: Tüşüg edgü 
yör “Yuxunu yaxşı yoz”; Tüşüŋ yörmə, yörsə bilig birlə yör “Öz yuxularını 
yozma, əgər yozsan bilərək yoz ” (7, 276). Bu feildən yaranmış yörük sözü “yo-
zum, şərh”, yörükçi isə “yozucu, şərhçi”, dolayısı ilə “buddist keşiş” mənası ifa-
də edir. Yörük sözünə “yozum, şərh” mənasında M. Kaşğarlı divanı, “Qutadğu 
bilig” və qədim uyğur yazılarında təsadüf edilir (7, 277). Söz yözükçiləri kimi 
yazıldığı üçün bu şəkildə oxunuş variantını da istisna etmək olmaz. Lakin abi-
dələrdə yor- / yoz- şəklində paralelliyə təsadüf edildiyi halda, yör- / yöz- paralel-
liyinə rast gəlinmir. Buna görə də re hərfinin üzərindəki nöqtənin artıq qoyuldu-
ğunu düşünərək, sözün yörükçiləri “yozucuları; buddist keşişləri” şəklində 
transliterasiya edilməsini daha münasib hesab etdik 1 . Altay dilində “kahin, 

                                         
1 Sözü yörgüciləri / yözgüciləri şəklində də transliterasiya etmək mümkündür: yör+ gü+çi. Müq. 
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gələcəkdən xəbər verən” mənasında sudurçı sözü işlənir. Bu söz sudurçı  “yo-
zumçu, sutraları şərh edən; buddist keşiş” sözündən semantik inkişaf nəticəsində 
yaranmışdır. Söz özünün ilkin mənasına görə “Dədə Qorqud kitabı”ndakı yö-
rükçi sözü ilə sinonimlik təşkil edir. Misranın ümumi məzmunu: Sağa-sola 
çırpınaraq yırğalanır buddist keşişləri. 

4. Suv dibində dönər mücrimləri. 
Burada bizim suv şəklində oxuduğumuz 1-ci söz صو yazılışına əsasən bü-

tün nəşrlərdə su “su” kimi oxunmuşdur. S.Tezcan mətnə taklı sözünü də əlavə 
edərək bu misra haqqında yazır: “Su dibində [taklı]dönər bahrileri. Su dibinde, 
burada herhalde bugünkü anlamıyla “suyun altında” olarak değil, “su kenarında” 
olarak yorumlanmalıdır; krş. Marzubanname, Berlin nüshası 49b: Bir altunı ev 
ortasında bırakdı ve birin delük dibinde kodı. Başka bir olasılık bu sözcüklerin : 
su dibinde değil, su debende “su vurduğunda, dalğa vurduğunda” okunmasıdır. 
Fakat su dep- için bir veri bulamadım”(32, 358). S.Tezcanın bu oxunuş variantı 
M.S.Kaçalin və S.Özçelik tərəfindən də qəbul edilmişdir (15, 171; 22, 880). 

S.Tezcanın su dibində ifadəsindəki dib sözünü “kənar” kimi izah etməsi 
qətiyyən qəbul oluna bilməz. Söz bu mənada heç bir abidədə işlənməmişdir. 
“Mərzubannamə”dən gətirilən nümunədə də dib sözü müasir türk dilindəki 
mənadadır. Onun irəli sürdüyü ikinci ehtimalı isə, özünün də etiraf etdiyi kimi, 
heç bir dəlillə sübut etmək mümkün deyil. Su dibində dönər bahrileri misrasına 
Su dibində [taklı]dönər bahrileri şəklindəki düzəliş də uğurlu sayıla bilməz . 
Əvvələn, əski türk və Anadolu mətnlərində takla ur-, takla kıl- , takla at- “ma-
yallaq aşmaq” ifadələri keçir, taklı dön- ifadəsi isə heç bir abidədə qeydə alın-
mamışdır. İkincisi, onun oxunuşundan aydın olmur ki, kafirlər nə üçün suyun 
kənarında mayallaq aşırlar (“takla atırlar”) və bu nəyə xidmət edir. 

 şəklində yazılmış sözü biz suv kimi oxuyur və “obelisk; ucu sivri صو 
qəbirüstü daş abidə; büt (subarqan)- türkcə: dikilitaş” şəklində izah edirik. 
(Yazılışı su və suvı şəkillərində də oxumaq mümkündür). Obelisk “yuxarı get-
dikcə nazikləşən yonulmuş daş (və ya ağac) 2  sütundan ibarət qəbirüstü abi-
də”dir. Buradan anlaşılır ki, kafirlər obeliskin , büt hesab etdikləri uzun sivri 
daşın və ya ağacın (subarqanın) dövrəsinə dolanaraq bütpərəstlik ayini icra edir-
lər. Bu sözün etimologiyası haqqında iki fərziyyə irəli sürmək mümkündür: 
1.Söz tunqus-mancur dillərindəki subarqan “piramida (obelisk) şəklindəki 
qəbirüstü daş” sözü ilə bağlıdır. Həmin söz buddizm termini kimi eyni mənada 
mancur dillərində subarxan, kalmık dilində suvırhın, monqol dilində suvraqa 
şəklində işlənir. Tədqiqatçılar sözün soğd dilindən alındığını güman edirlər. Bu 
etimologiyanın zəif cəhəti ondan ibarətdir ki, subarqan sözünə monqol və tun-
                                                                                                             
et:“ Qutadğu bilig”də: yorguçı “yozucu, yuxu təbirçisi” (7, 274). 
2 Silsilənin sonuncu soylamasında kafir bütlərinin ağacdan yonulduğu göstərilir:İt kibi gəv-gəv 
edən çirkin xarslı / Küçicik toŋuz şölənli / Bir torba saman döşəkli / Yarım kərpic yasdıqlı / 
Yonma ağac taŋrılı / Köpəgim kafir (D. 281)  
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qus-mancur dillərində suv şəklində rastlanmır. 2. Sözü türk dillərində bəzi leksik 
vahidlərin tərkibində qalmış *sub kökü ilə əlaqələndirmək olar. Bu fikir daha 
ağlabatandır. M. Kaşğarlı divanında subı “uzun ve sivri nesne” (16,III, 217] 
forması qeydə alınmışdır. B. Atalay M. Kaşğarlı lüğətindəki bu sözü öncə söbi 
kimi oxumuş, sonra subı şəklində düzəliş vermişdir (16, indeks, 532, 536). Di-
vandakı sözün sübi /söbi oxunuş variantları da mümkündür. “Dədə Qorqud 
kitabı”nda صو şəklində sad’la yazıldığı üçün biz suv oxunuş variantına üstünlük 
veririk. V.V.Radlov lüğətində və türk dilinin dialektlərində bu sözə sübe, sübü, 
söbe, söbü şəkillərində “sivri” mənasında təsadüf edilməkdədir (Derleme sözlü-
ğü, 3673, 3704). Sivri sözünün özünün də bu sözlərlə bağlı olduğunu düşünmək 
olar. 

Misradakı sonuncu söz təcriləri şəklində oxunur. Demək olar ki, bütün 
nəşrlərdə bu söz bəhriləri “dənizçiləri” şəklində oxunmuşdur. F.Zeynalov və 
S.Əlizadə əsas mətndə təcriləri şəkildə oxuduqları sözü müasirləşdirdikləri 
mətndə “dənizçiləri” kimi izah etmişlər. Lakin heç bir dildə belə söz yoxdur. 
Bizcə, sözün yazılışında yuxarıdakı və aşağıdakı qoşa nöqtələr yanlışlıqla qoyul-
muşdur. Həmin nöqtələr olmadıqda qrafik kompleksi çox asanlıqla مجرملری 
[mücrimləri] kimi oxumaq mümkündür. Mücrim “günahkar, cürm (qəbahət) 
işləmiş adam” deməkdir. Növbəti misranın sonundakı asi “qarşı gələn, üsyançı, 
Allahı danan” sözü də məzmunca kafirlərin dini inancları haqqında öncəki mis-
rada ifadə olunmuş fikri tamamlayır. Misranın ümumi məzmunu: Obelisk şək-
lindəki daş büt (subarqan) dibində dolanır günahkarları. 

5. “Taŋrı mənəm” – deyü suv dibində çığrışur asiləri. 
Soylamanın bu misrasında (“Taŋrı mənəm” – deyü suv dibində çığrışur 

asiləri) üsyankarların, Allaha asi olanların “Tanrı mənəm” dedikləri göstərilir. 
Şamanlıqda allaha asilik ideologiyası yoxdur. Müqəddəs hesab edilən dağ, su və 
ağac kultu var. Buddizmdə isə Buddanın allahlaşdırılması, ona sitayiş edilərək 
ehkamlarına itaətkarcasına əməl olunması tələb olunur. Buna görə misranın 
məzmununun şamanlıqla əlaqələndirilməsi mümkün deyil. Buddistlər adətən 
müqəddəs hesab edilən şəxsiyyətlərin qəbirləri üzərində piramida (obelisk) şək-
lində uzun sivri daş (subarqan) qoyaraq onun ətrafında dini ayinlər icra edirlər. 
Açıq şəkildə görünür ki, burada təsvir olunan və ətrafını suyun oyaraq sıldırım 
və əlçatmaz qayaya çevirdiyi bir yerdə qurulmuş şəhərin kafirləri buddistdirlər. 
Bəzi tədqiqatçılar (S.Tezcan, S.Özçelik) bu misradakı suv dibində (onların oxu-
nuşuna görə: su dibində ) ifadəsinin yanlışlıqla təkrarlandığını iddia edirlər. Biz-
cə, burada ifadənin təkrarı üslubi xarakter daşıyır və mətnin anlaşıqlığını xeyli 
dərəcədə asanlaşdırır. Misranın ümumi məzmunu: “Tanrı mənəm”, – deyə obe-
lisk şəklindəki daş büt (subarqan) dibində çığrışır asiləri (Allahı dananları). 

6. Oŋın ا وکن qoyub tərsin oqur qızı-gəlini  
Dastanın Azərbaycan və Türkiyə nəşrlərinin, demək olar ki, hamısında 

misranın ilk sözü öŋin kimi oxunmuşdur. Yalnız O.Ş.Gökyay 1938-ci ildəki ilk 
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nəşrdə həmin sözü oŋ «sağ tərəf» şəklində vermiş, daha sonrakı nəşrlərdə öŋ 
“qabaq” şəklində düzəltmişdir. Əslində, misranın məzmununun düzgün anlaşıl-
mamasında bu səhv oxunuş həlledici rol oynamışdır. O.Ş.Gökyay dastanın F.Sü-
mer, A.E.Uysal və V.S.Valker tərəfindən edilmiş ingiliscə tərcüməsində ifa-
dənin ərəb və latın əlifbalarındakı sağdan və ya soldan oxunuş tərzi ilə bağlan-
masına etiraz edərək yazır: “Tərcümə ilə bağlı verilmiş izahlarda sağdan sola 
doğru oxunan ərəb yazısına alışmış olanlar üçün soldan sağa doğru oxunan latın 
əlifbası tərs görünür deyilir. “Dədə Qorqud kitabı”nda bəylərin oxuyub-yazma-
ları barədə məlumat verilmir. Yalnız son boyda göstərilir ki, Aruzdan Beyrəyə 
kimin yazdığı məlum olmayan məktub gəlir və o, məktubu oxuyur. Əgər vəziy-
yət belə isə, o halda Qazan bəyin kafirləri pislədiyi, alçaltdığı bir soylamada 
ərəb əlifbası ilə latın əlifbasının müqayisəsini aparması nə dərəcədə ağlabatan-
dır? Digər tərəfdən, o dövrdə qadınların yazıb-oxuma bilənləri varmı idi? Bu 
misrada isə kafirin qızı, gəlini önünü qoyub tərsinə oxuyur. Mənim fikrimcə, 
Qazan bəy burada kafir qadınlarına pozğun damğası vurmaqdadır: Kafir qadın-
ları önlərini qoyub arxalarını kişilərə təklif edirlər (13, 216). S.Tezcan 
O.Ş.Gökyayın irəli sürdüyü bu fikri bir qədər də qətiləşdirərək və ön sözünün 
məntiqindən çıxış etməklə misranı belə izah edir: “Öteki metin yayınlarında 
nasıl anlaşıldığı belli olmayan bu cümlede kadınla sapık cinsel ilişkiden söz 
edildiği bellidir: Önünü bırakıp arkasıyla çağırır kız gelini” (32, 359). Əgər bu 
oxunuş və izah qəbul edilərsə, anlaşılan odur ki, bir türk boyunun təmsilçisi 
digər türk boyunun (qeyri-müsəlman qıpçaqların və ya peçeneqlərin)3 qız-gəlini-
ni əxlaqsızlıqda günahlandırır. Bunu əsla qəbul etmək olmaz. Biz cümlədəki ilk 
sözü oŋ “düzgün, doğru”şəklində oxumağı daha məqbul hesab edirik. Müasir 
türkmən dilində öŋ “qabaq” sözü ilə yanaşı oŋ “sağ, düzgün, uğurlu” sözü də 
işlənməkdədir. “Dədə Qorqud kitabı”nda oŋ kökünə bağlı oŋ – “düzəlmək”, 
oŋar – “düzəltmək”, oŋal – “sağalmaq”, oŋat “doğru, düzgün, yaxşı” sözlərinə 
təsadüf edilir: Allah-Allah deməyincə işlər oŋmaz (D. 2); Xanum, oğlanuŋ qırq 
gündə yarası oŋaldı, sapa-sağ oldı (D. 29); Birligüŋə sığındum, çələbüm qadir 
taŋrı, mədəd səndən. Qara tonlu kafirə at dəpərəm, işümi sən oŋar (D. 210); 
Mərə, oŋat görüŋ, bu gələn Bəkil isə sizdən öŋdin mən qaçaram, – dedi (D. 
246). Türk dillərinin yazılı abidələrində və əksər muasir türk dillərində (kırım-
tatar, karaim, karaçay-balkar, qırğız, qazax, noqay, qaraqalpaq, tatar, başğırd, 

                                         
3  Müq. et: “Dədə Qorqud hekayələri əslində Oğuzların Yaxın Şərqə gəlməmişdən əvvəlki 
həyatlarına aid xatirələrinə dayanmaqdadır. Çox qədim dövrlərdən bəri mövcud olan bu 
xatirələrin bəzi hadisələr ətrafında cəmlənməsi isə IX- XI əsrlərdə Oğuzların Sır Dəryanın 
şimalındakı yurdlarında keçən həyatları ilə əlaqədar görünməkdədir. Oğuzların bu dövrdə şimal 
qonşuları olan peçenek və qıpçaqlarla davamlı şəkildə münaqişə və mücadilələrdə olduqları 
bəllidir” (F. Sümer. Dede Korkut Kitabına Dair Bazı Mülahazalar, Türk Folklor Araştırmaları , 
Ocak 1952, sayı 30; M. Ergin, I, 55-56).  
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özbək, uyğur, sarı uyğur, altay, xakas, yakut, tuva, türk (dial.) – «sağ ayaq» və 
s.) oŋ sözü «sağ (tərəf), doğru, düzgün» mənalarını ifadə edir (11, I, 456-460). 
M.Kaşğarlı divanında və Oğuz Kağan dastanında da həmin sözə «sağ (tərəf)» 
mənasında təsadüf edilir: oŋ əlig «sağ əl» – çigilcə (16, I, 41); Oŋ çaŋakda Altun 
Kağan tegen bir kağan bar irdi «Sağ tərəfdə Altun Kağan deyilən bir kağan var 
idi» (18, 33). Erkən dövrlərdə Uyğur hərfləri ilə yazılmış «Səkiz yükmək» adlı 
əsərdə “Dədə Qorqud”da olduğu kimi, oŋ «doğru, düzgün» sözü tərs sözü ilə 
qarşılaşdırılır: Tersli - oŋlı edgüli - ayığlı iki türlüg qılınç qılsar «Əgər iki cür: 
tərs və düzgün, yaxşı və pis əməllər törətsə…» (7, 367). Azərbaycan dili 
dialektlərində oŋ – «sağalmaq, düzəlmək, doğru olmaq» feilinə bağlı oŋar – 
«düzəltmək, yaxşı etmək, yoluna qoymaq» (Tovuz), oŋant «avand (üz), tərsin 
əksi, düzgün» (Marneuli, Dmanisi), onatdi «tutarlı, yaxşı» (Gəncə) sözləri işlən-
məkdədir (3, 347). 

Cümlədəki oqu sözü isə bir çox yazılı abidələrdə, o cümlədən də “Dədə 
Qorqud kitabı”nda bir neçə yerdə öz əksini tapmış «çağırmaq» mənasındadır: 
Namərd tayıŋ al eyləmiş, oqıyuban bizi aldılar, varduq (D. 300); Bay Bora bəg 
bazırganlarını yanına oxıdı (D. 69); Qalın Oğuz bəglərini həp oxıdılar, odalarına 
gətürdilər (D. 81); Oğul, qalın Oğuz bəglərini odamuza oxıyalum, necə məsləhət 
görürlər isə aŋa görə iş edəlüm (D. 81) və s. Bunları nəzərə aldıqda sətrin ümu-
mi mənası «Doğrusunu (düzgününü) qoyub tərsini çağırır kafirin qız-gəlini» 
şəklində anlaşılır. Güman edirik ki, burada kafir qız-gəlininə məxsus etnoqrafik 
səciyyəli bir xüsusiyyətdən – yalnız qadınlara aid olan danışıq və müraciət for-
masından bəhs edilir. Tədqiqatçılar qazax, qırğız, altay və s. xalqlarda qadınlara 
məxsus olan sözlərin, kişilərdən fərqli olaraq yalnız qadınların işlətdiyi xüsusi 
leksikanın mövcudluğu haqqında məlumat verirlər. Bu, başlıca olaraq qadının 
əri tərəfindən ona qohum sayılan kişi cinsindən olan şəxslərin adlarının birbaşa 
(düzgün) tələffüz edilməsinə qoyulmuş qadağan (tabu) ilə bağlıdır. Psixoloji qa-
dağan nəticəsində qadınlar kişilərdən fərqli olaraq bir çox əşya və proseslərin 
adlarını başqa şəkillərdə ifadə etməyə məcbur olmuşlar. Bu barədə A. İnan ya-
zır: Qədim patriarxat həyat tərzinin izi olduğu şübhə doğurmayan bir adət Sibir 
türklərində və Orta Asiya türklərindən qazax və qırğızlarda hələ də canlı şəkildə 
yaşamaqdadır. Bu adətə görə, gəlinlər ərlərinin ailəsinə, hətta qəbiləsinə mənsub 
olan qohumlarının adlarını söyləməməlidirlər. Gəlinə təkcə qayınanası və 
qayınatası tərəfindən qohum olan bütün şəxslərin adlarını deyil, hətta bu adlara 
bənzəyən bütün sözləri söyləmək qadağandır. Məsələn, əgər ərinin qohum-
larından biri Aydəmir adını daşıyırsa, qadın ay və dəmir sözlərini söylə-
məməlidir. Halbuki belə adlara Şərq türklərində olduqca tez-tez rastlanır. Buna 
görə də gəlinlər üçün balta, bıçaq, qoyun, at, qılınc, qartal və s. kimi gündəlik  
məişətdə işlədilməsi vacib olan bir çox sözlərin tələffüz edilməsinə qadağan 
qoyulur. Qadınlar bu tipli sözlərin yerinə onların sinonimlərini və ya uydurma 
sözlər işlədirlər. Məsələn, ay yerinə yaruk, dəmir yerinə polad, balta yerinə 
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çabat (çap- feilindən), bıçaq yerinə kəsər, qoyun yerinə maŋrama, at yerinə ulak 
yaxud binit, qılınc yerinə karu və başqa bunlara bənzər bir çox sözlər işlədirlər.  
Məhz bunun nəticəsində bu türk boylarında yalnız qadınların işlətdiyi sözlərdən 
ibarət olan xüsusi leksik təbəqə yaranmışdır. Qırğız, altay və saqay qadınlarının 
qadağan edilmiş sözləri başqa sözlərlə dəyişdirmək məharətləri heyrət doğur-
maya bilmir. Ən həyəcanlı dəqiqələrdə belə qadınlar qadağan olunmuş sözləri 
sinonimləri və ya o sözün məzmununu ifadə edən başqa bir sözlə əvəz edə 
bilirlər (14, 359). Müəllifə görə, əsl adı Məhəmməd Tarakay olan Uluğbəyin bu 
adla tanınmasına Əmir Teymurun atasının adının Məhəmməd Tarakay olması 
səbəb olmuşdur. Qadınlar üçün çağırılması yasaq olan Məhəmməd Tarakay adı 
Uluğbəy “böyük bəy” adı ilə əvəz olunmuşdur. A.N.Samoyloviç altay qadınları-
nın 42 fərqli söz işlətdiyini qeydə almışdır. Bir çox tədqiqatçılar, o cümlədən 
N.İ.İlminski, V.V.Radlov, N.P.Dırenkova, A.N.Samoyloviç və b. qazax, qırğız 
və altaylarda qurd, qoyun, çay, ağac və s. yasaq sözləri birbaşa (düzgün) işlət-
mədən çayın o biri tərəfində qurdun qoyuna hücum etdiyini qadının qayınatasına 
necə bildirməsi ilə bağlı məşhur lətifənin müxtəlif variantlarını yazıya almışlar. 
Həmin lətifənin qazax variantını A. İnan bu şəkildə təqdim edir: “Kurt, koyun, 
tüfek, ırmak, orman, bıçak kelimelerini söylemesi yasak olan bir genç kadın ır-
mak yanında bir kurdun koyunlardan birini yakaladığını görmüş ve sarkırama-
nıŋ (ırmağın) öteki tarafında, gölgelinin (ormanın) bu yanında uluma (kurt) 
maŋramayı (koyunu) yakalamış . Tars ederle (tüfekle) keseri (bıçağı) getiriniz 
diye bağırmış” (14, 359). Altay variantında isə qadın öz fikrini belə ifadə edir: 
Ağaçınıŋ o yanında, çığaçınıŋ tözündə uluçu maraçınıŋ balazın yip-turu “Axa-
nın (çayın) o tərəfində çıxanın (ağacın) dibində ulayan (qurd) mələyənin (qo-
yunun) balasını yeyir” (28, 161). Qazaxlarda gəlinin qayınatası və qayınanası 
tərəfindən qohumlarının adlarını və bu adlara bənzəyən adları çağırmasına qo-
yulmuş qadağan daha ciddi qorunurdu. Gəlinin əri tərəfindən qohumlarının bi-
rinin adı Məhəmməd olarsa, kəlimeyi-şəhadət söylərkən belə həmin adı çağır-
mağa onun ixtiyarı yox idi, onu başqa bir sözlə əvəz etməli idi. Bütün bunlar 
kafir qız-gəlinlərinin tərs çağırmalarının səbəbini aydınlaşdırmağa imkan verir. 
Görünür ki, etnoqrafik hadisə kimi qadınların dilinə qoyulmuş tabu oğuzlarda o 
qədər də yayılmamışdı. Buna görə də Qazan xan soylamasında bunu kafirlərin 
(müsəlman olmayan qıpçaq və ya peçeneklərin) qız-gəlinlərinin mənfi cəhəti 
kimi xüsusi şəkildə nəzərə çarpdırır.  

7. Altun aşıq oynar sıncıl anuŋ bəgləri.  
Buradakı sıncıl anuŋ ifadəsi mövcud nəşrlərdə Sancıdanıŋ / Sancıdanuŋ 

/ Suncıdanıŋ şəkillərində yer adı kimi oxunmuş və indiyə qədər coğrafi 
koordinatları müəyyənləşdirilməmişdir. Güman edirik ki, mətndə صنجد انک 
şəklində verilmiş birləşmənin صنجد sıncıd kimi oxunan I tərəfinin yazılışında 
səhvə yol verilmişdir; qrafik kompleksin sonundakı dəl hərfi yerinə ləm hərfi 
olmalıdır: صنجل . Bu hərflər yazılışca bir-birinə yaxındır. Qaynaq nüsxədə ləm 
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hərfinin yuxarıya doğru qalxan çıxıntısı kiçik olduğu üçün köçürmə zamanı 
katib ləm’i dəl kimi oxumuş və bu şəkildə də mətnə daxil etmişdir. Əslində, 
birləşmə صنجل انک şəklində yazılmalı idi. “Dədə Qorqud kitabı”nın əlyazma 
nüsxələrində söz sırası ilə bağlı müasir dildən fərqli spesifik bir xüsusiyyət də 
diqqəti cəlb edir. Dastanın bir sıra boylarında I tərəfi şəxs əvəzlikləri ilə ifadə 
olunmuş III növ təyini söz birləşmələrinin tərkibində işlənməli olan söz birləş-
mənin əvvəlinə keçirilir: keçmiş mənüm günüm “mənim keçmiş günüm” (D. 
54); tutar mənüm əllərüm “mənim tutar əllərim” (D. 157); şahin bənüm quşum 
“mənim şahin quşum” (D. 42); ağca mənüm köksüm “mənim ağca köksüm” (D. 
162); tatlu mənüm canum “mənim dadlı canım” (D. 166); atlu batub çıqamaz 
anuŋ balçığı “onun atlı batıb çıxa bilməyən palçığı” (D. 175). M.Ergin bunu 
dastanın nəzm dilinə məxsus spesifik xüsusiyyət kimi dəyərləndirir (9, II, 471). 
Həqiqətən də, bu cür fərqli sintaktik sıralanmaya yalnız soylamalarda təsadüf 
edilir. Sıncıl sözünün kökü olan sın sözünə “Ət-töhfə”də “büt” mənasında rast 
gəlinir (33, 2350. V.V.Radlov lüğətində bu söz “daş büt” və “qəbirüstü daş” 
mənalarında qeydə alınmışdır (25,IV, 1, 628). -cıl şəkilçisi leksik formant kimi 
adlara qoşularaq “bir şeyə və ya əlamətə meyil edən; vərdiş, adət, fəaliyyət” 
mənalarında sifət düzəldir. Şəkilçiyə bu mənada bir çox türk dillərində geniş 
şəkildə təsadüf edilir: azərb. hörmətcil, zarafatcıl, söhbətcil, ölümcül, ardıcıl ; 
türk. anacıl, babacıl, balıkçıl, tavşancıl, akçıl, gökçül; türkm. qayğıçıl, ukıçıl 
“yuxucul”; qırğ. arapçıl, janıçıl “yenilikçi”, jaançıl “yağışlı”; başğ. xucalıksıl 
“təsərrüfatcıl”, hönersel ; qazax. kımızşıl, zanşıl “qanunpərəst”, menmenşil 
“mənəm-mənəm deyən” və s. M.Kaşğarlı divanında da bir neçə sözdə bu şəkil-
çiyə rast gəlmək mümkündür: tüpcil yer “qasırğaya meyilli, qasırğalı yer”, igcil 
“xəstəliyə meyilli, xəstə”və s. Bu halda sıncıl sözü “bütə meyilli, bütpərəst” 
mənası ifadə edir. Sıncıl anuŋ bəgləri ifadəsi yuxarıdakı nümunələrlə analoji 
söz sırasına malikdir: sıncıl anuŋ bəgləri = anuŋ sıncıl bəgləri. Misranın 
ümumi məzmunu: Altun aşıq oynar onun bütpərəst bəyləri. 

8. Altı qatla Oğuz vardı, alımadı “Altı dəfə Oğuz bu şəhərin üzərinə 
hücum etdi, amma onu ala bilmədi” 

9-10. Ol qəl’əyə altı baş ərlə mən Qazan vardum / Altı günə qomadum, anı 
aldum. 

Buradakı baş sözü bütün nəşrlərdə numerativ söz kimi “nəfər” mənasında 
izah edilmişdir. Dastanın başqa bir yerində də bu sözə təsadüf edilir: Qırq baş 
qul, qırq qırnaq oğlu Uruz başına azad eylədi (D. 65). Bu nümunədə baş sözü-
nün “nəfər” mənasında işlənməsi heç bir şübhə doğurmur. Lakin altı baş ər “altı 
nəfər ər” ifadəsi ən azından belə bir sual doğurur: Bütün Oğuz tayfası igidlərinin 
altı dəfə hücum edərək ala bilmədiyi qalanı Qazan altı nəfərlə necə tutmuşdur? 
Doğrudur, bu, dastan mətnidir və burada şərtiliklər, mübaliğəli ifadə forması 
mümkündür. Ancaq mübaliğənin də məntiqlə izah oluna bilən bir ölçüsü olma-
lıdır. Digər tərəfdən, müasir Azərbaycan ədəbi dilində baş numerativi yalnız 
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heyvanlara aid edilir: beş baş inək, on baş qoyun və s. “Tarama Sözlüğü”ndə də 
baş “tane” sözü heyvan və əsir sözü ilə yanaşı işlənmişdir: dokuz baş esir, altı 
yüz yirmi beş koyun. Heç bir abidədə baş sözünün ər sözü ilə birləşmə şəklində 
işlənməsinə (beş baş ər, altı baş ər...) rast gəlmədik. Buna görə də altı baş ər 
ifadəsindəki baş sözünün “başçı” mənasında qəbul edilməsinin doğru olacağı 
qənaətindəyik. Müq. et: Anuŋ ardınca biŋ qövm başları Dügər yetdi. Anuŋ ar-
dınca biŋ Bügdüz başları Əmən yetdi (D. 151); Mərə qoyun başları erkəc, bir 
gəl keç, – dedi (D. 227) və s. Baş sözünün “başçı” mənasında işlənməsinə erkən 
dövrə aid türk yazılı abidələrində də tez-tez rastlanır (7, 86). “Dədə Qorqud 
kitabı”nda baş sözü bu mənada daha çox biŋ sözü ilə yanaşı işlənir. Bununla da 
düşünülə bilər ki, Qazan adadakı kafir şəhərinə 6 nəfərlə deyil, 6 tayfa başçısını 
yanına alaraq 6 yüzlük (və ya 6 minlik) bir ordu ilə hücum etmişdir. Misranın 
ümumi məzmunu: O qalaya altı tayfa başçısı ilə mən Qazan hücum çəkdim / Al-
tı günə qoymadım, onu aldım. Sonrakı misrada (Kəlisasın yıqub, yerinə məscid 
yapdım) işlənmiş kəlisa sözü soylamanın ümumi məzmununa görə “bütpərəst 
məbədi” şəklində anlaşılmalıdır.  

Təqdim etdiyimiz yeni oxunuş variantlarını nəzərə almaqla bütövlükdə 
soylamanın mətninin və məzmununun aşağıdakı şəkildə bərpa edilməsini təklif 
edirik:  

Qazan burada bir dəxi soylamış:  
Arqıç Qırda yayqanur ümman dəŋizində 
Sarp yerlərdə yapılmış kafir şəhri. 
Sağa-sola çırpındı urur yörükçiləri. 
Suv dibində dönər mücrimləri. 
“Taŋrı mənəm” – deyü suv dibində çığrışur asiləri. 
Oŋın qoyub tərsin oqur qızı-gəlini  
Altun aşıq oynar sıncıl anuŋ bəgləri. 
Altı qatla Oğuz vardı, alımadı 
Ol qəl’əyə altı baş ərlə mən Qazan vardum Altı günə qomadum, anı al-

dum. 
Kəlisasın yıqub, yerinə məscid yapdım, baŋ baŋlatdım. 
Qızını- gəlinini ağ köksümdə oynatdım, 
Bəglərin qul etdim. 
Anda dəxi “Ərəm, bəgəm” – deyü ögünmədim. 
Ögünən ərənləri xoş görmədim. 
Əlüŋə girmişkən, mərə kafir, öldür məni yitür məni! 
Qılıcıŋdan saparım yoq! 
Kəndü əslim, kəndi köküm sımağum yoq! – dedi.  
Qazan burada bir daha söylədi: 
“Dalğalanan dənizdəki ada Qırında 
Ətrafı uçurum olan, çətin yerdə salınmışdır kafir şəhəri. 
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Sağa-sola çırpınaraq yırğalanır buddist keşişləri.  
Obelisk şəklindəki daş büt (subarqan) dibində dolanır günahkarları. 
“Tanrı mənəm”, – deyə obelisk şəklindəki daş büt (subarqan) dibində çığ-

rışır asiləri (Allahı dananları). 
Düzgününü qoyub tərsini çağırır kafirin qız-gəlini. 
Altun aşıq oynar onun bütpərəst bəyləri. 
Altı dəfə Oğuz bu şəhərin üzərinə hücum etdi, amma onu ala bilmədi. 
O qalaya altı tayfa başçısı ilə mən Qazan hücum çəkdim, Altı günə qoy-

madım, onu aldım. 
Bütpərəst məbədini yıxıb, yerində məscid tikdirdim. 
Qızını-gəlinini ağuşuma aldım, 
Bəylərini qul etdim. 
Mən onda da “İgidəm, bəyəm” – deyə öyünmədim. 
Öyünən igidlərin aqibətini yaxşı görmədim! 
Əlinə keçmişkən, ey kafir, öldür məni! 
Qılıncından qorxum yoxdur, 
Öz əslimə, nəslimə qarşı çıxan deyiləm” – dedi. 
İşin nəticəsi. Tədqiqatçılar tərəfindən “Dədə Qorqud kitabı”nın ən çətin 

oxunan soylamaları kimi dəyərləndirilən III və XI boylardakı mənzum parçalar 
mətnşünaslıq baxımından yenidən nəzərdən keçirilmiş və mövcud yanlışlıqlar 
düzəldilmişdir. 

İşin elmi yeniliyi. Məqalədə qorqudşünaslıq üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edən iki soylamanın məzmunu aydınlaşdırılmış, mətnin hissələri arasındakı 
məntiqi bağlar bərpa edilmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Araşdırmanın nəticələri “Dədə Qorqud kitabı”nın 
daha mükəmməl elmi-tənqidi mətninin hazırlanması və gələcəkdə dastanın mət-
ni ilə bağlı müxtəlif istiqamətlərdə aparılacaq tədqiqatların düzgün məcraya yö-
nəldilməsi üçün faydalı ola bilər.  
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İPƏK YOLUNUN ANADOLU VƏ TÜRKMƏNİSTAN 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİNDƏKİ ROLU 
Xülasə 

Orta Asiya-Anadolu münasibətləri hərtərəfli inkişaf etmişdir. İpək Yolu iqtisadi yöndən 
bu əlaqənin qurulmasında mühüm rola malikdir. Çindən Avropaya qədər müxtəlif dövlətlərin 
ərazisindən keçən bu yol əslində mədəniyyətləri birləşdirən, dəyişdirən və qovuşduran bir funk-
siyaya malikdir. Bu əlaqələr eyni zamanda şifahi və yazılı mədəniyyət yollarını da ortaya çı-
xarmışdır. Yazılı mədəniyyət yolunun marşrutu, yəni şimal mədəniyyət yolu Orta Asiyanı İstan-
bula bağlayır. İstanbuldan Krım və Kazana, oradan da Orta Asiyanın şəhərlərinə doğru uzanır. 
Daha çox Qərbdən Şərqə mədəniyyət axını özünü göstərir. Cənubdan keçən yolu isə şifahi 
mədəniyyət yolu adlandıra bilərik. Bu yol uzun səfərlər tələb edən və daha çox karvan yollarının 
olduğu bir yoldur. İqtisadi-ticari əlaqədə xüsusi rolu olan karvanlarla bərabər aşıqların və şifahi 
mədəniyyət daşıyıcılarının istifadə etdikləri yoldur. Bu yolla gələn mədəniyyət axını nəticəsində 
son dərəcə əhəmiyyətli və başqa bir ədəbi hadisə üzə çıxır. Bu hadisə isə növ və janrlarda baş 
verən dəyişiklikdir. Məsələn, Türkmənistanda bir epik dastan olan "Yusup Əhməd dastanı" Ana-
doluda "Yusif şah" adı altında nağıl formasını almışdır. Qaracaoğlanın şəxsi həyatı da Türk-
mənistanda "Qaracaoğlan dastanı" adı ilə epik bir dastana çevrilmişdir. Orta Asiya ilə Anadolu-
nun mədəni əlaqələrinin davamlı olmasında və mədəni fərqlər və qopmaların qarşısının alınma-
sında İpək Yolu çox mühüm rol oynamışdır. 

Açar sözlər: İpək yolu, şifahi mədəniyyət yolu, yazılı mədəniyyət yolu, Anadolu-Türk-
mənistan mədəni əlaqələri 

 
THE ROLE SILK ROAD  IN ANATOLIA AND TURKMENISTAN CULTURAL 

RELATIONS 
Summary 

Relations between Central Asia and Anatolia have been connected to each other by 
various dimensions. Silk Road has been an important role in economic dimension of this rela-
tion. In fact this road that has passed along various states and cultures from China to Europe had 
a function of unifying, changing and merging of civilizations. Oral and written culture routes 
have also emerged due to these relations. Direction of written culture route, that is northern cul-
ture road, refers to the relation connected Central Asia to İstanbul. It goes along İstanbul-Cri-
mea-Kazan and cities of Central Asia. It rather shows cultural flow from West to East. Southern 
road can be named as oral culture route. This route requires long trips and it mainly follows ca-
ravan road. Beyond economic dimension caravans provide a space where minstrels and oral cul-
ture narratives could exist. This kind of cultural flow also led to a very significant literary event. 
This is changing in type and form. For example, "Yusup Ahmet Dessani", a heroical epic in 
Turkmenistan, becomes a famous tale named as "Yusuf Şah" in Anatolia, while private life of 
Karacaoğlan becomes a epic story named as "Karacaoğlan Dessani" in Turkmenistan. As a result 
Silk Road has played an important role in the stability of cultural relations between Central Asia 
and Anatolia and in preventing the cultural breaking points. 
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РОЛЬ ШЕЛКОВОГО ПУТИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 

АНАТОЛИЕЙ И ТУРКМЕНИСТАНОМ 
Резюме 

Отношения Средней Азии с Анатолией всесторонне развиты. С экономической 
стороны Шелковый путь играет важную роль в построении связей (взаимосвязей). Этот 
путь, простилаясь, с Китая до Европы, пройдя при этом через территории различных госу-
дарств выполняет функцию соединения культур и их изменения. В тоже время эти связи 
раскрывают пути устной и письменной культуры. Письменно-культурный путь, т.е. север-
но-культурный путь своим маршрутом соединяет Среднию Азию со Стамбулом. Данный 
путь начинается со Стамбула-Крыма и Казани и устремляется к городам Средней Азии. 
Больше всего культурный поток выявляется с Запада на Восток. А путь проходяший через 
Юг можно назвать устно-культурным путём. Этот  путь, требующий длительной поездки 
и больших караванных маршрутов. Наровне с караванами, обладаюшими особой ролью, 
проходили этот путь ашуги и носители устной культуры. В результате проходящего этим 
путём культурного потока возникает другое (иное)более значимое литературное событие. 
Это событие являет собой изменения в видах и жанрах. Например, в Туркменистане такая 
эпическая сага как "Юсуп Ахмад" в Анатолии известна в форме сзказки под названием 
"Юсиф шах". В Туркменистане личная жизнь Гараджаоглана перевоплотилась в эпичес-
кую сагу "Гараджаоглан дастаны". Шелковый путь сыграл важную роль в культурных 
связяx и в формировании культурных различий. 

Ключевые слова: Шелковый путь, устно-культурный путь, письменно-культур-
ный путь, Туркмено-Анатолийские культурные связи 

 
İpək Yolu haqqında aparılan araşdırmaların yetərli olub-olmadığı, vəsait-

lərin hamısının və ya heç olmasa əksəriyyətinin istifadə edilib-edilmədiyi hər 
zaman müzakirə mövzusu olmuşdur. Bunun bir çox səbəbi vardır. Boris Stavis-
kinin "İpək Yolu və bəşər tarixindəki rolu" adlı araşdırmasının giriş hissəsində 
"Böyük İpək Yolu" ifadəsi işlədilir və bu söz bizə uzaq və uzun səfərlərin ro-
mantikliyini, xarici ölkələrin ekzotikasını xatırladır. Amma bunun arxasında hər 
şeydən əvvəl, coğrafiyaçıların mübahisəsi, karvanbaşıların və qorxmaz dənizçi-
lərin cəsurluğu, tacirlərin və uzaqgörən siyasətçilərin ağıllı hesabı gizlənmişdir. 
Mahiyyətcə İpək Yolu ifadəsi altında müxtəlif malların Şərqdən Qərbə və Qərb-
dən Şərqə ucsuz-bucaqsız çöllər, sıx meşələr, qüdrətli sıra dağlar və təpələr, də-
nizlər və okeanlar vasitəsilə daşınılması nəzərdə tutulsa da, mahir sənətkarların 
əl əməyi, göz nuru işlərinin olması da, elm və sənət adamlarının da bu prosesdə 
gərgin əməklərinin nəticəsi kimi diqqəti cəlb edir. Nəticədə bu bir mübadilə pro-
sesidir. Göründüyü kimi, məsələ həqiqətən çox genişdir. Əslində İpək Yolu ter-
mini ilk dəfə XIX əsrin son rübündə alman coğrafiyaşünası Ferdinand Freyxer 
fon Rixthofen tərəfindən istifadə edilmişdir. Bu terminlə qitələrarası yol şəbəkə-
ləri nəzərdə tutulurdu. Bu yol qədim dünyanın mədəniyyət aləmini Çindən 
Aralıq dənizinə qədər bir-birinə bağlayırdı. Orta əsr zadəganları arasında ən po-
pulyar mal olan ipək və ipəkdən istehsal edilən parçalar idi. İpəyin asan toxun-
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ması, dözümlü olması və özündə zərərli həşəratları yaşatmaması ona böyük 
maraq oyadırdı. 

İpək yolu üzərində çalışan digər elm adamları da eynilə Staviski kimi işin 
mədəni tərəflərindən çox, iqtisadi aspekti üzərində dayanmışlar. 

Ancaq Hans Vilhelm Hausseq kimi bir neçə elm adamı İpək Yolunun 
müxtəlif cəhətlərini tədqiq etmişlər. Hausseqin əsəri "İpək Yolu və Orta Asiya 
mədəniyyət tarixi" adını daşıyır.4 

Hausseq İpək Yolu və hunların Qərbə köçləri arasında əlaqəyə toxunmuş, 
daha sonra da türk hakimiyyəti altındakı Orta Asiyanı da öyrənmişdir. Bu alimin 
toxunduğu problemlər arasında İpək Yolu ticarətində türklərin rolu kimi bizi də-
rindən maraqlandıran məsələlər də var. Həmin dövrdə mövcud olan ticarət və 
malların mübadiləsi prosesində türklərin dəmir ticarətindən də bəhs edilir ki, bu 
da dəmirin türk mədəniyyətindəki yerini müəyyənləşdirmək baxımından bizim 
üçün son dərəcə önəmlidir. İpək Yollarının daim dəyişdiyini, bu dəyişiklikdə 
türk soylu xalqların necə bir rol oynadıqlarını, türk coğrafiyasının bu mübadilə 
prosesindəki əhəmiyyətini də araşdırmaq lazımdır. Amerikalı çinşünas alim Het-
zel Şafer (Çinin VII-IX əsrlər üzrə tarixini araşdırmışdır) "Səmərqəndin qızıl 
şaftalıları, Tanq İmperiyasındakı xarici ecazkar mallar haqqında kitab" adlı əsə-
rində o dövrdə Çinə gəlmiş şəxslərin və gətirdiyi əşyaların bir siyahısı verilir. 
Həmçinin Çindən ixrac edilən malların Orta Asiyaya, İrana və Yaxın Şərqə 
gedişində necə və hansı yollardan keçdiyini, bu mallarla yanaşı, mədəni və 
sosial təcrübələrin də birlikdə aparıldığı qeyd edilir 5.  

Yuxarıdakı nümunələrin sayını çoxaltmaq mümkündür. XX əsrdə bəşəriy-
yətin mədəni və mənəvi dəyərlərinin sülh içərisində mübadiləsinin vacibliyini 
dərk edildiyini və birdən-birə Böyük İpək Yolunun aktuallaşdığını görürük. Bu-
na görə XX əsrin son rübündə bu məsələ ilə bağlı müxtəlif elmi araşdırmalar 
aparılmış və müxtəlif elmi-tətbiqi yollar yenidən müzakirə olunmuşdur. 1988-ci 
ildə UNESCO "Böyük İpək Yolu – Millətlərin Dialoq Yolu" adı ilə bir proqram 
irəli sürdü. Bu proqram ətrafında bir çox elmi araşdırma aparıldı. Həmçinin bu 
araşdırmaları davam etdirmək üçün araşdırma mərkəzləri və institutlar yaradıldı. 
1990-cı ildə Yaponiyada Kamakurada yaradılan İpək Yolu Araşdırmaları İnsti-
tutu bunun tipik nümunəsidir. Bundan başqa, məsələni dünya ictimaiyyətinə tam 
olaraq izah etmək üçün şimal, cənub və dəniz marşrutlarından istifadə edilərək 
səyahətlər təşkil olundu. Dünyada baş verən bu proseslər zəminində Türkiyədə 
və türk respublikalarında da eyni məsələ maraqla qarşılandı. Türkiyədə müxtəlif 
beynəlxalq konqreslər təşkil olundu, yenə türk ictimaiyyətinin diqqətini cəlb 
etmək üçün Çanaqqala Keramika adlı bir firmanın sponsorluğu ilə Orta Asi-
                                         
4 Hans Wilhelm Haussig, İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi, Çev. Müjdat Karayerli, Ötüken 
Yayınevi, İstanbul 2001. 
5 Boris Ya. Stavisky, “İpek Yolu ve İnsanlık Tarihindeki Önemi”, Çev. Mehmet Tezcan, 
Türkler, C. III, Ankara 2002, s. 222. 
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yadan Anadoluya gələn İpək Yolunun izi ilə Çindən Ankaraya qədər bir dəvə 
karvanı ilə simvolik səyahət edildi. 

Türkmənistanın da bu karvana qoşulması və toplantıya İpək Yolu ilə bağlı 
bir ad verməsi məsələyə verdiyi əhəmiyyəti göstərmək baxımından təqdirə-
layiqdir. 

Bu qədər önəmli bir hadisənin xalqlar arasındakı mədəniyyətə necə təsir 
etməsi, bu təsirin günümüzə qədər davam edib-etməməsi məsələsi üzərində apa-
rılan araşdırmaların azlığı təəccüb doğurucudur. Buna görə biz İpək Yolu vasi-
təsilə türkmənlərin Anadoluya gəldikləri 1071-ci ildə, yəni Malazgird zəfərinin 
1000-ci ildönümü ərəfəsində atayurd Türkmənistan ilə anayurd Anadolu arasın-
dakı mədəni baxımdan hansı əlaqə və mübadilələrin olduğuna maraq etdik. Bu 
baxımdan qısa da olsa, bu məqaləmizi həmin mövzuya həsr etdik. Bir-iki misal-
la məsələnin nə qədər aktual olduğunu göstərmək istərdik. 

Mədəniyyətlə bağlı araşdırma aparan elm adamları ən çox mədəniyyətin 
ortaya çıxma səbəbləri və yeri, mədəniyyətin yayılması problemi ilə məşğul 
olmuşlar. Keçən əsrdə bu məsələlərlə əlaqədar olaraq Vilhelm və Yakob Qrimm 
qardaşları, Teodor Benfey və E. Taylor kimi alimlər müxtəlif nəzəriyyələr irəli 
sürmüş və bu nəzəriyyələrə bağlı olaraq metodlarını inkişaf etdirmişlər. Bu elm 
adamları müxtəlif fikirlərə malik olmaqla yanaşı, Hindistanın mədəniyyətin ilk 
beşiyi olması fikrində birləşirlər. Ancaq əsas fikir müxtəlifliyi mədəniyyətin ya-
yılması, daha doğrusu, Şərqdən Qərbə necə keçməsi məsələsi üzərində olmuş-
dur. 

Məsələn, Qrimm qardaşlarına görə, mədəniyyət oxşarlığı ortaq mifoloji 
süjetlər və qohumluq məsələsi ilə bağlıdır. Teodor Benfey hind dilindən çevir-
diyi "Kəlilə və Dimnə"nin də təsirində qalaraq, mədəniyyətin Şərqdən Qərbə ya-
yıldığını və bu yayılmanın üç səbəbdən irəli gəldiyini qəbul edir: 

a) Makedoniyalı İskəndərin Şərq yürüşü 
b) Ərəblərin Şərq və Qərbdəki zəfərləri 
c) Səlib yürüşləri 
Həqiqətən də, ilk səbəb kimi göstərilən İskəndərin Şərq yürüşü türklər ara-

sında da "Şu dastanı"nın yaranmasına səbəb olmuş önəmli bir tarixi hadisədir.6 
Bu hadisələr Şərq ilə Qərbi birləşdirmiş, yeni bir mədəniyyətin sintezinə 

səbəb olmuşdur. Teodor Benfey bununla da kifayətlənməmiş, mədəniyyətin 
Şərqdən Qərbə doğru keçərkən yayılma yollarını da bir xəritə üzərində göstər-
mişdir. Ona görə mədəniyyət üç əsas yol vasitəsilə Avropaya çatıb. Bu yollar 
aşağıdakılardır: 

a) Aralıq dənizinin şərqindən ərəb-yəhudi torpaqlarından keçərək İspani-
yaya, oradan da Avropaya çatıb. 

                                         
6 Bk. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. I. 
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b) Yenə də Aralıq dənizdən yayılmışdır; Ancaq Siciliya adasından İtaliya-
ya keçərək Avropaya gəlmişdir. 

 c) Benfeyə görə, üçüncü yol, ən qədim ticarət yollarından biri olan Hin-
distan-Orta Asiya-Qafqaz-Anadolu və Balkanlar yoludur. 

Benfeyə görə, mədəniyyətin yayılmasında tarixi və mədəni münasibətlər 
əsas götürülməlidir. Bu əlaqələrin olmadığı cəmiyyətlər arasında mədəniyyətin 
yayılmasından söz gedə bilməz. 

Türklərin Asiyada geniş bir ərazidə yaşamaları, daha sonrakı əsrlərdə də 
Sibirdən Şimali Afrikaya, Balkanlardan Çin sərhədinə qədərki coğrafi ərazidə 
müxtəlif dini və etnik qruplarla tarixi və mədəni əlaqələr nəticəsində müəyyən 
dərəcədə assimilyasiyaya məruz qalması və yeni keyfiyyətlər qazanması, bu 
fərqliliklərə baxmayaraq, milli xüsusiyyətlərini itirməmələri və ümumi faktor-
ların eynilə davam etməsi mədəniyyət tarixi baxımından son dərəcə maraqlı bir 
tədqiqat mövzusudur. Türklərin ən ibtidai dövrlərdə mifik və epik xarakterli, sa-
də, amma səmimi və coşğun şifahi ədəbi nümunələr yaratdıqları məlumdur. IX 
və X əsrlərdən sonra islamın da təsiri ilə yeni bir mədəniyyət dairəsinə daxil ol-
dular. IX əsrdə Anadoluya gəldikdə yeni bir məkana və qədim Anadolu mədə-
niyyəti, Qərb mədəniyyəti, İran və ərəb mədəniyyəti kimi bir-birindən fərqli 
mədəniyyətlərlə dialoq zəminində Orta Asiyadan gətirilən mədəniyyətin dəyiş-
məsi, hətta sintez olunması normal idi. Bundan başqa, aradakı uzun məsafə və 
müxtəlif inzibati və siyasi təşkilatlanma səbəbilə Anadolu ilə Orta Asiya ara-
sındakı mədəni rabitə zəifləməyə başlamışdı. 

Orta Asiyadan şimal-cənub və şərq-qərb istiqamətlərindəki ticarət yolları 
bu ayrılığın səbəb olduğu çətinlikləri və qopuqluğu aradan qaldırmaq istiqa-
mətində mühüm rol oynayırdı. Məsələn, X əsrdə Tyan-Şandan (uyğur bölgəsi) 
Yenisey vadisinə gedən bir ticarət yolu haqqında İbn Fadlan geniş məlumat ve-
rir. 

Bu səyyahın verdiyi məlumatlardan şimaldakı Bulqar şəhərində xalqın da-
rı çörəyi yediyi, xaqanları görəndə səcdə etdikləri, çadırlarda yaşadıqları və yeni 
bir məscid tikildiyi məlum olur.7 Bu və bənzəri ticarət yolları, eyni zamanda 
mədəni alış-verişi də təmin edir. 

Tariximiz boyu Anadolu ilə Orta Asiya arasında bir çox səbəblərlə köçlər 
olmuş, insanlarımız gedib-gəlmişlər. Türklər Anadoluya gələndən sonra Orta 
Asiyadan daim yeni dəstələr gəlməyə davam etmiş, hər yeni gələn köç dalğası 
buradakı mədəniyyəti yenidən dirçəltmişdir. Yerli mədəniyyətlərlə tanış olmağa 
başlayan Anadolu türk mədəniyyəti hər yeni gələn qrupun təsiri və nostaljik bir 
psixologiya ilə özünə qayıtmış və yox olmaqdan xilas olmuşdur. 

Tariximizdə Çingiz istilasının Anadolunun türkləşməsinə çox böyük təsiri 
olmuşdur. Bu təsir başda Əhməd Yəsəvi dərvişlərinin (Xorasan ərənlərinin) Çin-

                                         
7 Z. Velidi Togan, Cengiz Han (1155-1227) 1968-1970 ders yılı teksiri).  
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giz istilasından qaçaraq, Anadoluya pənah aparmaları nəticəsində Anadolu tə-
səvvüf ədəbiyyatı yaranmış və Yunus Əmrə kimi bir dahinin yetişməsini təmin 
etmişdir. Orta Asiyadan Anadoluya doğru mədəniyyət axımının yazılı olmaqdan 
çox sözlü ənənəylə olduğu və xüsusən epik ədəbiyyatın və aşıq ənənəsinin günü-
müzə qədər əlaqəsini davam etdirdiyini deyə bilərik. 

Türkmənistanda yaranan "Yusup-Əhməd" (Bozoğlan) dastanının, Ağrıdan 
topladığımız "Yusif şah" adlı bir variantı bu mədəniyyət axınının ən tipik 
nümunələrindən biridir. Hər nə qədər mövzu epik xüsusiyyətlərini itirsə də, na-
ğıla çevrilsə də, mövzuya Anadoluda rast gəlinməsi mühüm bir əhəmiyyətə ma-
likdir.8 Bu münasibət daim qarşılıqlı olmuş, Orta Asiya mənşəli bir çox mövzu 
Anadoluya necə gəlibsə, Anadolu mənşəli mövzular da cənubi mədəniyyət yolu 
ilə Orta Asiyaya getmişdir. 

Çingiz istilası zamanı Anadoludan türkmənlərin zorla Orta Asiyaya apa-
rıldığı yazılı mənbələrdə qeyd edilmişdir. Kazanda tapdığım yeni bir Oğuznamə 
əlyazmasında bu məsələ açıq bir şəkildə izah edilir. Əlyazmanın 86-cı vərəqində 
bu məsələ haqqında qeyd edilir: 

“… ol vakt kim kagan-ı a’zam ve hakan-ı ekrem (86-b) Cengiz Han ki 
barıp Rum vilayetin aldı, ol vaktde Rumnıñ hanları Türkmandın olurdı. Kayı 
Han evladıdın ve Afşar Han evladıdın. Ve Kün ve Ay ve Yılduz oglanları temam 
Rum vilayetinde irdiler. Ve Cengiz Rum vilayetin alandın soñ kırk miñ ivili 
Bozok ilindin köçürüp Horasaña yiberdi. Ve Toylu Han diken oglanı iline serdar 
kıldı. Ve Toylu Han Türkmanlarnı kiltürüp Tebrizdin ta Esterabad Mervşah-
cihan gaça olturguzdı. Ve bir niçe vaktdin soñ Cengiz vilayetlerni alıp kaytıp 
kiçürüp birgen illerniñ evileriniñ üstidin kilür irdi kim aydı: Bular ni il tururlar? 
Oglı arz eyledi kim: Bular Rum vilayetidin köçürgan ilatıñız tururlar. Ve Kayı 
ve Bayat halkından bolurlar. Cengiz Han oglıga ve ümeralarıga aytdı kim: 
Bular köp ulug il ikenler ve bularga Hızr ili nazar kılgan turur. Ve bularnıñ 
atlarını Hızr ili koyduñ. Ve mundın soñ Hızr ili diyülsünler. Ve Kayı ilindin 
kiçkendin soñ Afşar ve Kazal ilatına dahil oldı. Ve Cengiz Han sordı kim: Anlar 
kaysı ilat tururlar? (87-a) Oglı cevap birdi kim: Bular hem Rumdın 
köçürganıñız Afşar ve Kazal ili tururlar. Ve Han aytdı kim: Bulırga hem andag 
bolsa bir yahşı at koyalı kim Türkman halkı taharrübli bolurlar ve bizdin yaman 
körürler. Ve onlarga Hızr ili at koyup irdük ve bularga Ali ili at koyduñ. Ve her 
kim bu illerga koşulsa bitgay ve kim bu illerden ayrılsa yitgay…” 

Anadolu-Orta Asiya istiqamətində bu cür köçlər məhz XVI əsrdə də da-
vam etmiş və İran Səfəvi sülaləsinin formalaşmasında Anadoludan gedən bu 
zümrələrin çox böyük rolu olmuşdur. Bu gedən zümrə arasında ələvi-bəktaşi 

                                         
8 Fikret Türkmen, Anadolu’da Türkmen Destanı Yusup-Ahmet’in Bir Varyantı, Ege Üniversitesi 
TDEA Dergisi, S. 5, İzmir 1989, s. 1-5. 
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şairlərinin olduğu və Şah İsmayıl Xətainin öz ətrafında bir məktəb yaratdığı da 
məlumdur. 

Anadolu mənşəli başqa bir misal da Qaracaoğlanla bağlıdır. XVII əsrdə 
Anadoluda yaşayan Qaracaoğlanın həyatı Türkmənistanda bir dastana mövzu ol-
muş, ancaq erkən yazıya alındığı üçün tamamlanmamışdır. Bundan başqa, Qara-
caoğlanın şeirləri baxşılar tərəfindən də mənimsənilib söylənmişdir 9. Daha əv-
vəl İlhan Başgöz tərəfindən dərc olunan Türkmənistan Elmlər Akademiyası Dil 
və Ədəbiyyat İnstitutunun Kitabxanasında 793-B nömrədə qeydiyyatlı, Molla 
Niyazın 1330 (1911-12) tarixində yazıya köçürdüyü "Qaracaoğlan Dessanı" hə-
min illərdə üzü köçürülərək Kazana qədər gedib çıxmışdır 10. 

Bütün bu məsələlərə bir də qədim ozanların, baxşılarn şeirlərini və Ana-
dolu aşıqlarının nümunələrini əlavə etdiyimiz zaman sözlü mədəniyyətin bu iki 
region arasında necə bir yol izlədiyi və canlılığını qoruduğunu görürük. 

Məlum olduğu kimi, islamdan əvvəlki aşıqlar müqəddəs qəbul edilir, on-
dakı xüsusiyyətlərin ilahi bir səciyyədən qaynaqlandığına inanılırdı. Onlar həm 
şair, həm bəstəkar, həm icraçı, həm də kahin və təbib idilər. İslam mədəniyyəti 
dairəsinə daxil olanda yeni sistemin qaydalarına görə əvvəllər bir nəfərdə topla-
nan yuxarıdakı xüsusiyyətlər ayrı-ayrı şəxslərin üzərinə yükləndi. Həmçinin şa-
manist düşüncənin qəbul etdiyi müqəddəslik, yeni dinin, yəni islamın da qəbul 
edə biləcəyi şəklə salınmalı idi. Məsələn, ozandakı müqəddəsliyin davam etdi-
rilməsi ancaq islami dəyərlərə görə yenidən nizamlama ilə mümkün idi. Ana-
doluda XV əsrdən sonra aşıq adını alan bu sənətkarlar müqəddəsliklərini yeni 
rəngdə və formada davam etdirdilər. Ozanın müqəddəsliyini bir yuxu motivi əla-
və edərək islamlaşdırdılar. Aşığın yuxusunda islamın qəbul etdiyi müqəddəs 
adamların əlindən bir badə içərək bu inancı davam etdirməsini qeyd etdilər. 
Həm də müxtəlif inanc və məzhəblərə görə badə verən müqəddəs şəxslər dəyiş-
dirilərək, yəni öz sosial mühitinə uyğunlaşdırılaraq, bu iş həyata keçirildi. Məsə-
lən, ələvi-bəktaşi mühitində badə həzrət Əli və ya Hacı Bektaş Vəli tərəfindən, 
sünni mühitlərdə isə Xızır, Dərviş və s. şəxslər tərəfindən içirilirdi. Əslində bu 
badə ozandakı "müqəddəs öz"ün yeni şərtlərə uyğunluğundan başqa bir şey de-
yildi. Bugün Anadolu aşıq ənənəsində badəli aşıqların müqəddəs qəbul edilmə-
sinin, hətta dastanlarda onlara məxsus şeirlərin ilahi bir söz kimi qiymətləndi-
rilməsinin səbəbi budur. Hətta inanca görə, Aşıq Qərib, Kərəm kimi badəli aşıq-
ların şeirlə dedikləri alqış və qarğışları dərhal həyata keçirdi. 

Bu münasibət təkcə aşıqların şeirlərində və ənənələrində rast gəlinmir. Or-
ta Asiya mənşəli bir çox böyük insanın həyatları ilə bağlı mənqəbələr də diqqəti 
cəlb edir. Məsələn; İbn Sinaya məxsus bir mənqəbədə onun necə İbn Sina ol-
duğunu izah edən bir əhvalat var. O hələ uşaq ikən kəndlərində məktəb olmadığı 
                                         
9 Z. V. Muhammedova, Türkmen Edebiyatı Tarihi Araştırmaları, C.2.  
10  F. Türkmen, “Türkiye Dışında Karacaoğlan”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi 
Bildirileri, C. II, Ankara 1987. 
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üçün qonşu kəndin məktəbinə gedir. Hər gün piyada olaraq qonşu kəndə dərsə 
gedir və axşamlar piyada olaraq kəndə qayıdır. Bir gün riyaziyyat dərsində əb-
cəd hesabını başa düşmədiyi üçün müəllimi onu danlayır. Bundan sonra mək-
təbə getməməyə qərar verir. Kəndə qayıtmağa də cəsarət edə bilmədiyi üçün 
yoldan bir karvanın keçməsini gözləyir və karvana qoşularaq qürbətə yola düş-
mək istəyir. Karvan gözləyərkən yolun kənarındakı bir su quyusunun olduğunu 
dərk edir və oraya gedir. Quyudan su içir və suyu vedrəylə çəkərkən onun ipinin 
quyunun ağzındakı daşı kəsmiş olduğunu görür. Öz-özünə düşünür: "Bir kəndir 
daşı kəsə bilərmi? Əgər ip daşı kəsirsə, mənim ağlım da riyaziyyat dərsini 
kəsər", – deyərək qürbətə getmək fikrindən əl çəkir və kəndinə qayıdır. Çalışa-
raq riyaziyyat problemini həll edir və beləliklə, İbn Sina olur 11. 

Bu və buna bənzər bir çox şifahi mədəniyyət nümunələrində təbii yayılma 
bu ənənə daxilində baş verir. Aşıq-baxşı əlaqəsi sərhəd tanımadan Anadolu-
Azərbaycan-Orta Asiya istiqamətində daima istifadə edilmişdir. Gedib-gəlmə-
lərin səbəbləri müxtəlif ola bilər. Məsələn, müharibə, ticarət, aşıq gəzməsi və s. 
bu səbəblər arasında sayıla bilər. 

Bu sözlü mədəniyyət yolu ilə yanaşı, bir də şimal mədəniyyət yolu adla-
nan İstanbul-Kırım-Kazan yolu ilə Anadoludan Orta Asiyaya mədəniyyət axını-
nı təmin edən ikinci bir yol da var ki, bu daha çox yazılı əsərlərin keçid yoludur. 
İstanbulda yazılan və ya XIX əsrdən etibarən nəşr olunan əsərlər öncə Krıma, 
oradan da Kazana gedib çatır və orada yenidən çap olunaraq, Orta Asiyanın di-
gər bölgələrinə gedir. Hətta bəzi kitabların üzərində "İstanbul baspası üzrə Ka-
zanda çap edilmişdir" ifadəsi var. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, bəşəriyyət üçün şərq-qərb əlaqəsini təmin 
edən mühüm tarixi hadisələr və yollarla yanaşı, tamamilə Türk dünyasına xas bu 
iki yol (əlbəttə, bu yollarda birləşən bir çox ikinci dərəcəli yollar da var) Orta 
Asiya və Anadolu türklüyünü əsrlərdir ki, bir-birindən ayrılmadan, türk mədə-
niyyətinin əsas qəliblərindən ayırmadan bir arada tutmuşdur. Günümüzdə bu 
yolların yerini müasir texnologiyanın, medianın alacağı bir təbiidir. Arzumuz 
dünya mədəniyyətində layiq olduğu yeri almış bir ortaq türk mədəniyyətinin də 
bərqərar olmasıdır. 

 
Türkiyə türkcəsindən çevirəni: E.Məmmədova-Kekeç 
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11 F. Turkmen, “Türk Halk Geleneğinde İbn-i Sina”, Uluslararası İbn-i Sina Sempozyumu 
Bildirileri (17-20 Ağustos 1983), Ankara 1984, ss. 201-206. 
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MİSGİN ABDAL YARADICILIĞINDA MADDİ MƏDƏNİYYƏT 

ÜNSÜRLƏRİ 
Xülasə 

Azərbaycan xalqının məişət və mədəniyyətinin öyrənilməsində və etnoqrafiya elminin in-
kişaf etdirilməsində orta əsrlər dövrünün tədqiqat obyektinə çevrilməsi öz aktuallığını hələ də 
qoruyub saxlayır. Tarixi-etnoqrafiyanın XVI əsrinin tədqiqata cəlb olunması elmi cəhətdən bö-
yük marağa səbəb olan problem məsələlərdən biridir. Xalqımızın etnoqrafik irsinin tədqiqində 
orta əsrlər barədə məlumat verən bir sıra mənbə müəllifləri ilə bərabər, eyni zamanda həmin 
dövrdə yaşayıb-yaradan və bilavasitə müşahidə etdiyi ətraf mühiti yaradıcılığında istər-istəməz 
əks etdirən aşıqlarımızın sənət dünyası bir mənbə kimi əhəmiyyət kəsb edir. Belə aşıqlarımızdan 
biri də araşdırılan dövrün yetirməsi olan Misgin Abdaldır. Onun yaradıcılığında orta əsrlərin ab-
havası duyulur, xalq məişəti bütün çalarlarıyla özünü əks etdirir. Misgin Abdal yaradıcılığında 
etnoqrafiyanın tərkib hissəsi olan maddi mədəniyyət ünsürləri ilə əlaqədar mövcud olan məqam-
lar haqqında bu araşdırmada müxtəlif məsələlər öz elmi şərhini tapmışdır. Təqdim olunan bu 
məqalədə həmin məsələlər lazımı səviyyədə işıqlandırılmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Misgin Abdal, orta əsr, etnoqrafiya, maddi mədəniyyət.  
 
 

              МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ТВОРЧЕСТВЕ МИСКИН АБДАЛА 
Резюме 

В развитии этнографической науки и в изучении культуры и быта Азербайджан-
ского народа средневековье как объект исследования сохраняет свою актуальность. Исто-
рическая этнография 16-го века одна из проблем, которая вызывает большой научный ин-
терес. В изучении этнографического наследия азербайджанского народа сведения разных 
авторов имеет огромное значение. А еще можно использовать труды ашугов, которые 
воспевали свой народ, описывая быт и культуру окружающего их в средние века. Одним 
из таких ашугов является Мискин Абдал, который жил и творил в 16-ом веке. С научной 
точки зрения можно извлечь важные этнографические мотивы, которые описал Мискин 
Абдал в своих стихах. В его стихах отражены почти все элементы материальной и ду-
ховной культуры, а также семейные обряды. Поэтому его стихи можно использовать как 
ценный источник для изучения этнографии Азербайджанского народа. 

По его стихам можно определить какие отрасли хозяйства существовали в средние 
века. А также, узнать о сельскохозяйственных орудиях, об орошении, пчеловодстве. В 
статье исследуется пища и напитки, одежда и украшения, используемые жителями Гекчи. 

Ключевые слова: Азербайджан, Мискин Абдал, средневековье, этнография, мате-
риальная культура 
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MATERIAL CULTURE IN THE WORKS OF MISKIN ABDAL 
Summary 

 
In the development of ethnography in the study of culture and style of life the middle 

Ages as the object of study is still current. Historical ethnography of the 16th century one of the 
issues, that is of great scientific interest. In studying the ethnographic heritage of the Azerbaijan 
people information by various authors is of great importance. And, you can use the labor of 
minstrels who sang of his people, describing the life and the culture surrounding them in the 
middle Ages. One of these is the minstrels Miskin Abdal, who lived and worked in the 16th cen-
tury. From a scientific point of view we can extract important ethnographic motifs that Miskin 
Abdal described in his poems. His poems reflect almost all the elements of the material and spi-
ritual culture, and family rituals. Therefore, his poems can be used as a valuable source for the 
study of Ethnography of the Azerbaijan people. 

In his poems, you can determine which sectors of the economy existed in the middle 
Ages. And, learn about agricultural implements, on irrigation, beekeeping. The article explores 
the food and drink, clothing and jewelry, used residents of Goyche. 

Key words: Azerbaijan, Misgin Abdal, Middle Ages, ethnography, material culture. 
 
Azərbaycan xalqı əsrlərdən bəri süzülüb gələn söz incilərilə, dərin məna 

çalarları ilə dolğun olan aşıq sənəti nümunələrindən ibarət zəngin bir irsə ma-
likdir. Bu zəngin irsdə xalqın təsərrüfat həyatı və mənəvi dünyası, məişət tərzi 
öz əksini tapmışdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın şifahi xalq yaradıcılığı nümu-
nələri real xalq həyatını olduğu kimi əks etdirmək baxımından tədqiqi zəruri 
olan əvəzsiz mənbələrdir. Xüsusən aşıq yaradıcılığında öz əksini tapan zəruri 
etnoqrafik məqamlar xalqımızın hərtərəfli tədqiq olunmasında mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Bu geniş ümmandan bəhrələnərək etnoqrafik cəhətdən maraqlı 
və mühüm material əldə etmək mümkündür. El-obanın məişəti ilə bağlı mə-
sələlər aşıqların nəzər diqqətindən qaçmamış, onlar öz yaradıcılıqlarında bu mə-
sələlərə istər-istəməz müəyyən qədər yer vermişlər. Bu baxımdan da aşıqların 
yaradıcılığı xalqımızın məişət və mədəniyyətinin öyrənilməsində bir mənbə rolu 
oynaya bilər. Dastanlarda artırmaların, əlavələrin, bəzəmələrin, şişirtmələrin və 
s. edilməsi, bu baxımdan da bir sıra faktların tarixi hadisələrdən müəyyən qədər 
kənar olması, mümkün olan reallıqdır. Lakin bütün bu deyilənlərlə yanaşı, yega-
nə doğru-düzgün olan xalqın məişət və mədəniyyəti ilə bağlı gerçəklikdir. Belə 
etnoqrafik təsvirlərdə nə artırma, nə şişirtmə və nə də əlavələr olmur. Hamısı 
bilavasitə xalqın yaşam tərzi və həyat fəaliyyətidir. Dastan söyləyənlərin özləri 
də xalqın əsrlər boyu yaşayan adət və ənənələrini, ayin və mərasimlərini, bir 
sözlə, mədəniyyətin əsas xüsusiyyətlərini və ünsürlərini olduğu kimi bütün çıl-
paqlığı ilə təqdim etməyə çalışmışlar.  

Məlumdur ki, «Uzaq keçmişlərdə – hələ tayfa, qəbilə şənlik mərasimlərin-
də, toy məclislərində igidlərin şəninə qopuz-saz çalıb ad qoyan, neçə-neçə bəy-
nişan ərgənləri bir-birinə qovuşduran ozan-aşıqlar ayrı-ayrı dövrlərdə türkdilli 
xalqlar arasında müxtəlif ad-titullar ilə adlandırılmışlar. Azərbaycanda: Ağ-
saqqal, Dədə, Ata, Lələ, Pirustad, Pirbaba, Uğurustad, Varsaq, Ozan, Ustad və 
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başqa» (4, 3). Bu xüsusda Eldarova da qeyd edir ki, folklordakı leksik məlu-
matlara əsasən təsdiq etmək olar ki, xalq ifaçılarının adı kimi aşıq kəlməsi XIV-
XV əsrlərdə yaranmışdır. Müəllif qeyd edir ki, qədim və orta əsrlər dövründə 
aşıq sözünün sinonimi kimi onun əvəzinə varsaq, dədə, ozan, yanşaq kəlmələri 
işlənmişdir (12, 8). Bunu biz «Dədə Qorqud» dastanından da görə bilirik. 

Məlum olduğu kimi, ««Kitabi-Dədə Qorqud» kimi bir oğuznamənin for-
malaşması ozan yaradıcılığının qədim tarixiliyini sübut edir. Hərgah ozan çox 
uzaq keçmişdə mövcudiyyət tapıb hərtərəfli inkişaf yolu keçməsəydi, bu abidəni 
yarada bilməzdi. «Kitabi-Dədə Qorqud» boylarının sonluqları və ümumi məz-
munundan göründüyü kimi, Dədə Qorqud bu oğuznamənin yaradıcısıdır. O, 
həm də ozandır, lakin «dədə», «ata» ozandır» (7, 66-67). 

Zamanla aşıq sənətinin inkişaf etməsi nəticəsində bu sənətə yeni çalarlar 
gəlir və bir sıra əlavələr olunurdu. Bu xüsusda Q.Namazov haqlı olaraq qeyd 
edir: «orta əsrlərdə çox sürətlə yayılan və böyük şöhrət qazanan aşıq şeri sadə 
şəkillərdə dayanıb durğunluq keçirə bilməzdi. Sazın tellərinə yeni pərdələr 
vurulduqca saz, söz ustaları musiqi rənglərinə müqabil şer şəkillərinə yeni-yeni 
ölçülər, qəliblər tapıb cilalayır, yeni formalar alırdılar» (14, 42). 

Zəmanəmizə qədər yaradıcılığından nümunələr gəlib çatan orta əsr aşıq-
larından biri də Misgin Abdaldır. Misgin Abdal kimdir? Aşıqlar diyarı Göyçə 
mahalının yetirməsi olan, zəmanəsinin hörmət sahibi, savadlı insanı Misgin Ab-
dal yaşadığı mühitdən bəhrələnərək yazıb yaradan görkəmli söz ustası idi. Belə 
ki, «orta əsrlərin dini və dünyəvi biliklərinə bələd olan mötəbər tayfalarından 
biri Misgin Abdalın mənsub olduğu Zərgərli tayfasının Yaqublu nəsli idi» (3, 
53). Qeyd edək ki, «sufi təriqətini dərindən mənimsəyən Hüseyn sonralar bu 
təriqətin müridi kimi tanındı və Misgin Abdal təxəllüsünü qəbul etdi» (3, 53). 
Əlbəttə, əlimizdə əsaslı mənbə olmadığından aşığın təriqət müridi olduğu fikrini 
tam olaraq təsdiq etmək olmaz.  

Misgin Abdalın Şah İsmayıl Xətainin rəğbətini qazanaraq onun tərəfindən 
Təbrizə dəvət olunduğu və sarayda öz fəaliyyətini davam etdirdiyi qeyd edilsə 
də, əlimizdə real faktlar yoxdur. O, 1535-ci ildə vəfat etmişdir. Aşıq Misgin Ab-
dal haqqında bu qısa məlumatdan sonra onun yaradıcılığında xalq və onun məi-
şət, mədəniyyət məsələləri ilə bağlı yer alan məqamları nəzərə çatdırmaq yerinə 
düşərdi. 

Xalq həyatının demək olar ki, bütün sahələri aşıq Misgin Abdal yaradıcılı-
ğında qismən də olsa, öz əksini tapmışdır. İstər təsərrüfat həyatı olsun, istərsə də 
maddi mədəniyyət ünsürlərinə dair məlumatlara aşığın yaradıcılığında rast gəl-
mək mümkündür. Təsadüfi deyildir ki, aşıqlar elin ən sevimli adamları olmuşlar. 
El-obanın xeyir məclislərinin idarə olunmasında onlar mütləq iştirak etmişlər. 
Xüsusən toy mərasimləri aşıqların sazlı-sözlü söhbətlərilə keçmişdir. Aşıqlar 
xalqın müxtəlif təbəqələrinin arasında olaraq onların gündəlik həyatlarının mü-
şahidəçilərinə çevrilmişlər. Buna görə də onlar daha çox görüb-götürmüş və in-
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sanların duyğularına tərcümanlıq etmişlər. Elə bu səbəbdən də onlar haqqında 
xeyli atalar sözləri yaranmışdır: «Aşıq gördüyünü çağırar», «Aşıq olan divanə 
olar», «Aşıq ya səbir, ya səfər», «Aşığa söz dəyməz, çirkinə - göz», Aşıq deyər: 
– qocalmazdım, olmasaydı toy axırı», «Aşıq el atasıdır», «Aşıq ilə mollanın heç 
olmaz saz arası», «Aşığın qılıncı, qalxanı bir sazıdır, bir sözü», «Aşıqsız məclis 
olmaz» (15, 64). 

Aşıqlar sazlarını sinələrinə basıb elin dərdlərini, ağrı-acılarını nəğmələrə 
tökmüşlər. Elə buna görə də haqq aşığı adını qazana bilmişlər. Bu da onların 
başqalarından fərqli keyfiyyətə malik olduqlarının sübutudur. Çünki hər adam 
aşıq ola bilməz. Belə ki, aşıqlıq sənəti bədahətən söz demək qabiliyyəti tələb 
edir. Hazırcavab olmaq və yerli-yerində bu və ya digər məsələyə şeirlə mü-
nasibət bildirmək məharəti hamıya nəsib olmur. Eyni zamanda qeyd edilməlidir 
ki, «aşıq sənətinin ədəbi əsasları ilə Azərbaycan klassik poeziyası arasında ümu-
mi cəhətlər olsa da, aşıq poeziyası ona əsil şifahi-xalq boyası, yalnız folklor poe-
tik janrına xas olan özünəməxsusluq verən bir sıra fərqləndirici xüsusiyyətlər 
daşıyır. Xalq danışıq dilinin zənginliyi ilə maksimal bağlılıq, sadəlik, aydınlıq 
aşıq poeziyasının səciyyəvi üslub xüsusiyyətləridir» (8, 35). 

Nəzəri cəlb edən cəhət budur ki, «aşıq poeziyası aşiqanə xəyallara, şirin 
eşqi xülyalara uyğun şərti bədii vasitələrdən tez-tez istifadə etmişdir. Lakin 
bütün bunlarla yanaşı, aşıq poeziyasında xalq həyatının, xalq ruhunun başqa 
cəhətlərinin də – əmək, ictimai mübarizə və qəhrəmanlıq səhnələrinin də əks 
olunduğunu görməmək və ya bunların əhəmiyyətini azaltmaq olmaz» (5, 5).  

Əsl xalq adamı kimi doğma yurdunun təmsilçisi olan Misgin Abdal öz 
şeirlərində el-obanın təsərrüfat həyatını təsvir etmişdir. Şerlərində aşıq əkinçi-
liyin inkişafında mühüm rolu olan kənd təsərrüfatı aləti kotanın, xışın adını 
çəkmiş, şum haqqında bəhs etmişdir (1, 41). Orta əsrlərdə istifadə olunan sadə 
kənd təsərrüfat alətləri nəinki Azərbaycanda, eləcə də oxşar halda bütün başqa 
ölkələrdə də tətbiq olunmuşdur. Əkinçiliyin inkişafı istifadə olunan kənd təsər-
rüfatı alətlərindən asılıdır. XII-XVI əsrlər boyunca kənd təsərrüfatı alətlərində 
elə bir dəyişiklik demək olar ki, nəzərə çarpmır. Əkinçilikdə istifadə olunan 
kənd təsərrüfat alətləri xış, kotan, oraq, bel, çin, yaba, dəryaz, vəl, şana, kürək, 
və s. dən ibarət olmuşdur. Bu kənd təsərrüfat alətləri vasitəsilə xalqın təsərrüfat 
məişətini və əkinçilik mədəniyyətini əks etdirmək olar.  

Orta əsrlərdə əhalinin həyatında müəyyən rolu olan bağçılıq və bostançılıq 
haqqında aşıq belə deyir: 

 
Yazda qol çırmanır bağa, bostana, 
Hər yazı bənzəyir bir gülüstana. 
Payız-qış evlərdə qurulur xana, 
Kəsilməz il boyu işi Göyçənin (1, 236). 
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Hər elin-obanın öz ahəngi olduğunu qeyd edən müəllif burada əməksevər 
insanların məşğuliyyətindən bəhs edərək onların əmək və məişət qayğılarının 
doğurduğu fəaliyyətlərindən söz açmışdır.  

Azərbaycanın zəngin təbiəti və əlverişli coğrafi mövqeyi bu ərazinin təsər-
rüfat sahələrinin daha qədim zamanlardan yaranaraq fasiləsiz inkişafını təmin 
etmişdir. Belə təsərrüfat sahələrindən ovçuluq, balıqçılıq və arıçılıq orta əsrlərdə 
yardımçı xarakteri ilə səciyyələnərək xalqımızın güzəranının təmin olunmasında 
müəyyən rol oynamışdır. Müəllif orta əsrlərdə köməkçi təsərrüfat sahəsi olan 
ovçuluqda istifadə olunan tələ və kəmənd barədə yazmışdır. Ovçuluqdan bəhs 
edən aşıq cələ və torun, ox və yayın adlarını çəkmişir (1, 34, 38). Cələ at quy-
ruğu qılından ilmək şəklində düzəldilən tələdir. Tor vasitəsilə balıq tuturdular. 
Ox və yay da məlum ovçuluq alətləridir. Aşıq təsərrüfatın bir sahəsi olan arı-
çılığın mövcudluğunu bu sözlərlə təsdiqləmişdir: 

 
Zənbur sızıldaşır şan üstə bala (1, 34). 

 
 Etnoqraf alim Tofiq Babayev orta əsr müəlliflərindən yalnız Nizami və 

Xaqaninin əsərlərində baldan bəhs olunduğunu qısaca qeyd etməklə yanaşı, 
F.Rəşidəddinə, Ş.Yezdiyə və A. Təbrizliyə əsasən XIII - XV əsrlərdə arıçılığın 
inkişafını təsdiqləyən məlumatlar verir (32, 15). O həmçinin göstərir ki, Kafiəd-
din Ömər Osman oğlu (XII əsr), Mahmud ibn İlyas (XIII əsr), Mənsur ibn Mə-
həmməd (XV əsr), Məhəmməd Bərgüşadi (XV əsrin sonu - XVI əsrin əvvəlləri) 
və s. bu kimi müəlliflərin yazılarında balın müalicəvi xassələri haqqında məlu-
mat verilir (19, 15). 

Əkin sahələrinin bolluğu buranın həm torpaq örtüyünün münbitliyinə, həm 
də suvarma sisteminin mövcudluğuna dəlalət edir. Məlum olduğu kimi əkinçili-
yin inkişafı suvarma ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanda orta əsrlərdə müxtəlif xarak-
terli suvarma qurğularından istifadə olunmuşdur. Bunların da ən mühümü çay-
lardan çəkilən arxlar idi. Belə ki, «öz mənbəyini dağ bulaqlarından alan götürən 
çaylardan nisbətən kiçik qollar ayıraraq taxıl zəmilərini suvarmaq mümkündür. 
Belə çaylardan həm qədim, həm də orta əsrlərdə istifadə edilmişdir» (6, 24). 
Bunu həm çoxsaylı arxeoloji qazıntılar, həm də etnoqrafik müşahidələr təsdiq-
ləyir. Böyük arx və kanalların çəkilməsi əhalinin əksəriyyətinin birgə fəaliyyə-
tinin nəticəsi idi. Suvarma arxlarının salınmasında təcrübəli ustalardan istifadə 
olunurdu. Suvarma arxlarının çəkilməsi hər zaman uzun vaxt tələb edən mühüm 
olduğu qədər olduqca ağır və zəhmətli bir iş olmuşdur. Misgin Abdal hətta su-
varma qurğusu olan arxın lil basdığına da işarə etmişdir (1, 27). 

Aşığın yaradıcılığında elat sözü işlədilir. Elat kəlməsi Şərqin türkdilli tay-
faları arasında geniş yayılmışdır və köçəri maldar təsərrüfatı ilə məşğul olan 
əhaliyə deyilən addır. Elatlar maldarlıqla bağlı məhsulların hazırlanması ilə 
məşğul olurdular. Başçıları elxan (ilxan) adlanırdı. Sonralar farsdilli əhali ara-
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sında da tətbiq olunmuşdur. İqtisadiyyatda mühüm rol oynayan elatlar əhalinin 
müəyyən bir hissəsini təşkil edirdilər:  

 
Yaz olanda büsatıdı dağların,  
Ətəyində yer eyləyər elata (1, 45).  

 
Aşıq burada köçə işarə etmişdir. Məlumdur ki, «yaylağa köç edərkən 

aramla yol qət edilir, heyvanların yaxşı bəslənməsi üçün ərazidəki yem onların 
tələbatını təmin etmirsə, digər ərazilərə köçmək zərurəti yaranır. Buna görə də 
heyvanların bol yemli, geniş otlaq sahələrinə malik olan digər ərazilərdə otarıl-
ması lazım gəlir. Yem mənbəyi olan otlaq sahələrinin birindən digərinə köçül-
məsi köçmə təsərrüfat tipinə xarakterikdir. Burada onu da nəzərə almaq lazımdır 
ki, köçün belə aramla getməsi həm də mühitə yavaş-yavaş uyğunlaşmaq, yorul-
mamaq üçün idi» (2, 103). 

Məlumdur ki, «mədəniyyətin başqa sahələri kimi, maddi mədəniyyət də 
cəmiyyətin təbii və sosial mühitə uyğunlaşması mexanizmini təşkil edir. Başqa 
sözlə, onda həm etnosun məskunlaşdığı təbii coğrafi mühit, həm də onun icti-
mai-iqtisadi inkişafının səviyyəsi, siyasi quruluşu, əhatəsi və digər konkret tarixi 
şərait öz əksini tapır. Maddi mədəniyyət anlayışı mədəniyyətin yalnız istehsal və 
tələbat sahəsində maddi gerçəkləşən varlığını deyil, həmçinin onunla bağlı olan 
insan fəaliyyətinin forma, təcrübə və istiqamətlərini əhatə edir» (9, 6). Maddi 
mədəniyyət ünsürlərindən yaşayış məskən və evləri barədə məlumat verən aşıq 
oba və sarayın adını çəkmişdir: 

 
Qayaları sökdürərdim, 
Zərdən saray tikdirərdim, 
Yağıları çökdürərdim, 
Mənnən təpər, dözüm qaldı (1, 25).   

 
Burada həm də maddi mədəniyyət nümunəsi olan saray tikintisində böyük 

sal daşlardan istifadə olunduğuna işarə edilir. Karxanalardan əldə olunan möh-
kəm daşlardan ev tikintisində istifadə olunduğu bəllidir. Müəllif çıl-çıraqlı sara-
yın adını çəkir (1, 28). Məlumdur ki, orta əsrlərdə evlərdə və xüsusən də saray-
larda müxtəlif işıqlandırma vasitələri, o cümlədən çıraqlar işlədilirdi.  

Maddi mədəniyyət ünsürlərindən biri də süfrələrin bəzəyi olan yemək və 
içki növləridir. Tarixi Azərbaycanın qərb bölgəsi olan qədim Göyçə diyarının 
timsalında bölgənin yeməklərindən söz açan aşıq deyir: 

 
Xəngəli, xaşılı gəlməyib sana, 
Beçə qızartması loğmandı cana. 
Ballı qayğanağı hələ bir yana, 
Dillərdə söylənir aşı Göyçənin. 
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Çörək ətirlidi isti təndiri, 
Baldan da dadlıdı motal pendiri. 
Kababın xoş iyi tutar hər yeri, 
Kəsilməz il boyu şişi Göyçənin (1, 236). 

 
Xalqın məişətində maddi mədəniyyət elementi kimi geyim və bəzəklərin 

özünəməxsus yeri vardır. İnsanların geyim tərzinə təbii şəraitin, yaşadıqları ətraf 
mühitin və əsrlərdən bəri formalaşan adət və ənənələrin təsiri olmuşdur. Geyim-
lər müəyyən mənada adamların ictimai vəziyyətini də əks etdirir. Bu xüsusiyyət 
öz əksini geyimlərin quruluşunda, bəzəklərdə, naxışlarda tapmışdır. Geyim və 
bəzəklərdəki müxtəliflik, ornamentlərdəki çalarlar həyat tərzini, ictimai mənsu-
biyyəti özündə əks etdirməklə ərazi üzrə fərqli olması ilə də seçilir. 

Misgin Abdal yaradıcılığında geyim və bəzəklər barədə də məlumat əldə 
etmək mümkündür. O, el-oba gözəllərini vəsf edərkən onların geyimlərinə də 
işarə edərək belə deyir: 

 
Misginin söhbəti-sözüsən, 
Cümlə gözəllər gözüsən, 
Bu dağların nərgizisən, 
Bürünmüsən şala, yarım (1, 30). 

 
Burada aşıq qadınların baş örtüyü olan şaldan bəhs edərkən onun həmçinin 

nisbətən həcmcə böyük olduğuna toxunmuşdur. Yəni şal o qədər böyükdür ki, 
ona bürünmək olur. Bu etnoqrafik təsvirdən aydın olur ki, Göyçə mahalının 
qadınları şaldan istifadə edirdilər.  

Al qumaş, bez, xara və tirmədən hələ qədimlərdə geyimlərdə parça kimi 
istifadə olunduğu bəllidir. Buna işarə edən aşıq deyir:  

 
Bir şəcərəm, bir kəşkülüm, 
Gur ocağım, odum, külüm, 
Yığın-yığın varım, mülküm, 
Al qumaşım, bezim qaldı (1, 26). 

 
Bundan əlavə aşığın yaradıcılığında, libas, köynək, çuxa, kimi geyim növ-

lərinin olduğunu görürük. M.Abdalın bəhs etdiyi boyuna taxılan həmayıl gözəl-
lərimizin sinələrini bəzəyən zinət əşyaları olmuşdur (1, 89). Aşığın yaradıcılığı 
barədə məlumat verən H.İsmayılov haqlı olaraq qeyd edir ki, «Misgin Abdal 
şerində bütöv bir dövrün etnoqrafik qiyafəsi ən zərif detalı, ayrıntısı ilə canlan-
dırılır. Onun şerləri bədii möcüzədir. Qırmızı mərcan taxmış «mərkus köbəsi» 
ala dizlik geyən, çəpgəni atlas Göyçə gözəlinin bəyaz, al yanaqlı çöhrəsini 
rübəndi gizləyir. Ala gözlü, siyah sürməli, yaşmaq altdan baxan Sənubəri, sağrı 
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başmaqlı, üstü zər baftalı atlas güləcəli, quşu zər tanalı göyçəli qızı» (1, 21). 
Buna uyğun təsvir Qurbani yaradıcılığında da yer almışdır. Aşıq Qurbani yazır:  

 
Sağrı başmaq geyib, nalçası gümüş.  
Zər tanalı köynək, həşyəsində (haşiyəsində) quş, 
Mirvari topuqlu tutayı naxış, 
Qırx işkə qız sənə xidmətkar gərək (10, 84). 

 
Deməli, qadın geyimlərində köynəyin kənar haşiyəsində quş təsvirindən 

istifadə olunmuşdur. Orta əsrlərdə çarıq kimi ayaqqabı növündən və onun bağı 
olduğundan bəhs edilir (1, 65). M.Abdal yazır: 

 
Çox da asan deyil bu dağı aşmaq, 
Geydim ayağıma dəmirdən başmaq (16, 155). 

 
Azərbaycanın dağlıq və dağətəyi yerlərində «ayaqqabılarının altına «dəmir 

çarıq» adlanan qarmaqlı dəmir bağlayırdılar» (17, 143-144). M.Nəsirli Strabo-
nun da bu barədə verdiyi məlumata əsaslanaraq belə çarıqların qədimliyini sübut 
edir. Orta əsrlərdə bunlara bənzər ayaqqabıdan istifadə olunduğu bir miniatür-
dən aydın görünür (18, 36). Lakin miniatürdəki təsvirdəki ayaqqabı formaca 
müəyyən qədər fərqlidir. 

Misgin Abdalın maddi mədəniyyət ünsürlərindən cam, çəngəl, badə kimi 
ləvazimatların adlarını çəkməsi onlardan orta əsrlərdə məişətdə geniş istifadə 
edildiyini söyləməyə imkan verir. Bununla yanaşı, Misgin Abdal su canağının 
və dolanan çarxın adlarını çəkmişdir (1, 26-27). Məişət əşyaları içərisində o, 
taxta təknənin adını qeyd edir (13, 167). Bundan əlavə aşıq «o solğun yanan çı-
rağın piltəsinə əl atdı» – deməklə çırağın təsvirini verməyə çalışır (13, 147). 

Aşığın yaradıcılığında qeyd olunan xəncər, bıçaq, şeşpər, qılınc, tərəzi me-
talişləmə sənətinin olduğundan söhbət açır (1, 37-38; 47). Metalişləmə Azərbay-
canda qədim tarixi olan sənətkarlıq sahələrindən biridir. Təbiətdə müxtəlif fay-
dalı qazıntıların olması burada metalişləmənin yaranıb inkişaf etməsinə geniş şə-
rait yaratmışdır. Metalişləmənin üç əsas sənət sahəsi vardır: dəmirçilik, misgər-
lik və zərgərlik. Metaldan müxtəlif alətlər, ev əşyaları, silahlar və s. hazırlandığı 
bəllidir. Aşığın yaradıcılığında həmçinin dərvişlərin istifadə etdiyi kəşkülün adı 
çəkilir. Tarixdən bəllidir ki, orta əsrlərin bu dövründə metalişləmə məmulatları 
xarici ölkələrə belə ixrac edilmişdir. Oruc bəy Bayatın məlumatlarından aydın 
olur ki, dəmir zireh geyimləri ölkənin hər yerində o qədər istehsal olunur ki, hət-
ta Moskvaya belə ixrac edilir (11, 34). Abdal yaradıcılığında kürənin qalan-
dığından bəhs edilməsi metalişləmə ilə bağlı sənət sahələrinin mövcudluğunu bir 
daha təsdiq edir (1, 27). 
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Sənətkarlığın toxuculuq sahəsinin inkişaf etdiyini aşığın yaradıcılığı sayə-
sində müəyyən etmək olur. Məsələn, Misgin Abdal toxuculuq məmulatı xalça, 
palaz, kilim, xurcun və heybədən yazmaqla əhalinin istifadə etdiyi yun məmu-
latlarının adlarını xatırladır və eyni zamanda boyaqçılıq sənətinin olduğunu təs-
diq edərək toxuculuqda tətbiq olunan alət və vasitələr haqqında təsəvvür yaradır. 
Aşıq belə deyir: 

 
Bürünmüsən zər-zərbafa, altuna,  
Bəzək ziynət verər xuba xatuna 
Sən yola çıx, ayağının altına, 
Mən döşəyim, xalça-palaz, kilim, gəl (13, 85). 

 
Nəqliyyat vasitələri barədə məlumatlarında aşıq karvan, bərə sözlərini iş-

lətməklə karvan yollarının mövcudluğunu, çaylarda bərədən istifadəni qeyd et-
mişdir (1, 41). Xalq yaradıcılığı nümunələrində – dastanlarımızda, nağıllarımız-
da, əfsanələrimizdə, lətifələrimizdə və atalar sözlərində nəqliyyat vasitələrindən 
az da olsa, bəhs edilir. Hətta orta əsrlərə aid miniatür sənəti nümunələrində də 
atlardan ov və çovqan oyunu zamanı istifadə edildiyi təsvir olunmuşdur. Minik 
vasitəsi və yük daşınmasında müxtəlif heyvanlardan ilk növbədə atdan istifadə 
olunmuşdur. Belə atlar öz dözümlülüyü və yükdaşıma qabiliyyətinə görə fərq-
lənmişlər. Atla yanaşı, digər heyvanlardan – öküzdən, dəvədən və ulaqdan da 
yükdaşıma məqsədilə istifadə edilmişdir.  

Nəticə. Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlara belə yekun vura bilərik ki, or-
ta əsr müəllifi kimi Misgin Abdal öz zəmanəsinin real gerçəkliklərini canlandır-
mağa çalışmışdır. O, tarixi keçmişimizin bir parçası olan orta əsr ab-havasını öz 
şeirlərində bacardığı qədər göstərməyə müvəffəq olmuşdur. Əlbəttə, onun yara-
dıcılığında bizi düşündürən, elmi cəhətdən daha dolğun məsələlərin hamısı təfsi-
latı ilə əks oluna bilməzdi. Lakin buna baxmayaraq, cəmiyyətin məhz orta əsr-
lərdəki düşüncə tərzi, dövrün xüsusiyyətləri aşığın yaradıcılığından bütün aydın-
lığı ilə duyulur. Xalqımızın orta əsrlərdəki maddi və mənəvi mədəniyyət ünsür-
lərinə, ailə və ailə məişəti məsələlərinə dair maraqlı məlumatların alınmasında 
aşığın yaradıcılığının da öz payı vardır.  
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AŞIQ SÜMMANİ HAQQINDA RƏVAYƏTLƏR VƏ HƏQİQƏTLƏR 

 
Məqalədə Ağbaba-Çıldır aşıq mühitinin tanınmış nümayəndəsi Aşıq Sümmaninin (1861-

1915) həyatından bəhs olunmuş, haqqındakı bəzi mübahisələrə aydınlıq gətirilmişdir. Sümmani-
nin buta alması prosesinin dini-ürfani mahiyyəti təhlil edilmiş, buta mərasimində iştirak edən 
ənənəvi və özünəməxsus obrazlara nəzər salınmışdır. Mifoloji məkan kimi qəbirstanlıq Azərbay-
can mifik düşüncəsində mühüm yer tutur. Müəllif bu yönümdə dünya xalqlarının mifologiyası 
ilə də müqayisələr aparmışdır. 

Açar sözlər: folklorşünaslıq, buta, mifik düşüncə, qəbiristanlıq, ürfani mahiyyət. 
  

LEGENDS AND TRUTHS ABOUT ASHUG SUMMANI 
Summary 

In the article a well known representative of Aghbaba-Childir Ashug environment Ashug 
Summani’s life (1861-1915) was spoken, someconsiderations about him were cleared up. Re-
ligious-urfani essence of Ashug Summani’s buta-gaining process was studied? Traditional and 
peculiar images that participate in buta ceremony was looked through. Cemetery as a mytholo-
gical space in Azerbaijani Mythical Thought. The author compared mythology of the world na-
tions in this direction. 

Key words: folklore, studies, buta, mythological thought, cemetery, urfani essence. 
 

ЛЕГЕНДЫ И ИСТИНЫ ОБ АШУГЕ СУММАНИ 
Резюме 

 
В статье исследовано жизнь Ашуге Суммани, известного представителя среды 

Агбаба-Чылдыра, некоторые предположения о нем выяснено. Религиозно-урфанический 
процесс бута-получение Ашуге Суммани, изучался, традиционные и специфические об-
разы, которые участвуют в церемонии бута рассматривались. Кладбище, как мифоло-
гическая область занимает важное место в Азербайджанском мифологическом мышлении. 
Автор сравнял мифологию народов мира в этом направлении. 

Ключевые слова: фольклористика, бута, мифологическое мышлении, клад-
бище, урфанический смысл. 

 
Məsələnin qoyuluşu: Badəli aşıq kimi Nərimanlı Aşıq Sümmaninin haq-

qında xalq arasında bir sıra maraqlı əhvalatlar və rəvayətlər yayılmışdır. Süm-
maninin həyatı barədəki həqiqətlərə diqqət yetirilmiş, onun Doğu Anadolu aşıq-
lığında yeri müəyyənləşdirilmişdir.  

İşin məqsədi: Məqalədə Aşıq Sümmani haqqındakı rəvayət və həqiqətlər 
araşdırılacaq, onun buta alması mərasiminin özünəməxsus cəhətləri öyrənilə-
cəkdir.  

 



Dədə Qorqud ● 2015/I                                                                                                                                                                     43 
  

Azərbaycan və Doğu Anadolu aşıq mühitləri arasında sənət əlaqələrinin 
güclənib inkişaf etməsində Nərimanlı Aşıq Sümmaninin böyük rolu olmuşdur. 
Nakam bir sevginin iztirab və məşəqqətlərini ömrü boyu çəkən Aşıq Sümma-
ninin adı və sənət şöhrəti hələ sağlığında ikən Anadolunun sərhədlərini aşaraq 
türk ellərinin məskunlaşdığı yaxın-uzaq ərazilərdə yayılmış, zəngin saz-söz 
repertuarı bir çox sənətkarın bəhrələndiyi xəzinəyə çevrilmişdir. Aşıq Sümma-
ninin ardıcıl tədqiqatçılarından olan Əbdülqədir Erkal onun sənət ənənəsindən 
bəhs edərkən yazır ki, “yaşadığı dövrdə belə ədəbi təsiri Orta Asiyaya qədər 
çatan Sümmaninin ölümündən sonra da digər aşıqlar üzərində təsiri davam 
etmişdir” (1,15). 

Türkiyə folklorşünaslığında bu görkəmli saz-söz sənətkarı haqqında bir 
sıra dəyərli tədqiqatlar aparılsa da, onun həyat və yaradıcılığının müəyyən mə-
qamları ilə bağlı müxtəlif mübahisələr hələ də davam etməkdədir və bu cəhət 
yeni araşdırmaların zəruriliyini ortaya qoyur. Hər şeydən öncə qeyd etmək la-
zımdır ki, aşığın doğum tarixi haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Nəsib 
Yağmurdərərli, Nezihi Okay, Mehmet Qardaş, Xeyrəddin Rayman, Erman Ar-
tun və başqaları Aşıq Sümmaninin 1860-cı ildə Ərzurumun Nəriman bölgəsinin 
Samiqala kəndində anadan olduğunu qeyd edirlər. Folklorşünas Mətin Özarslan 
“Ərzurum aşıqlıq gələnəyi” (Ankara, 2001) adlı əsərində aşığın 1861-ci ildə 
anadan olduğunu yazır. Qeyd edək ki, o, bu tarixi göstərərkən heç bir mənbəyə 
əsaslanmır. Həm də Türkiyə folklorşünasları arasında Aşıq Sümmaninin doğum 
tarixi barədə müxtəlif fikir ayrılığı – 1860-cı və 1862-ci tarixli illər olsa da, bu-
nun 1861-ci il olduğunu göstərən yeganə folklorşünas M.Özarslan deyil. Profes-
sor U.Gunay da Sümmaninin 1861-ci ildə doğulduğunu yazır (2, 170). 

N.Pertev Boratov, Əhməd Kabaklı, Fəthi Gözlər, Əbdülqədir Erkal kimi 
tanınmış alimlər isə Aşıq Sümmaninin 1862-ci ildə anadan olduğunu yazırlar. 
Aşığın doğum tarixi haqqında fikir müxtəlifliyinin başlıca səbəbi isə onun 
“Birər-birər” rədifli qoşmasının ilk bəndi olmuşdur. Həmin bənddə Aşıq Süm-
mani hicri tarixi ilə 1278-ci ildə anadan olduğunu, çəkdiyi məşəqqətləri poetik 
şəkildə belə ifadə etmişdir:  

 
Tarix səksən doqquz on bir yaşımda, 
Cəm oldu başıma iş birər-birər. 
On səkkiz il oldu yarın peşində, 
Tökdüm dost yolunda yaş birər-birər (1, 276). 

 
Aşıq Sümmaninin doğum tarixi barədə fikir ayrılığının olmasının səbəbi 

örnək gətirdiyimiz bəndin birinci misrasının iki variantda (tarix səksən doqquz 
on bir yaşımda və tarix səksən yeddi on bir yaşımda) dövrümüzə gəlib çatması-
dır. Miladi tarixi ilə birinci variant 1862-ci ili, ikinci variant isə 1861-ci ili ifadə 
edir.  
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Azərbaycan folklorşünaslığında Sümmani barədə geniş tədqiqat işləri apa-
rılmasa da, keçən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq aşığın ədəbi irsindən müəy-
yən nümunələr çap olunmuşdur. Görkəmli şair M.Aslanın tərtib etdiyi “Türk 
xalq şeirindən seçmələr” (1980) kitabında aşığın haqqında verilmiş yığcam mə-
lumatda onun 1860-cı ildə doğulduğu göstərilmiş və iki qoşması çap edilmişdir. 

S.Ağbabalının toplayıb tərtib etdiyi “Ağbaba folkloru” (1998) kitabında 
Aşıq Şenlik, Aşıq Nəsib, Aşıq İsgəndər Ağbabalı kimi saz-söz sənətkarları ilə 
yanaşı Aşıq Sümmanidən də bəhs olunmuş, yaradıcılığından qüsurlu olsa da, 
örnəklər verilmişdir. 

Professor M.Hacıyevanın “Türk aşıqları” (2004) kitabında Aşıq Sümmani 
haqqındakı oçerkdə aşığın həyat və yaradıclığından nisbətən geniş aspektdə bəhs 
olunmuş, şeirlərinin mövzu və ideya-bədii xüsusiyyətləri yığcam təhlil edil-
mişdir. M.Hacıyeva da Aşıq Sümmaninin 1860-cı ildə anadan olduğunu gös-
tərir. 

Fikrimizcə, Aşıq Sümmaninin doğum tarixi 1861-ci ilə daha çox uyğun-
dur. Həm də Ə.Erkalın göstərdiyi kimi, “Summanninin doqquz yaşında kəndin 
sürüsünü otararkən buta alması” (1,13) faktı özünü doğrultmur. Çünki aşığın 
məlum qoşmasında on bir yaşında başına birər-birər iş gəlməsindən bəhs olunur 
ki, bu da 1862-ci il tarixini təkzib edir. 

Sümmaninin əsil adı Hüseyndir. Ərzurum və onun çevrəsində yaxşı tanı-
nan Qasımoğulları tayfasından Hasan ağanın yeganə övladıdır. Hasan ağa sa-
vadlı və dünyagörüşlü bir şəxs olmuşdur. Oğlu Hüseynə dini-əxlaqi elmləri öy-
rətmək istəsə də, nədənsə Sümmani oxuyub-yazmaq bilməmişdir. Lakin aşığın 
yaradıcılığı ilə tanışlıq göstərir ki, o, şifahi yolla dərin bilik qazanmışdır. 
Xüsusilə, təsəvvüf məzmunlu şeirlərində işlətdiyi sufi işarələr və simvolika, 
dini-ürfani terminlər aşığın savadlı bir ürfan yolçusu olduğunu təsdiqləyir. 

Mənbələrdə Sümmaninin ata-babalarının Qafqazdan, qeyri-səhih məlu-
matlara görə Ağbabadan köçüb Ərzurumda məskunlaşdıqları barədə məlumatlar 
mövcuddur (3; 4, 59). 

Aşıq Sümmaninin gerçək həyatı əfsanə və rəvayətlər içərisində itib-bat-
mışdır. Bu rəvayətlərdə Sümmaninin buta almasından, Bədəxşan şahının qızı 
Gülpərinin eşqi ilə Krım, İran, Qafqaz, Əfqanıstan, hətta Hindistana səfərlər 
etməsindən bəhs olunur. Professor G.Umay Sümmaninin badəli aşıq kimi buta 
almasını araşdırarkən bu motivi üç variantda ümumiləşdirmişdir. Həmin rəva-
yətlərin birində deyilir ki, Hüseyn kəndin heyvanlarını otarmaq üçün Şəkərli dü-
zə gəlir. Burada Ablak daşı deyilən yerdə şəhid məzarları vardı. Atası Hasan 
ağanın tövsiyəsi ilə o, şəhid qəbirlərini basmış otları təmizləyərkən yuxuya ge-
dir. Yuxuda o, divarları əlvan rəsmlərlə bəzənmiş bir mağara görür. Qarşısında 
qırx dərviş və Xızır dayanıb. Dərvişlərin başları üzərində uçan qırx yaşıl göyər-
çin birdən-birə insan cildinə girillər. Mağarada məclis qurulur. 



Dədə Qorqud ● 2015/I                                                                                                                                                                     45 
  

Hüseynə abdəst aldırandan sonra iki rükət namaz qıldırırlar. Ona oxuyub-
yazma öyrədib bir kağızda (bəzi variantlarda yaşıl bir yarpaq üzərində - A.A.) 
yazılanı oxumasını istəyirlər. Hüseyn Gülpəri sözünü oxuyur. Bundan sonra ona 
üç badə içirillər. Birincisini aləmləri yaradan uca Rəbbin eşqinə, ikincisini Həz-
rəti Məhəmməd eşqinə, üçüncüsünü isə Çin-Maçin ölkəsində Bədəxşan şəhə-
rinin şahının qızı Gülpərinin eşqinə. 

Hüseyn badəni içən anda başucunda Gülpərini görür. Pərilər Gülpəriyə də 
üç badə verir və sonuncusunu – “Hüseynin eşqinə iç” – deyirlər. Gülpəri ba-
dələri içdikdən sonra qeyb olur. Hüseyn qan-tər içində yuxudan oyanır. Yanında 
heç kəsi görmür. Ancaq ağzında ləzzətli bir dad duyur. Yenidən yuxuya gedir. 
Yuxuda Xızır peyğəmbər görünür. Xızır ona: 

– Salamməleyküm, Sümmani, – deyir. Hüseyn çaşqın halda “Sümmani 
kimdir?” – soruşunca Xızır cavab verir : “Qorxma, oğlum, sən bu gecə butanı 
aldın. Sənə Sümmani adı verildi. Yuxuda gördüklərini qırx gün heç kəsə söy-
ləmə. 

O, Sümmanini kəndin camisinə gətirir. Sümmani camidə oyanıb evlərinə 
gəlir. Qırx gün gözlədikdən sonra başına gələnləri danışır” (2, 170-172; 5, 347). 

Göründüyü kimi, Sümmaninin buta alma mərasimi dini-ürfani motivlərlə 
olduqca zəngindir. Bu mərasim Xızır peyğəmbər, qırx dərviş cilddəyişmə, buta 
almaq və sair islami ənənələrlə türkün ibtidai təsəvvürlərini özündə birləşdirir. 
Digər tərəfdən, Sümmaninin buta alması prosesinin bəzi məqamları Azərbaycan 
məhəbbət dastanlarındakı qəhrəmanların butalanmasının bir sıra ünsürləri ilə 
yaxından səsləşir. Müqayisə üçün “Aşıq Qərib” dastanını götürək. Dastanda 
Rəsul (Şahsənəmə butalandıqdan sonra Qərib) qəbiristanlıqda atasının məzarı 
başında yuxuya gedir və buta alır. Sümmanidə bu proses şəhid məzarları ətrafın-
da baş verir. “Qurbani” dastanında Qurbani zağada yatarkən Pəri xanıma buta-
lanır. Sümmani də mağarada qırx dərvişin qurduğu məclisdə buta alır və s. 

Qəbiristanlıqla bağlı epizodun üstündə bir qədər dayanmağı məqsədəuy-
ğun sayırıq. Məlumdur ki, dünya xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalqının 
mifoloji düşüncə sistemində ölülər səltənəti – qəbiristanlıq magik səciyyə daşı-
yır. Bir sıra sirlər burada açılır, nağıl və dastan qəhrəmanları qəbirlərin, və ya-
xud da qəbir sahiblərinin himayəsi ilə çətin situasiyalardan çıxırlar. “Pərilər pad-
şahının əhdi” adlı nağılda övlad həsrəti çəkən padşaha vəzirin verdiyi məsləhət 
bu baxımdan maraq doğurur. “Qibleyi-aləm sağ olsun, övladı Allah verir, biz nə 
edə bilərik, yaxşısı budur sən bir get qəbiristanlığı gəz-dolan, bəlkə qəm-qüssən 
azala” (6, 78). 

Nə üçün yaşıl çəmən, güllü-çiçəkli bağ yox, məhz qəbiristanlıq. Çünki 
bağ, çöl-çəmən maddi dünyanın müvəqqəti nemətləridir. Qəbiristanlıq isə bütün 
insanlığın əbədi məskəni olduğuna görə o, daimi var olan həqiqətdir. Kamilliyə 
həqiqət məkanında çatmaq, doğru olanı burada dərk etmək olar. İsgəndər haq-
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qındakı rəvayətdə anasına gəlib onu qəbiristanlıqda ağlamasını vəsiyyət etməsi 
əsil həqiqəti onun yadına salmasına işarədir. 

Xalqımızın mifik təfəkküründə qəbiristanlığı, məzar daşını əl ilə göstərər-
kən barmağını üç dəfə dişləyib ayağının altına qoymaq inancı ölümü yadına sal-
mağı, qaçınılmaz həqiqəti yaddaşda bərpa etmək anlamını ifadə edir. 

Dünya xalqlarının miflərinə nəzər salsaq, eyni, və ya oxşar mənzərənin 
şahidi olarıq. Məsələn, Şimali Amerika hindularının mifik düşüncəsində belə bir 
inam var ki, “öləndən sonra insanlar yer altındakı qohumları ilə birləşirlər” (7, 
120). Polineziya xalqlarının miflərində ilk qadın Hina ölülər səltənətinin qoru-
yucusu kimi çıxış edir. Misirlilərin əski təsəvvürlərində bu funksiyanı Oziris adlı 
allah yerinə yetirir. Belə misalların sayını artırmaq da olar. Bununla demək istə-
yirik ki, xalqımızın mifoloji təfəkküründə, ürfani-fəlsəfi düşüncəsində müxtəlif 
məqamlarda təzahür edən qəbiristanlıq motivi etno-genetik bağları ilə çox-çox 
qədim dövrlərə gedib çıxır. Bu baxımdan Aşıq Sümmaninin butalanması məra-
simindəki qəbiristanlıq motivini təsadüfi hal kimi qəbul etmək olmaz.  

Butalandıqdan sonra Sümmani Ərzuruma gəlmiş, burada bir çox aşıqlarla 
tanış olub onlardan bu sənətin sirlərini öyrənməyə çalışmışdır. Mənbələrdə 
Sümmaninin ustadı Aşıq Ərbabi (1805-1884) qeyd olunur. Erman Artun, Xey-
rəddin Rayman və digər folklorşünaslar Sümmaninin Ərbabi ilə deyişmələrinin 
birində ona qalib gəldiyini göstərir, bu hadisədən sonra sevgilisi Gülpəriyə 
qovuşmaq üçün yollara düşdüyünü yazırlar (5, 347; 8, 15). 

Badəli aşıq kimi Sümmani rifai təriqətinə mənsub olmuş və bu təriqətin 
şeyxlərindən Sanamerli Əhməd Babaya xidmət etmişdir. Aşığın təxəllüsü 
Sümmani sözünün mənası “sonuncu, sona aid” anlamını bildirir. 

Aşıq Sümmani Mələk, Səbihə və Fəridə adlı üç qadınla evlənmiş, onlardan 
iki qızı, beş oğlu olmuşdur. İki oğlu-Əli və Şahabəddin aşığın sağlığında ikən 
vəfat etmişlər. “Sümmaninin oğullarından Fəxri və Şövqi, nəvələri Hüseyn və 
Nüsrət, nəticəsi Ömər Yazıçı onun sənət yolunu davam etdirmişlər” (9,251). O 
da maraqlıdır ki, Sümmani ustad bir aşıq kimi tanınmış bir şagird yetişdirmədiyi 
halda, Şərqi Anadoluda, hətta Orta Asiyada, Güney Azərbaycanda və Qafqazda 
onun sənət ənənələrini davam etdirən çoxlu saz-söz sənətkarı olmuşdur. 

Aşıq Sümmani geniş bir coğrafi arealda tanınıb sevilməsinə, hər yerdə 
“Sümmani baba” – deyə ehtiramla çağırılmasına baxmayaraq özünü əsil mənada 
xoşbəxt sanmamış, yuxuda gördüyü Gülpərinin eşqi ilə ömrünü qürbət ellərdə 
keçirmişdir. Aşıq Vətəndən uzaqda çəkdiyi iztirabları, həsrət və nisgilini, ayrılıq 
və hicran duyğularını poetik misra və bəndlərin biçimində dilə gətirmişdir. 
Aşığın “Üçündür”, “İncidir”, “Ağlarmola”, “Deyil” və sair qoşma və gəraylıla-
rında bunu aydın görmək olar: 

 
Kəbədən gəlir hacılar, 
Ürəkdə çoxdur acılar, 
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Evdəki o cüt bacılar 
“Qardaş” – der də ağlarmola? 
 
Sümmaniyəm, oldum talan, 
Qürbət eldə necə qalam, 
Mənim kiçik Şövqü balam, 
“Dadaş” – der də ağlarmola? (2, 336). 

 
Aşıq Sümmani ömrünün son illərini doğma kəndində keçirmiş, 1915-ci il-

də vəfat etmişdir. Qəbri doğulduğu kənddə – Samiqaladadır. 1972-ci ildən etiba-
rən hər il məzarı başında “Sümmani şenlikləri” törəni keçirilir, xatirəsi sonsuz 
ehtiramla yad edilir. 

İşin elmi yeniliyi. Ağbaba-Çıldır aşıq mühitinin görkəmli simalarından 
olan Aşıq Sümmaninin həyatından ətraflı bəhs olunmuş, bir sıra qaranlıq və mü-
bahisəli məqamlara aydınlıq gətirilmişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Aşıq yaradıcılığında sənətkar şəxsiyyətinin öyrə-
nilməsi, buta mərasimi, Azərbaycan və Doğu Anadolu aşıq mühitləri arasında 
sənət əlaqələrinin araşdırılması çağdaş dövrümüzdə əhəmiyyətli məsələlərdir. 
Məqalə bu istiqamətdə aparıla bilən gələcək tədqiqatlar üçün gərəkli mənbə ola 
bilər. 
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ƏSKİ DÜŞÜNCƏ – SİMVOL – HƏQİQƏT 

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

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

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

AN ANCIENT MIND – THE SYMBOL – THE TRUTH 
Summary 

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

Key words: tradition, belief, evil eye, hair, DNA code 
 

ДРЕВНЫЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ - СИМВОЛ - РЕАЛЬНОСТЬ 
Резюме 

В данной статьи подчеркивается, что в результате восприятии вещей и явлений они 
превращаются в коды и символы. А в корнях каждой поверии, образованные в резултате 
таких перевращении, стоят реальные факты действительности. 

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

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

İşin məqsədi: Folklor nümunələrindəki simvollar dərketmə nəticəsində 
yaranan abstrakt kodların cilalanmış formasıdır. 

 
Varlıq və hadisələrin dərk olunması duyğulardan başlayır. Duyğu idrak 

prosesinin ilk pilləsidir. İnsan duyğuları vasitəsilə varlıq və hadisələr haqqında 
məlumat əldə edir. Duyğular vasitəsilə varlıq və hadisələrin bütün əlamət və 
xüsusiyyətləri zamandan və məkandan asılı olaraq insan beyni tərəfindən mə-
nimsənilir və dərketmə kodlarına çevrilir. Duyğu və qavrayışın verdiyi məlu-
matlar nəticəsində mürəkkəb psixi proses olan təfəkkür fəaliyyəti başlayır. Tə-
fəkkür məqsədyönlü idrak prosesidir. İnsan qarşıya çıxan məsələləri, prob-
lemləri öz təfəkkürü vasitəsilə həll edir, yəni suallara cavab tapır, fikrən təhlil, 
müqayisə edir, ümumiləşdirir, konkretləşdirir. İnsan varlıq və hadisələri duyub 
qavrayır, yadda saxlayır və sonradan xatırlayır, yada salır. İnsan qavrayaraq yad-
daşında qoruyub saxladığı məlumatları yenidən analiz edir, dəyişir və yeni 
obrazlar yaradır ki, bu psixi proses təxəyyül və ya düşünərək dərketmə adlanır. 
Beləliklə də, insanı əhatə edən varlıq və hadisələr insan psixologiyası tərəfindən 
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əvvəlcə dərketmə koduna, daha sonra isə simvola çevrilir. Qeyd etdiyimiz bu 
proses simvola keçid mərhələsinin qısa və lakonik izahıdır. Fikrimizi folklor 
materiallarına tətbiq edək.  

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

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

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

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

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

Bir başqa inanc nümunəsinə diqqət edək: “İpəkqurdları təzə çıxanda 
onların bir hissəsi “qırıldı” bəhanəsi ilə ayırıb gözə gəlməmək üçün başqa gizli 
bir yerdə baxır, yemləyirdilər və həmin qurdlardan alınan baramanı satırdılar. 
Bu pula qoyun alıb qurban kəsirdilər” (8, 50). 
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Bu inancın kökündə əski insanın ilkin sınamaları dayanır. Bilirik ki, əski 
inanclara uyğun olaraq gözdəymədən, bədnəzərdən qorunması nəzərdə tutulan 
obyekt üzərinə müəyyən əşyalar asılırdı və hazırda bunun izləri hələ də qalmaq-
dadır.  

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

Burada gerçəklik elementinə ekvivalent olan birinci intellekt obrazı bir-
başa duyğu və hisslərə əsaslanan dərketmə vasitəsilə deyil, beyində əvvəlcədən 
mövcud olan ikinci intellekt obrazlarının forma dəyişməsi və məzmun dəyişməsi 
kimi çevrilmələr nəticəsində cərəyan edən düşünərək dərketmə vasitəsilə ya-
ranır. 

Bu mətndən qaynaqlanaraq “Yalan” faktorunun üzərində dayanaq. F.ü.e.d. 
Seyfəddin Rzasoy yazır: “Yalan” semanteminin mifoloji xaosla bağlılığı “Səni 
görüm yalan olasan” qarğışında da özünü qorumuşdur. Bu, indi qocaların dilin-
də qorunub qalmış ağır bəddualardan biridir. Semantikası birbaşa ölümlə bağlı-
dır” (10, 257). Verdiyimiz inanc nümunəsindəki “yalan” (aldadıcılıq) faktoru-
nun özəyində məhz Seyfəddin Rzasoyun da qeyd etdiyi kimi “ölüm” semantemi 
durur.  

Yalnız inanclar, alqış və qarğışlar deyil, bir çox müxtəlif janrdan olan fol-
klor örnəkləri də ilkin gerçəkdən, həqiqətdən qaynaqlanır. Psixoloji araşdırmalar 
belə deməyə əsas verir ki, ilkin inanclar əksərən (bəlkə də istisnasız olaraq) sına-
naraq təcrübədən keçirilmiş adi həyat hadisələri ilə bağlı olmuşdur. Bu nümu-
nələrin də əsasında müəyyən mənada real faktor durur. 

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

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

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

İkincisi, “aura hətta enerji və informasiya axınını nəinki qəbul etmək, hətta 
toplayıb ötürmək qabiliyyətinə də malikdir. Deməli, insanların auraları qarşılaşar-
kən onlar özləri də bilmədən informasiya mübadiləsi edirlər” (16). Onlar istər 
müsbət, istərsə də mənfi enerjilərini bir-birilərinə ötürürlər. Mənfi enerjinin təsiri 
ötürüləndə qarşı tərəf pis hallar keçirir ki, insanlar da bunu “bədnəzər” adlandır-
mış, müxtəlif tədbirlər həyata keçirmişlər. Verilən inanc nümunəsindən də gö-
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ründüyü kimi insanelar baramaqurdunun yerləşdiyi mühiti dəyişmiş və istədikləri 
nəticəni əldə etmişdir. 

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

İnsanın ən böyük uğuru varlıq və hadisələri nə şəkildə dərk etməsidir. İn-
sanın idrak fəaliyyəti onun dünyagörüşündən, intellektindən asılıdır: yəni insan 
mövcud gerçəkliyi, onun qanunauyğunluqlarını necə qavrayır, necə dərk edir. 
Beləliklə də, insan idrakı mövcud olan varlıq və hadisələri özünəməxsus şəkildə 
dərk edir, inikas etdirir. 

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

Əvvəlcə saçla bağlı indiyədək yazılan müxtəlif məqalə və mətnlərə müra-
ciət edək.  

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

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

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

“Saç, tük folklorda güc mənbəyi kimi nişan verilir... nağılda saçından bir 
hörük ayırıb bu hörüklə bir vedrə suyu çəkir yuxarı. ... tüksüzlük zəifliyin, 
tüklülük bahadırlığın əlaməti kimi özünü göstərir. 

Nağıllarda sehrli qüvvələri çağırmaq üçün qəhrəmanın tük yandırması 
tükün magik gücünün işarəsinə çevrilir. Tükün magik gücü qəhrəmanın yenidən 
həyata qaytarılması epizodlarında özünü qabarıq göstərir: 

...saçlı qız günəşin, keçəl qız tutqun havanın simvoludur” (7, 102-108). 
F.ü.e.d. Bəhlul Abdulla qeyd edirdi ki, əski inamda guya bədxah ruhların 

qüvvət və qüdrətinin saçlarda olduğu üçün saç tez-tez yuyulduqda, darandıqda, 
qırxıldıqda bu ruhlar narahat olur və insanın başı ağrıyır. Ona görə də saç kəsi-
ləndə və qırxılanda qoruyub saxlayardılar.  

Saça insanın həyatını, ömrünü təmin edən, hətta öləndən sonra da onu di-
rildən vasitə kimi inanmışlar (Məsələn, saçı yolub, yaxud kəsib ölünün üstünə 
qoymaq) (1, 13-15).  
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 Fil.ü.f.d. A.Xürrəmqızı “Azərbaycan mərasim folkloru” kitabında “etnoq-
raf D.Zeleninin toy zamanı saçın kəsilməsinin iki səbəbinin 1) saçların qurban 
verilməsi; 2) gəlin qaçırılmasının rudimenti olduğunu göstərmiş və qeyd etmiş-
dir ki, bunun adıçəkilən mərasimin mənşəyinə dair bir qədər mürəkkəbliyə var-
madan başqa bir şey deyildir” (5, 106).  

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

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

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

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

İndiyədək qeyd etdiyimiz fikirlər saçın mifoloji anlamda izahının veril-
məsidir. 

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

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

Bir insanın başında təxminən 100-150 min saç teli vardır. İnsan saçının bir 
tükü 3 kq yükü qaldırmağa qadirdir. Doğrudan da, bizim güclü pəhləvanlarımız 
vardır ki, özünün saç gücü ilə ağırlıq qaldırmaq məharətinə malikdir. Əski insa-
nın boyu uca (oğuzlar) olduğu kimi, gücü də böyük olub. Odur ki, saçın gücü 
ətrafında yaranan mifik rəvayətlər məhz bu həqiqətə, gerçəyə söykənir. 
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Konkret faktlar əsasında saça verdiyimiz tərifi çözməyə çalışaq. Canlı saç 
kökündən əmələ gələn... cansız bioloji ünsürdür. Saç kəsiləndə ağrımırsa, can-
sızdır. Saç kəsilən kimi saçın kəsilmiş hissəsi ölür. Demək, cansız saç canlı saç 
kökündən qaynaqlanır. Əgər saç qırxılarsa, kəsilərsə, dartılanda təbii ki, baş ağ-
rıyacaq. Çünki qeyd etdiyimiz kimi saç kökü canlıdır. Ona görə də “saç qırxıl-
dıqda başda olan ruhlar qəzəblənir, xətər toxundurur” inancları meydana gəlmiş-
dir. 

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

“İnsan bədənində təxminən yüz trilyon hüceyrə vardır. Bu hüceyrələrin 
hər birində bir DNT molekulu var. Bu molekullardan yalnız birinin içində üç 
milyard müxtəlif məlumat var. Bu məlumatlar bir milyon səhifəlik kitaba 
bərabərdir. Bir milyon səhifəlik kitab təxminən min cilddir. Bu min cildlik əsər 
24 saat fasiləsiz oxunsa, əsərin tamamlanması üçün yüz il lazım olar. Bu böyük 
məlumat təkcə saçımızın bir telində və ya qolumuzun üzərindəki hansı bir tükdə 
olan DNT-yə aiddir. Dünyanın ən mükəmməl və kompleks təsisatı olan məlumat 
və təcrübə DNT-də gizlənir. DNT-də qorunan məlumatlar insanın saç və 
gözlərinin rəngindən boyunun uzunluğuna qədər bütün fiziki xüsusiyyətləri ilə 
bərabər hüceyrələrdə və bədəndə meydana gələn minlərlə hadisəyə və sistemə 
nəzarət edir” (20).  

3 iyun 2013-cü ildə Beynəlxalq Bakı Forumu çərçivəsində “Sintetik biolo-
giya” mövzusuna həsr olunan iclas keçirilmişdir. ABŞ-dan olan mütəxəssis Xose 
Kordeyro bu iclasda bildirmişdir ki, müasir dövrdə insanın saçının bir tükü vasi-
təsilə onun genini müəyyən etmək mümkündür (14). 

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

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

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

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

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

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

İşin elmi yeniliyi. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq folklor örnəklərinin 
psixoloji cəhətdən öyrənilməsinə və simvolların real faktlara söykəndiyinin təs-
diqinə cəhd göstərilir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu tipdən olan araşdırmalar gələcəkdə folklor 
nümunələrinin tədqiqində tamamilə yeni bir istiqamət aça bilər. 
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DASTANLARDA VAHİD ALLAH İNANCI 

Xülasə 
 
Şifahi xalq yaradıcılığının epik növ üzrə janrları içərisində dastanlar ilginc yer tutur. Fol-

klorşünaslıq elmi informasiya verir ki, dastanlar bütün ədəbi növləri özündə cəmləməklə lirik, 
epik, dramatik növlərin kontaminasiyasında aşkara çıxır. İndiyə qədər dastanlar müxtəlif para-
metrlərdən öyrənilib, lakin islam dini kontekstində öyrənilməmişdir. Məqalədə ilk dəfə Azərbay-
can dastanlarında Vahid Allah inancının tədqiqi yer almışdır. 

Açar sözlər: dastan, xalq, Allah, islam, “Əsli-Kərəm”, “Aşıq Qərib”, Şirvan 
 

THE BELIEF OF ONE ALLAH (GOD) IN EPOSES 
Summary 

The eposes take important part among the epic kind of genres of folklore. The folklore-
study science gives information that eposes sum up all literary kinds such as lyric, epic, dramatic 
appear in their contamination. Till nowadays eposes have been investigated in different 
parameters, but they have not been investigated in Islam religion context. For the first time the 
belief of the One Allah (God) in Azerbaijan eposes is investigated in the article.  

Key words: epos, folk, Allah, Islam, “Asli-Kerem”, “Ashug Garib”, Shirvan 
 

ЕДИНОБОЖЬЕ В ДАСТАНАХ (ЭПОСАХ) 
Резюме 

 
Дастаны (эпосы) занимают интересное место среди жанров эпического вида. Фоль-

клористика информирует нас о том, что дастаны (эпосы) выявляются в контаминации ли-
рического, эпического и драматического вида, объединяя в себе все литературные жанры. 
До сих пор дастаны (эпосы) изучались с разных параметров, но не были выучены в кон-
тексте Ислама. В статье, впервые, имеет место исследование единобожья в азербайджан-
ских дастанах (эпосах). 

Ключевые слова: дастан (эпос), народ, Аллах, ислам, «Асли-Керем», «Ашуг Га-
риб», Ширван     

 
Məsələnin qoyuluşu. Türk epik folklorunda bir çox inanclarla bağlı oriji-

nal tədqiqatlar aparılmışdır. Daha dəqiq desək, ənənəvi inanclar daha geniş iş-
lənmişdir. İlk dəfə olaraq biz epik ənənədə vahid Allah inancını araşdırıb tədqi-
qata cəlb etmişik. Xüsusilə də Oğuz mədəniyyətində Oğuz invariant strukturu-
nun əsas xarakteri, kodları işarələnmişdir.  

 
Dastanlarda ağacla bağlı örnəklər də bir çox tədqiqatlara cəlb olunmuşdur. 

Öncə onu qeyd edək ki, ağac simvolik anlamları da özündə əks etdirərək bütün 
bitki aləmini mətndəki situasiyaya görə səciyyələndirir. Biz ağacla bağlı inamlara 
da yanaşdıqda yenə də eyni sistemlə qarşılaşırıq. Ağac xüsusilə oğuz türklərinin 
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mədəniyyətində oğuz invariant strukturunun əsas xassəsi olaraq işarələnir. Oğuz 
ritualının əsasını təşkil edən oğuz “toy”unda Oğuz xaqanın kosmosu sim-
vollaşdıran oğullarından Göy xanın, Dağ xanın və Dəniz xanın dünya anası ağacla 
bağlıdır. Belə ki, bu xatun oğuzun soy törətməsi üçün Allah tərəfindən Oğuz 
xaqana göndərilmiş və Oğuz xaqan onu ağac koğuşunda görmüşdür (5, 14). 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, oğuzşünaslıqda uyğur versiyası adla-
nan “Oğuz Kağan” dastanından aldığımız bu örnək daha qədim olmasıyla bəra-
bər Vahid Allah, yaxud eyni anlamı ifadə edən Tək Tanrı missiyası ilə yüklüdür. 
Məhz Oğuz oğullarının ağacla bağlılığı ilkin olaraq bu əsas üzərində pöhrələn-
miş, ağaca olan sayğı ağacın sakrallaşmasına səbəb olan Tanrıya inancdan qida-
lanmışdır. Oğuz mifoloji modelinin əsasını təşkil edən dünya ağacı oğuz kos-
moqoniyasını, xüsusilə də etnoqoniyasını ifadə edir. Təsadüfi deyil ki, oğuz 
kosmosu ritual səviyyədə ilkin olaraq ağacla işarələnir. “Oğuz Kağan” dastanın-
da oğuz invariant strukturunun əsasını təşkil edən və paradiqmalaşıb müxtəlif 
örnəklərə yayılan, eləcə də türk mənşəli Azərbaycan folklorunun müxtəlif janr-
larında, həmçinin dastanlarda motivlər olaraq daşınan oğuzun toy ritualı məhz 
ağac üzərində qurulmuşdur: “Oğuz kağan böyük qurultay çağırdı, nökərləri, eli 
çağırdı. Gəlib, genəşib oturdular. Sağ yanda Qırx qulac ağac dikəldi. Onun ba-
şına bir altun toyuq qoydu. Ayağına bir ağ qoyun bağladı. Sol yanda Qırx qulac 
ağac dikəldi. Onun başına bir gümüş toyuq qoydu. Ayağına bir qara qoyun bağ-
ladı. Sağ yanda buzuklar oturdu. Sol yanda Üçoqlar oturdu. Qırx gün, qırx gecə 
yedilər” (5, 33). 

Göründüyü kimi oğuz ritualının gövdə hissəsini, əsas modelini ağac təşkil 
edir, digər vasitələr məhz ağac üzərində simvollaşır. Elə bu baxımdan da oğuz 
epik ənənəsinə yayılan örnəklərdə ağac sakral hesab olunur, ağaca and içilir, 
ağac inamı meydana gəlir. Bu inam Vahid Allah inancına qarşı durmur, onun 
quruluşunun məntiqi düzümü olaraq qəbul olunur. Təsadüfi deyil ki, məhz bu 
yerdə, bu toy ritualında, təsvir olunan bu yığıncaqda və yaxud qurultayda Oğuz 
xaqan (kağan) ona verilən missiyanı tamamladığını, özündən sonrakı dövrün 
prioritetini elan edir: “Oğuz kağan yurdunu bölüşdürüb oğlanlarına verdi. Dedi: 
“ Ay oğullar! Mən çox yaşadım, çox vuruşmalar gördüm, çox nizələr, oxlar 
atdım, ayğırımla çox yerlərdən keçib getdim, düşmənləri mən ağlatdım, dost-
larımı güldürdüm. Göy Tanrı qarşısında borcumu yerinə yetirdim. Sizlərə veri-
rəm yurdumu”– dedi” (5, 34). Bu mətndə açıq-aşkar görünür ki, Oğuz xaqan və-
siyyət edir, ona Tanrı tərəfindən verilən vəzifənin tamamlanmasını, özünün dün-
yadan köçəcəyini bəyan edir. Oğuz xaqan oğuznamələrdə heç bir yerdə tanrılar 
demir, yalnız Tanrı ifadəsi işlədir. Bu da oğuzların Vahid Allah inancına malik 
olmasına əyani dəlildir. Məhz bu ifadənin Oğuz xaqanın fəaliyyətinin sonucu 
olaraq bu yerdə işlənməsində ağac əsas struktur model olaraq ritualın əsas sü-
tununu təşkil edir. Elə bu baxımdan ağacın digər örnəklərlə müqayisədə mərkəzi 
yerdə tutulması ona pərəstişdən irəli gəlmir, vahid tövhid inancını simvollaş-
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dıran model olmasından qaynaqlanır. Əlbəttə, su üçün qeyd etdiklərimiz ağac 
üçün də keçərlidir. Yəni ağac mətnlərdə sakral və adi səviyyələrdə özünü gös-
tərir. Ağacın adi səviyyədə görünməsi Allahın yaratdığı təbiətin bitki parçası 
olduğundan irəli gəlməklə vahid inancı inkar etmir, onu yaradılış aktı olaraq təs-
diqləyir. Oğuzların inanc və qəzavatlarını əks etdirən KDQ-də bu sistemdən irəli 
gələn anlayış kimi ağacla bağlı qiymətli örnəklər vardır. Oğuz epik ənənəsinin 
ən böyük ədəbi örnəyi olan KDQ-də dünya ağacı qaba ağac olaraq obrazlaşır. 
Qaba ağacın oğuz soyunu ifadə etməsi Basatın Təpəgözlə qarşılaşıb döyüşmə-
sində yalnız fiziki qüvvənin deyil, həmçinin mənəvi müqayisənin hərbə-zorba 
sual-cavabında Basatın Təpəgözə verdiyi cavabda üzə çıxır. Ən maraqlı da ora-
sındadır ki, məhz qaba ağacın dünya modeli kimi işarələndiyi bu yerdə ağaca 
inam vahid sistemin bir parçası olaraq proyeksiyalanır: 

Qalarda-qoparda yerim günortac! 
Qaranqu dün içrə yol azsam, umum Allah. 
Qaba ələm götürən xanımız – Bayındır xan! 
Qırış güni ögdin dəpən alpımız Salur oğlı Qazan! 
Anam adın sorar olsan – Qaba Ağac! 
Atam adın deirsən – Qağan Aslan! 
Mənim adım sorarsan, – Aruz oğlı Basatdır,- dedi” (10, 102). 
KDQ-də əsas obraz olan Qazan xanın oğlu Uruz xanın II boyda çıxılmaz 

situasiyada rədif səviyyəsində olan “Ağac” soylamasında ağaca müraciət olun-
masında islam dininə məxsus bilgilərin əsas etibarilə diqqət çəkməsi Uruz xanın 
Allahu-Taalaya sığınmasını göstərməklə bərabər ağac inamının tövhid inancına 
bağlılığını bir daha nəzərə çatdırır: 

 Ağac-ağac dersəm sana, ərinmə ağac! 
 Məkkə ilə Mədinənin qapusı ağac! 
 Museyi-kəlimin əsası ağac! 
 Şahi-Mərdan Əlinin Düldülünin əyəri ağac! 
 Zülfüqarın qınilə qəbzəsi ağac! 
 Şah Həsənlə Hüseynin beşigi ağac! (10, 47-48) və s.  
 KDQ-də bu kimi nümunələr həddindən artıq çoxdur və bu istiqamətdə 

izləmə daha geniş araşdırmaların mövzusu ola bilər. 
 Biz yuxarıda nümunələrlə bəhs açmışdıq ki, bir çox məhəbbət dastanla-

rında süjet xətinin hərəkətverici başlanğıc nöqtəsi olaraq kompozisiya quruluşu-
na daxil olan giriş kimi “yuxuda butavermə” hadisəsi mövcud olur ki, məhz 
sonrakı hadisələrin inkişafı, kulminasiyadan finala qədər bu süjet prosedurundan 
asılı olur. Bu mətnlərdə dini-ürfani məzmunda çıxış edir. Elə bu da dastanlarda 
inancların dini-teoloji qavramlarla bağlılığını bir daha müşahidə etmək imkanı 
verir. Ürfani-təsəvvüfi məzmunda olan buta verilmə yuxu zamanında baş tutur. 
Elə buna görə də dastan qəhrəmanına yuxuda bərəkətli su (əksər halda Kövsər 
suyu) içirilir. Əlbəttə bu dini bilgilərin dastan süjetində dini-ruhani məzmunda 
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yer etməsidir. Çünki dastanlarda islam dünyagörüşündən irəli gələn məlumatlar 
süjet xəttinin əsasını təşkil edir. Elə bu mahiyyətdə də ağac obrazı eyni funksi-
yada, eyni situasiyada özünü göstərir. Əgər qəhrəmana zaman baxımından su 
aktı yuxuda nəsib olursa, məhz qəhrəman buta almaq üçün qeyri-iradi şəkildə 
məkan baxımından ağac, yaxud ağac semantikası ilə eyni düzümdə dayanan 
bağ, çəmən və s. də yuxuya dalıb buta verilmə hadisəsinin birbaşa iştirakçısı 
olur. Elə “buta” sözü də gül, qönçə mənası verməklə ağac-bitki semantikasında 
leksik baxımdan da iştirak edir. “Abbas-Gülgəz” dastanında Abbasa bağda 
yatdığı zaman buta verilir: “Hacı Seyyid oğlu Saqi Abbasın dostu idi. Bir gün 
Abbas Saqi ilə bağa gəzməyə getmişdi. Bir qədər gəzəndən sonra hərəsi uzanıb 
bir ağacın dibində yatdı. Saqi bir vaxt yuxudan ayılıb gördü axşamdı, amma 
Abbas hələ yatır. Nə qədər elədi, Abbası ayılda bilmədi (13, 263). 

Bağ ağac assosiasiyasını mexaniki olaraq təfəkkürdə törədir. Çünki bir 
qayda olaraq böyük və iriyarpaqlı ağacların sıx olduğu yer meşə, meyvə ağac-
larının bol olduğu yer bağ, gül-çiçəklərin daha çox bitdiyi yer isə çəmən adlanır. 
Bu mətndə də Abbas bağda yuxuya gedir ki, bu da ağacların arasında yatan oğ-
lana buta verilməsi anlamına gəlir. Elə mətndə açıq şəkildə də Abbasın bağda 
“bir ağacın dibində yatdığı zaman” ona buta verilməsini görürük ( 13, 363). 

“Əsli-Kərəm” dastanında Əsli Kərəmə buta verilməsə də, Kərəm Əsli ilə 
bağda qarşılaşır və dastanın süjet xəttini təşkil edən dastan qəhrəmanlarının eşq 
hekayəti bu məkandan başlayır. Məlumdur ki, dastan məntiqinə əsasən dastan 
qəhrəmanları eyni yerdə yaşadıqda onlar buta vasitəsilə bir-birinə bağlanmır. 
Hansısa qəfil situasiyada qarşılaşma, xəbər tutma, rəsmini görmə və s. kimi yar-
dımçı funksiyada gerçəkləşən eşq hekayəti dastan, nağıl və digər buna bənzər 
xalq nəsri nümunələrində kompozisiya komponentləri təşkil edir. “Əsli-Kərəm” 
dastanında da bu səbəbdən Məryəm (Əsli) ilə Mahmud ( Kərəm) bağda qar-
şılaşır. Bu qarşılaşma qəfil situasiyada baş tutur və ağac ifadəsi bu səhnədə tək-
rar-təkrar məkan görüntüsü olaraq aşkara çıxır. Mahmud ova çıxır, onun qolu-
nun üstündə olan tərlan qəflətən quş şikarı tapıb ona şığıyır “Mahmudun tərlanı 
qolunun üstündən qalxdı, bir qəşəng quşu qabağına qatıb , özünü vurdu ağacla-
rın arasına” (13, 72). Quş tərlandan qaçıb bağa gəzməyə çıxan Məryəmin qu-
cağına sığınır. Tərlan quşu ovlamaq istəyəndə Məryəm onu da tutur. Dastanda 
daha sonra söylənir ki “o biri tərəfdən Mahmud ağacların arasıynan gəlib bu ba-
ğa çıxdı. Baxdı ki, bağ nə bağ, gül bülbülü, bülbül gülü çağırır. Ağaclar çiçək-
ləyib, nərgizlər baş qaldırıb. Mahmud bir qədər irəli gedib gördü sərv ağacının 
altında maral misal bir qız yüz naz-qəmzə ilə dayanıb” (13, 73).  

 Gördüyümüz kimi bu kiçik mətndə aşiqlərin buta əvəzi “quş qonma” 
situasiyası vasitəsilə məcazi və həqqiqi mənanın çarpazlaşmasında bir-birinə 
bağlanması demək olar ki, ağac təsvirləri əsasında nümayiş olunur. Təbiidir ki, 
bu da bir çox hallarda ağacın məkanı işarələyən funksiyasını təsdiq edir. 
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 R.Əlizadə “Əsli-Kərəm” dastanında Kərəmin KDQ-də Uruzun ağacla 
danışdığı kimi Əslisinin yerini sərv ağacından xəbər almasını göstərərək dəyərli 
müqayisə aparmışdır (18, 61).  

 Alimin göstərdiyi örnək dastanda semantik səviyyədə də diqqət çəkir. 
Kərəmin sərv ağacına müraciət etməsi əslində ondan irəli gəlir ki, Kərəm ilk 
dəfə Əslini sərv ağacının altında görüb ona aşiq olmuşdur. Bu səbəbdən də aşiq 
öz sevdiyini sərv ağacından istəməklə ağacın mərkəzi mövqedə olduğunu 
məcazi dildə ifadə edir:  

 Dur, sərv, dur, sənnən xəbər sorayım, 
 Sərv ağacı, sənin maralın hanı? 
 Gözümnən axıtma qanlı yaşları,  
 Sərv ağacı, sənin maralın hanı? (13, 82) 
 Dastanlarda bu kimi anlayışlar bir daha ağacı vahid sistem daxilində 

əhəmiyyətli model olaraq nəzərə çatdırır. Ancaq bu ağaca pərəstiş anlamına 
gəlmir, ağaca olan inancların əsası tövhid inancını səciyyələndirir.  

 Dastanlarımızda dağ inancı ilə bağlı örnəklər də eyni istiqamətdə izlənilə 
bilər. İlkin olaraq onu deyək ki, elə dağ anlayışı da oğuz epik ənənəsində ağac 
anlayışı kimi iştirak edir. Belə ki, etnoqonik dünya modeli olaraq kosmosu 
simvollaşdıran Oğuz xaqanın altı oğlundan birinin ad semantemi bəlli olduğu 
kimi Dağ xandır (5, 15; 6, 25; 7, 67).  

 Mətnləri araşdırdıqca aydın olur ki, “Dağ xan” etno-antroponimi invariant 
təşkil edib onun paradiqmaları müxtəlif örnəklərdə meydana çıxır. Dağ arxetipi 
nağıl, rəvayət, əfsanə, dastan və s. janrlarda müxtəlif obrazlara çevrilir. Dağ tə-
biətdə mövcud olmaqla təbiətin bir parçası kimi maddi-real material olmaqdan 
daha çox canlı varlıq olaraq örnəklərdə nəzərə çarpır (11, 91). Əlbəttə bu da on-
dan irəli gəlir ki, dağ motivlərinin kökündə Dağ xanla bağlılıq olduğu üçün dağ-
ları canlı olaraq müşahidə etmək ənənəsi mətnlərdə müxtəlif laylar səviyyəsində 
daşınmışdır. Çünki “Oğuz kağan” dastanında kosmoloji struktur canlı orqanizm 
olaraq müşahidə olunur. Məhz oğuz sistemindən oğuz mənşəli xalqların, o cüm-
lədən də Azərbaycan türklərinin folkloruna daşınan motivlər bu müddəamızın 
əsaslı olduğunu təsdiq edir. Eyni zamanda biz göstərmişik ki, folklorumuzda tə-
biət ünsürləri bütpərəstlik anlayışları olaraq pərəstiş obyekti kimi özünü göstər-
mir. Bütün təbiət ünsürləri ilə bağlı inamlar Vahid Allah inancının əhatəsində 
hərəkət edir. Bu anlayış dağ mövzularında da aydın görünür. Dağlarla bağlı 
simvolik ifadələrdə belə dağlar pərəstiş olunan obyekt olaraq deyil, ya sayğı 
bəslənilən mənəvi məkan olaraq, yaxud da maneələrin dəf olunması üçün süjet 
düyünü kimi ictimai-sosial məzmunda düqqət çəkir. Dağ kultu, dağ inancı ad-
landırılan qavramlar əslində dağları Yaradanın yaratdığı təbiətdə vahid şəkildə 
görür, dağları uca dəyərlər məcmusu kimi maddi-mənəvi cəhətdən dəyərləndirir. 
Bu istiqamətdə izlədikcə dağ mövzusunun müxtəlif janrlarda olduğu kimi das-
tanlarda da bir çox anlamları ilə qarşılaşırıq. KDQ-də və digər dastanlarda da 
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dağlarla bağlı müxtəlif anlayışlar özünü məhz bu şəkildə göstərir. KDQ-də dağ 
əziz tutulur, mübarək üzlü hesab olunur. Ancaq bu o demək deyil ki, dağa pərəs-
tiş olunur, dağ büt olaraq qəbul edilir. Əksinə o yerdə ki, dağlar haqqında üstün 
ifadələr işlədilir, orada dini-teoloji baxışlar zahirə çıxaraq dağlara pərəstiş ob-
yekti olaraq baxılmadığını göstərir. Dağ anlayışının oğuz türklərinin yaddaşında 
xüsusi yeri vardır. Buna misal olaraq onu göstərmək kifayətdir ki, təkcə Qazlıq 
dağının KDQ-də qırx bir (41) dəfə adı çəkilir (19, 205). Ancaq oğuzların həm 
dağa güvənməsi, həmçinin dağa qarğaya bilməsi onu göstərir ki, türklər dağlara 
batil inanc olaraq yanaşmır, onu konkret məkan olaraq qəbul edir, bu məkanın 
onların həyatında əhəmiyyətli yeri olduğu üçün onunla bağlı yüksək ifadələr 
işlədirlər. I boyda Dirsə xanın xatunu oğlu Buğacı yaralı gördükdə Qazlıq 
dağına qarğış edir: 

 Nə Qazlıq tağı aqar sənin suların, 
 Aqar kibi aqmaz olsun! 
 Bitər sənin otların Qazlıq tağı, 
 Bitər ikən bitməz olsun! 
 Qaçar sənin keyiklərin Qazlıq tağı, 
 Qaçar ikən qaçmaz olsun, taşa dönsün! (10, 39) 
Elə Buğacın tapılması situasiyasında eyni soylamada Dirsə xanın xatunu 

ilkin olaraq Allah inancını dünyagörüşü forması olaraq dağa müraciətindən bir 
az əvvəl “Tənri verən tatlu canın seyranda imiş endi dəxi” ifadəsində bəyan edir. 
Təsadüfi deyil ki, eyni situasiyada Buğacın köməyinə ilk yetişən Xızır (Xıdır, 
Xıdır İlyas, Xıdır Nəbi, Xıdır Əlləz, Xıdır Zində, Xızır və s. adlarla da məş-
hurdur) olur ki, bu əlbəttə nağıl və dastan motivlərində mövcud olan, Allahu-
Təalanın əmri ilə dara düşənlərə köməyə yetən, həmişə diri olan mübarək şəx-
siyyətin obrazıdır. Məlumdur ki, Xızır İlyasın adı işlək olan nümunələr dini sis-
temə malikdir. Çünki Xızır Əleyhissəlam özü dini şəxsiyyətlərdəndir, vəli (övli-
ya) və yaxud nəbi (peyğəmbər)dir. Təsadüfi deyil ki, səmavi kitabların sonun-
cusu və tamamı olan Qurani-Kərimdə Musa və Xızır Əleyhissəlamla bağlı bö-
yük bir qissə vardır (Əl-Kəhf (mağara) surəsi, ayə 60-82) ( 12, 270-273).  

KDQ-də dağ anlayışını təsnif edən Ə.Tanrıverdi də dağların tapınaq yeri 
olmadığını açıq-aydın göstərir: “Kitab”da dağın real olaraq təqdimi əsasən 
aşağıdakıları əhatə edir: 

– Dağ təbiət hadisələri kontekstində tuman (duman, qar və buz)... 
– Dağ Oğuz igidlərinin ov etdiyi yerdir... 
– Oğuzların təsərrüfat həyatı daha çox dağla bağlıdır... 
– Dağ oğuzların savaş-döyüş yerləridir... 
– Dağ adları oğuzların coğrafi kordinatlarını əks etdirir... 
– Oğuzların əsas iqamətgah yerlərindən biri məhz dağlardır... (20, 72-74). 
 Onu da qeyd edək ki, bu tədqiqat “Dədə Qorqud kitabı”nda dağ kultu” 

adlansa da, burada kult anlayışı tapınaq anlamında deyil, dağların ucalığı və 
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oğuzların həyatında mühüm məkan olması anlamında işlənmişdir. Bunu yuxa-
rıda verdiyimiz sitatlar da təsdiq edir.  

Biz “Koroğlu” dastanında da eyni münasibətin şahidi oluruq. Dastan 
strukturunun əsas komponentini təşkil edən dağ istehkamı olan Çənlibel (Çəm-
libel) də Koroğlunun səngər qalası olaraq mətndə diqqət çəkir. Alı kişi oğlu 
Rövşənə deyir: “ Necə ki, misri qılınc sənin belində, sən də Qıratın belindəsən, 
özü də bu Çənlibeldəsən sənə heç kəs dov gələ bilməyəcək. Get, sənin adını 
Koroğlu qoydum” (15, 58). 

Anlamların iki eposda yaxınlığına aid gərəkli müşahidə aparan Ə.Tanrı-
verdi yazır: “ Qazan xanın Ala dağda çadır dikəltdirərək məskən salması aydın 
şəkildə ifadə olunur. Eyni zamanda bu cümlələrin semantik yükü “Koroğlu” 
eposundakı Çənlibeli yada salır. Konkret desək, “Cənlibel” “kitab”dakı Ala 
dağın məntiqi davamı kimi görünür” (20, 74).  

Gördüyümüz kimi dağ anlayışı “Koroğlu” dastanında da inanc qaynağı 
deyil, arxa-dayaq və s. bu kimi anlayışların məcmusu olaraq təzahür edir. 

Azərbaycan məhəbbət dastanlarında da dağ mövzusu ilə bağlı sayı bəlli 
olmayan nümunələr vardır. Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu dastanlarda 
dini-ürfani və ictimai-sosial məzmun əsas leytmotiv təşkil edir. Bu cəhətdən 
dağların kult və yaxud inanc qaynağı olaraq bu nümunələrdə özünü göstərməsi 
tamamilə mümkünsüzdür. Bu dastanlarda tövhid inancı birbaşa hakimdir. Bu 
baxımdan yuxarıda apardığımız izləmələrdən çıxarılan nəticələr dağ motivlərinə 
də şamil olunur. Əlbəttə bu barədə məhəbbət dastanlarından da bir çox misallar 
gətirmək mümkündür. Ancaq gəlinən nəticələr eyni olacağına görə bu istiqamət-
də də araşdırma aparmaq daha geniş həcmli yazılarda məqsədə uyğundur.  

Dastanlarda inanc baxımından qurd inancı da köklü səviyyədə özünə yer 
tapmışdır. Ancaq bu da əksəriyyət etibarilə digər janrlarda əfsanə, rəvayət və s. 
müşahidə olunur. Dastançılıqda isə əsas etibarilə məhəbbət dastanlarında deyil,– 
əlbəttə it, canavar obrazlarının adi səviyyəsi nəzərdə tutulmur, daha əski 
mətnlərdə, kökündə mif daşınan eposlarda özünü göstərir. Ən maraqlı olan da 
budur ki, qurd inancı, totem və s. kimi təqdim olunan nümunələrdə belə qurd 
paradiqmaları, xüsusilə də qurd arxetipi invariant olaraq əsas baza üzərindən 
aşkarlandıqda biz görürük ki, yenə də Vahid Allah kompleksində obrazlaşıb 
proyeksiyalanır. Yəni bu mətnlər də təsdiq edir ki, qurdla bağlı olan inanclar 
qurda pərəstiş doğuran inanc deyil, Allahu-Təalaya olan inancdır. Qurdun 
mədəni qəhrəman kimi epik səviyyələrdə diqqət çəkməsi heç də onun tapınaq 
yeri olduğunu göstərmir, əksinə Tanrı buyruğu ilə vəzifələndirilmiş vasitəçilərə 
yardımçı funksiyada iştirak modeli kimi səciyyələnməsini göstərir. Y. 
Meletinski də mədəni qəhrəmanın xalq yaradıcılığında epos qəhrəmanına 
çevrilməsində bu obrazın Tanrı ilə bağlılığına dini baxışlar gərəyindən nəzər 
salmışdır ( 21, 130).  
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Oğuz epik ənənəsinin əsasını təşkil edən Oğuz kosmoqoniyasında qurdun 
yeri ən kamil səviyyədə “Oğuz Kağan” dastanında görünür. Oğuznamələrin ən 
qədim versiyalarını özündə daşıyan bu dastanda qurd yerə Tanrı tərəfindən 
göndərilir (5, 19-20). Oğuz xaqanın Tanrıya tapındığı yerdə göydən onun üçün 
şüa içində xatun enirsə, yenə də vəzifəsini həyata keçirdiyi zaman göydən şüa 
içində çadırına boz qurd enib qoşunun qabağına enir, orduya bələdçilik edib 
Oğuz xaqanı qələbədən-qələbəyə götürür: “Oğuz kağan bir yerdə Tanrıya 
tapınırdı. Qaranlıq çökdü. Göydən bir göy şüa düşdü. Günəşdən işıqlı, aydan 
parlaq idi. Oğuz kağan ona sarı getdi, gördü ki, bu şüanın içində bir qız var... 
...Dan yeri ağardıqda Oğuz kağanın çadırına gün tək bir şüa girdi. O şüadan boz 
tüklü, boz yallı böyük bir erkək qurd çıxdı. O qurd Oğuz kağana üz tutub dedi: 
Ay Oğuz! Sən Urum üstünə getməyə hazırlaşırsan. Ay Oğuz! Mən səninlə öndə 
gedəcəyəm” (5, 13-29).  

Təsadüfi deyil ki, boz qurd Oğuz xaqanın Urum üzərinə getməyə hazır-
laşdığı zamanda göydən enir və yenə də təsadüfi ifadə olmayaraq məhz Urum 
xaqanın qardaşı Urus bəyin oğlu Oğuz xaqanın Tanrı missiyası daşımasını bə-
yan edir: “Bizim xoşbəxtliyimiz sənin xoşbəxtliyindir, bizim soyumuz sənin nə-
sil ağacının budağıdır. Tanrı sənə böyük yer tapşırıb. Mən sənə başımı, canımı 
verərəm (5, 21, 22).  

Qurd inancı ilə bağlı ən əsas dastanlardan biri də Ərgənəkon (Ergenokon) 
dastandır. Bu dastan mifolji struktura malik olub demək olar ki, bütün türk 
xalqlarının mif və folklorunda müxtəlif şəkillərlə özünü göstərir. Bu dastanın 
süjet xətti Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrlarında müxtəlif motivlərdə 
özünü göstərir. N.Cəfərov, K.V.Nərimanoğlu türklərin “Törəyiş dastanları”ndan 
bəhs açarkən göstərirlər ki, “ Yaradılış (törəniş) Saka, Alp ər Tonqa, Şu, Oğuz 
Kağan, Siyenpi, Göytürk, Uyğur...əsatiri dastanları əsasən Sibir, Altay, Orta 
Asiya, Qafqaz türklərinin folklorundan toplansa da ayrı-ayrı türk xalqlarının 
ortaq qaynağıdır. Bu mənada Azərbaycan ədəbiyyatının kökünü bu dastanlarsız 
təsəvvür etmək olmaz” (19, 138). Bu mənada Ergenokon dastanlarında bəhs olu-
nan qurd obrazı Azərbaycan folklorunun da ortaq nümunəsidir. Məlumdur ki, 
Azərbaycan türkləri mənşə etibarilə və dil qrupu baxımından oğuzlarla bağlıdır. 
Bu səbəbdən Oğuz epik ənənəsində qurd obrazının araşdırılması daha məqsədə 
uyğundur. Ergenokon dastanı qurd vasitəsilə türklərin qurtuluşunu ifadə edən 
dastandır. Elə qurtuluş sözü də leksik baxımdan qurt (qurd) kökündən törəmədir. 
Bu barədə M.Ə.Rəsulzadə də məqalə yazmışdır (22). Hətta biz qeyd etmək is-
təyirik ki, “Oğuz Kağan” dastanındakı qurd obrazı ergenekon dastanlarından da-
ha qədim qatlara malik olmasıyla araşdırma tələb edir. Bunu bu dastandakı ob-
razın daha arxaik spesifikası təzahür etdirir. Ergenokon dastanlarında qurd xi-
laskar olaraq əksər hallarda yer üzündə işarələnirsə, “Oğuz Kağan” dastanındakı 
qurd göydən gəlmişdir. Bu daha qədim versiyanı şərtləndirir. Ancaq hətta bu 
mətn strukturunda da qurd pərəstiş obyekti və yaxud subyekti deyil, Tanrı tərə-
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findən türklərə xilaskar mədəni qəhrəman olaraq göndərilmişdir. Məhz KDQ-də 
qurdla bağlı müsbət anlayış ifadə edən ifadələr, xüsusilə “qurd üzü mübarəkdir” 
kimi qavramlar bəzi tədqiqatlarda iddia olunduğu kimi qurda tapınmanı deyil, 
qurdun xilaskar funksiyasının bu mətndə də daşınmasından xəbər verir. Elə mə-
lum yerdə Qazan xanın yurdunu qurtarmaq üçün qurda müraciət etməsi məhz 
bundan irəli gəlir (10, 45). Biz qazların Romanı xilas etməsi ilə bağlı tarixi bilgi-
lərə söykənən örnəklərdə də bu qurtarıcı funksiyanı görürük ki, bu heç də qaz-
ların tapınaq yeri olmasından xəbər vermir. M.Adilov bəhs açır ki, Romanı təbii 
funksiyaları ilə təhlükədən xilas etdiklərinə görə “O zamandan Romada qazlara 
xüsusi ehtiram bəslənir” (23,61, 62 ). Məhz biz türk xalqlarında, xüsusilə oğuz 
epik sistemində qurda pərəstişi deyil, ehtiram əlamətini müşahidə edirik. Bu ba-
xımdan bu örnəklərdə qurd toteminin də dünyagörüşü forması kmi deyil, yuxarı-
da qeyd etdiyimiz kimi məcazi anlayışlar olaraq özünü göstərməsi qənaətində-
yik. Aydındır ki, kult anlayışı da bu qəbildən olmaqla əvvəldə nəzər yetirdiyimiz 
kimi folklorumuzda pərəstiş anlayışı olaraq diqqət çəkmir. 

İşin elmi nəticəsi. Dastanlarda inancları işləyərkən əsas etibarilə dastan-
larımızdan keçən su, ağac, dağ, daş, qaya, qurdla bağlı anlamların inanc səviy-
yəsində yozulmasının yanlışlığını həm də ona görə bu örnəklərlə əsaslandırmağa 
çalışdıq ki, dastanlarımızda vahid sistemin tərkib hissəsi olan bu anlayışların öz 
mövcud olduğu sistemdən təcrid olunmasını daha aydın şəkildə nəzərə çatdıra 
bilək. Əlbəttə, mahiyyəti etibarilə bu çox geniş bir mövzudur və daha geniş təd-
qiqat həcmi tələb edir. Bu baxımdan da ümid edirik ki, gələcəkdə bu mövzu ət-
rafında izlədiyimiz istiqamətdə neçə-neçə yeni irihəcmli elmi tədqiqatların mey-
dana çıxmasının şahidi olacağıq.  
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POETİK EL MÜDRİKLİYİNİ ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR 

Xülasə 
Bütün yaradıcılığı ilə folklora bağlı şairlərdən biri də H.Arifdir. Əsərləri gənclərə təmiz 

sevgi, ailəyə bağlılıq duyğuları aşılayır. H.Arif təkcə formanı yaşatmır, həm də milli poetik 
fəlsəfi ənənələrin davamçısı kimi çıxış edir. O, öz poetik gücünü xalq yaradıcılığından, aşıq 
sənətindən, sirli-sehrli hikmətindən alıb. Şairin yaradıcılığında müdrik, el qədrini bilən, hamı tə-
rəfindən ziyalı kimi tanınan insanlara geniş yer verilir. Müdriklik H.Arifin istər gündəlik həyatı, 
istərsə də bədii irsinə xas olan başlıca keyfiyyətdir. 

Açar sözlər: H. Arif, poeziya, obraz, folkor, el müdrikliyi 
 

POETİC FOLK WISDOM FACTORS 
Summary 

 
H.Arif is a poet who is very close to folklore with his whole creativity. His works tan to 

youths such senses as true love and being close to the family. H.Arif does not only create the 
form, he also participates as the continuer of national poetic philosophic traditions. He gained 
his poetical power from folk art, ashug art, and from their magical wisdoms. In the poet’s 
creativity has given special place to intelligences, to humans that are known as valuing their 
motherland and educated men. The wisdom is the main quality in his life and in his artistic 
heritage.  

Key words: Huseyn Arif, poetry, character, folklore, motherland wisdom. 
 

ФАКТОРЫ ПОЭТИЧЕСКОЙ НАРОДНОЙ МУДРОСТЬИ 
Резюме 

Гусейн Ариф является поэтом, который всем своим творчеством связан с фолькло-
ром. Его произведения прививают молодежи чувства истинной любви и семейной вер-
ности. Г.Ариф не только остается приверженным форме своего творчества, но и высту-
пает как последовательный продолжатель традиций национальной поэтической филосо-
фии. Он получает свою поэтическую силу от народного творчества, искусства ашугов, их 
волшебной мудрости. В творчестве поэта большое внимание уделяется мудрым, 
любящим родину истинным интеллигентам. Мудрость, присущая Г.Арифу в жизни, четко 
прослеживается и в его художественных произведениях. 

Ключевые слова: Гусейн Ариф, поэзия, образы, фольклор, народная мудрость  
 
 
İşin məqsədi: Hüseyn Arif yaradıcılığını milli qaynaqlara bağlılıq istiqa-

mətində öyrənməkdən ibarətdir. 
 
Hüseyn Arif milli poeziyaya ədəbi ənənədən, xalq yaradıcılığından, xüsu-

sən Aşıq poeziyasından gəlir. Şeir və poemalarının bədii təsvir və ifadə vasitə-
lərində, obrazlar sistemində xalq ruhunun poetik ifadəsi özünü açıq-aydın hiss 
etdirir. Bəzən belə fikirləşirik ki, Hüseyn Arifin yazdıqları onun özününkü deyil, 
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xalq yaradıcılığıdır, şair isə ancaq ifaçıdır. Görünür, o, bizimlə milli-mənəvi də-
yərlərimiz arasında, bu günlə keçmişimiz arasında sadəcə vasitəçi olur. Yeni 
dövrün ozanı olan Hüseyn Arif şifahi ədəbiyyatla yanaşı, yazılı poeziyamızı da 
əvvəlcə öz fenomenal hafizəsində, sonra isə şair mənində ehtiva edir. 

Müasir dövrdə xalqımızın bədii təfəkkürü və hətta mentaliteti daha ancaq 
Qorqudlu, Koroğlulu, Ələsgərli dünya ilə deyil, həm də Füzulili, Vaqifli, Vurğun-
lu bir dünya ilə müəyyən olur. Hüseyn Arif burada da vəhdət missiyasını üzərinə 
götürür, şifahi və yazılı ədəbiyyatımızı vahid kontekstə, bununla həm də çağdaş 
dərdlərimiz və sevinclərimiz kontekstinə salır: “Sazdan pərvazlanan Hüseyn Arif, 
həmişə ana torpağın nəğməsini oxuyub, xalq ürəyinin ən incə tellərinə toxunub, 
bədii irsi onunla həmahəng səslənib. Sadəlik və səmimilik Hüseyn Arif şeirinin 
şah damarıdır. Buna görə də o, nədən yazır yazsın, necə yazır yazsın, hansı 
vəzndə, hansı formada yazır yazsın, dəxli yoxdur, ürəkdən yazır, şeirlərində də 
saxta pafosa, süni deyimlərə rast gəlmək mümkün deyil. Çünki o, həmişə gördük-
lərini və duyduqlarını yazıb. “Şeir deyilmi”, “Oğluma” “Dilqəm”, “Saz”, “Meşə-
bəyi” kimi əsərləri şairin şəxsi müşahidələrindən qaynaqlanıb” (6, 76). 

Şairin bədii axtarışında xüsusən poemaları diqqəti özünə çəkdi. "Məhəb-
bət” poemasında gözəl poetik təsvirlə gənclərə təmiz sevgi, ailəyə bağlılıq 
duyğuları aşıladı. "Yolda" poeması isə onun poeziyasında ayrıca mərhələ oldu. 
Bu əsər Səməd Vurğunun ömür yolundan bəhs edir. Əsərdə Vurğun surəti əv-
vəlcə Vaqif poeziyasının böyük davamçısı kimi maraqlı təsvir edilir. O, öz məş-
hur səhvinin ənənəsini vüsətli idrakı ilə zirvəyə ucaltmış bir sənətkardır. Azər-
baycan torpağına, sadə zəhmət adamına, doğma vətən taleyinə hər zaman mənən 
bağlıdır. Səməd Vurğuna bəslənən dərin el məhəbbətinin çeşidli təzahürləri po-
emada canlı əksini tapır. Xalqımızın yaddaşına onun həmişəlik nəqş edilməsi 
həqiqəti vurğulanır:  

El üçün yaşayıb yazan sənətkar  
Elin bircə gün də çıxmaz yadından (3, 45). 

Əsərdə Vurğun şeirinin, şəxsiyyətinin yüksəliş yolları, eyni zamanda əsas-
sız tənqidlə üzləşməsi göstərilir. Onun "Aygün" poemasına qarşı böhtan dolu 
hücumdan danışılır: 

Elə zənn etməyin yer üzündə siz  
Hamardır şairin keçdiyi yollar.  
Sakit görünsə də çox zaman dəniz,  
Orda çovğun da var, fırtına da var... (4, 98). 

Səməd Vurğuna qarşı hücumların əsas hiyləli niyyəti şeirdə milli ənənənin 
inkarına yönəlmişdi. Bu hiyləli niyyət təkcə "Aygün"ün tənqidi ilə bitmirdi. 
Şeirinə xalq həyatından, ruhundan gələn təbii sadəlik bəzən qərəzli tənqiddə 
açıqca kiçildilirdi. "Muğan" poemasında bu xüsusda Vurğunun öz sözləri var: 
"Kosmopolit tənqidçilər ömrü boyu dandı məni", – deyə açdığı söhbət çoxu-
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muzun hafizəsində saxlanıb. Onu "saz üstündə quran çoban şairi" adlandıranlara 
Vurğun mərdanə cavab verirdi: 

Bəli, – dedim, – saz üstündə!.. 
Lakin onun mənasını,  
Vətənimin, millətimin qəhrəmanlıq dünyasını  
Simfoniyalar lisanilə öz evimdə ötmüşəm mən,  
Vaşinqton salonları keçməmişdir ürəyimdən.  
Sizin kimi nökər olub yad ocağı qalamadım,  
Vətənimin vüqarı tək vüqarlıdır mənim adım..."(3, 89). 

Səməd Vurğunu inkar edənlərə onun özündən sonra Hüseyn Arif kəskin 
cavab verdi. Həmin inkarın mahiyyət etibarilə nihilist niyyət daşıdığını bildirdi: 

Nihilist yatmayıb əli varaqda  
Nələr uydururdu, nələr deyirdi  
Lakin öz qadını başqa otaqda  
"Aygün "dən parçalar əzbərləyirdi (3, 67). 

Hüseyn Arif "Yolda" poemasında əslində Səməd Vurğunu xalqın mənəvi 
simvolu kimi səciyyələndirdi. O özü Vurğunun şair varisi olduğunu yenidən 
təsdiqlədi. Zaman irəlilədikcə bu tükənməz mövzunun daha dərin açılacağına 
ümid bəsləməklə poemanı bitirdi: 

Çoxdur açılmamış incə nöqtələr,  
Xalq əziz oğlunu hey anacaqdır.  
Vurğunun haqqında ən böyük əsər  
Hələ indən belə yaranacaqdır (3, 65). 

 Hüseyn Arifin "Dilqəm" poeması saza, aşıq sənətinə ucaldılan ən böyük 
abidədir. Məqsədini gerçəkləşdirmək üçün şair aşıq poeziyasının tarixi keçmi-
şini araşdırdı. Əslində, Yəhya bəy olmuş, amma nakam məhəbbətin Dilqəm et-
diyi aşığın ağrılarını yaşadı. Şairin başladığı bu poema kədərli bir hekayətə çev-
rildi. Ona qədər şeirinə xas olmayan qəm motivləri gətirdi. Demə, bu onu göz-
ləyən dəhşətli kədərdən xəbər verirmiş. Poema yazılanda oğlu Arif gəncliyinin 
çiçəklənən illərini yaşayırdı. Ancaq əsər bitməmiş Arifin gənc ömrü yarımçıq 
qaldı. Şair bu böyük dərdini ələm silsiləsində açıq bildirdi. Əsəri oxuyanlar bu 
sarsıdıcı qəmə şərik oldular. Bundan sonra Hüseyn Arif şeirində qəmli motivlər 
gücləndi. Taleyin sərt hökmü ilə şərtlənən bu vəziyyəti şeirinin yeni səciyyəsi 
kimi qəbul etdi: 

Arif gedən gündən Hüseyn adlı  
Bir kədər şairi gəldi dünyaya (4, 90). 

"Natavan" poemasını şair oğlu Arifin xatirəsinə həsr etdi. Öz taleyində 
Natəvan taleyinə bir bənzərlik aradı. Onun bənzərsiz poetik dünyasını ədəbiy-
yatımıza gətirdi, müdrik qadın obrazı yaratdı, üzüntülü əhvalını şeirdə bölüş-
məklə onu yüngülləşdirmək istədi.  
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Hüseyn Arif poeziyamızda bədii lirikanın gözəl nümunələrini yaratmışdır. 
Onun poetik irsi son dərəcə adi və sadə sözlərlə, lakin böyük ustalıqla qələmə 
alınıb, əsərləri sanki tariximizin bədii ifadəsidir. Adətən klassik poeziyanı oxu-
yarkən həmin əsərlərin yazıldığı dövrə qayıdırıq və bu əsərləri əsasən sənətkar-
lıq baxımından qiymətləndirir, onları bədii-estetik bir hadisə kimi düşünmürük. 
Onlar bu gün bizim yaşadığımız həyatdan nə isə fərqli bir hadisə kimi qəbul olu-
nur. Klassik poeziyanı bu günün problemləri, hiss və həyəcanları kontekstində 
qavramaq ancaq tək-tək oxuculara müyəssər olur. 

Həmişə keçmişin, tarixin çiynindən sabaha boylanan şair daim torpaqdan 
güc alır, elin müdrik yaradıcılığından faydalanır, vətənin ətrini, küləyin mehrini 
göydə yox, yerdə axtarır: 

Vətən nə zümrüddür, nə yaqut, nə zər, 
Qızıl bu gün məndə, sabah səndədir. 
Əbədi özüllər, əbədi köklər, 
Bir ovuc torpağın üzərindədir (1,15). 

Müasir Azərbaycanın öz milli-mədəni köklərinə qayıdışını təmin et-
mək üçün Hüseyn Arif onunla tarixi keçmişimizə səyahətə çıxmır, əksinə, 
tariximizi çağdaş həyatımızın iştirakçısı etməyə çalışır. Füzuli daha Leyli 
həsrətinə deyil, müasir ictimai gerçəkliyimizin dərd-sərinə ağlayır. Dədə 
Qorqud, Xətai, Koroğlu öz hikmət, qeyrət və qəhrəmanlıq örnəyi ilə bugün-
kü azərbaycanlının köməyinə gəlir. 

Müşfiq ilhamından maya alan, Yunis İmrə bulağında saflaşan, Nizamidən 
hikmət, Füzulidən heyrət, Sabirdən qeyrət götürən şeirin özü və taleyi də bir əf-
sanəyə dönür, xalqın yaddaşında yaşayır. O bir qayda olaraq uluların qəlbi ilə 
duymağı, təbiətin musiqisini dinləməyi öyrənir, çağdaş həyatımızı, insanları, tə-
biəti təkcə öz nöqteyi-nəzərində deyil, həm də böyük ozanlarımızın bədii yara-
dıcılıq prizmasından müəyyənləşdirməyə çalışır. Canlı insan olaraq ozanlaşır, 
şairləşir, ilhama gəlir, təbiətin, cəmiyyətin problemlərinin ifadəçisinə çevrilir:  

Təbiət dediyin ən böyük rəssam, 
Adi çəkisi də bir möcüzədir. 
Dünənlə qocalıb yaşa dolsa da, 
Bu günlə o yenə gəncdir, təzədir (1, 23). 

Milli özünüdərkin ən mühüm vasitələrindən biri şifahi xalq ədəbiyyatına 
və klassik poeziyaya qayıdışdır. Əlbəttə, milli müəyyənliyi dərk etmək üçün 
keçmişə qayıtmaq yeganə yol deyildir. Daha doğrusu, müasir milli mən, heç 
şübhəsiz, keçmişdəkindən xeyli fərqlidir. O, keçmiş tarixi mərhələlərdəki milli 
“mən”i genetik olaraq özündə saxlayan, lakin həm də yeni dövrün acılı-şirinli 
töhfələrini ehtiva edən bütöv mədəni-mənəvi bir sistemdir. 

Lakin itirilmiş, unudulmuş mənəvi dəyərlər də var. Ona görə də bu gün 
həm də milli köklərə qayıdışdan söhbət gedir. Milli köklərimizin dərkinə xidmət 
edən ən qədim mənbələr "Dədə Qorqud"dan üzübəri şifahi xalq yaradıcılığıdır; 
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ozanların, aşıqların tərənnüm etdiyi mənəvi dəyərlərdir. Ozan bir tərəfdən müəl-
lifdir, o biri tərəfdən xalqın özüdür, daha doğrusu, ümumxalq təfəkkürünün, xal-
qın düşüncə tərzinin rəmziləşmiş ifadəçisidir. Tədqiqatçının düzgün müəyyən-
ləşdirdiyi kimi: “Burada lap qədimlərdən gələn morfoloji təfəkkürün də ele-
mentləri hələ yaşamaqdadır. Burada müəllif-ifaçı özünü vəsf etdiyi təbiətdən və 
xalqdan ayırmır. Kökümüzə xas olan bu daxili bütövlük, xalqla, təbiətlə üzvi 
vəhdət müasirimiz olan Hüseyn Arifin timsalında yeni həyatını yaşayır. Bu gün 
çox az adam tapıla bilər ki, milli tarixi yaddaşın çağdaş müstəviyə gətirilməsi 
sahəsində şairlə müqayisə oluna bilsin” (2). 

Hüseyn Arif poeziya aləminə damla kimi daxil olur, lakin damla olaraq 
qalmır, dəryaya qatılaraq onu özəlləşdirir, dəryalaşır, dənizləşir. Çünki getdiyi 
yolun müqəddəsliyini yaxşı dərk edir. Onun saldığı yol sinkretik yoldur. Bu 
yolda milli poeziyamızın “dəbdən düşmüş”, tarixdə qalmış bütün şeir formaları 
yenidən cana gəlir, müasirləşir. Min illərdən gələn poetik ənənələr bu günün 
gerçəkliyinə sarılaraq onu öz ağuşuna alır, keçmişimizin bədiiləşmiş al-əlvan 
obrazları ilə bu günün boz, nasiranə həqiqətlərini eyni bir tabloda çəkir və ikin-
ciləri də birincilərin bədii biçiminə salır. Xalq şairi bu gün onsuz da yaşayanlara 
yeni rəngli, yeni çalarlı ikinci həyat verməklə yanaşı, tarixin küncündə qalmış, 
atılmış, unudulmuş həqiqətləri yenidən həyat səhnəsinə dəvət edir: 

 Nə sirli-sehrli yaranıb həyat, 
 Ürək sözlə dolu, nisgillə dolu. 
 Yaxşı ki, bu günü görmədi Qırat, 
 Yaxşı ki, vaxtında köçdü Koroğlu (1,180). 

 Bunu da qeyd edək ki, Hüseyn Arif təkcə formanı yaşatmır, həm də milli 
poetik fəlsəfi ənənələrin davamçısı kimi çıxış edir. "Vaxtı zərrə-zərrə bölən" şair 
hər zərrədə bir aləm görür. Hər anın, hər məqamın öz gözəlliyini, sonsuzluğunu, 
əbədiyyətini doyunca duymaq ehtirası ilə yanaşı, duyduqlarını öz mənində 
yaşatmaq istəyi yaranır. Milli dəyərlərimizi qorumaq və hələ vaxt var ikən 
yetərincə istifadə etmək istəyi meydana çıxır. 

 Fakt üçün deyək ki, "Məni tələsdirmə"də şair böyük şairimiz S.Vurğunun 
“Mən tələsmirəm” şeirinə cavab olaraq heç yerə tələsmədiyini poetik bir dillə 
oxuculara çatdırır, dünya ilə estetik təması ön plana çəkir. Zamanın mənası tə-
biətin ahənginə daha çox uyğunluqda hiss edir. Zaman keçdikcə insan təbiətdən 
uzaqlaşmır, təbiətə qovuşur. Mənəvi paklaşmanın yolu təbiətin bakirəliyindən 
keçir. Onu tələsdirməsinlər, çünki əlində görüləsi işləri var, yoxsa gec olacaq. 

Əslində, Hüseyn Arif poeziyası tək özünü ifadə etmir, xalqın ulu keçmişi-
ni, tarixi, mənəvi yaddaşını sabaha daşıyır, Yunis İmrəni, Aşıq Ələsgəri, Dədə 
Şəmşiri davam etdirir, Səməd Vurğunu yaşadır. Hüseyn Arif bu böyük klassik-
lərin sadəcə zamanca davamçısı deyil, eyni zamanda müəyyən mənada onların 
sintezi rolunu oynayır. 
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H.Arifin yaradıcılığında hiss o qədər güclüdür ki, burada mücərrədlik, 
məntiq, rasional düşüncə əlamətləri axtarmaq adamın heç ağlına da gəlmir. Elmi 
təfəkkürə, fəlsəfi fikrə şair özü təşəbbüs göstərmir, həmişə fikrin fövqündə da-
yanır. Şeirdə forma o qədər kamildir ki, təbiətin, canlı həyatın, real mənəvi pro-
seslərin daxili ahəngi bu forma ilə qaynayıb-qarışır; forma məzmunda, məzmun 
formada itir. Şairin duyğusu, ilhamı ifadə etdiyi, təsvir etdiyi, qələmə aldığı səh-
nəyə can verir, onu pərvazlandırır. Şair səhnədən çəkilir, oxucu təbiətlə, ictimai 
həyatla, sosial-mənəvi problemlərlə təkbətək qalır: 

Hər canlının öz hüsnü var, öz adı, 
Dağa dərə, dərəyə dağ deyilmir. 
Əsil bulaq qaynadıqca qaynadı, 
Əsil polad əyilmir ki əyilmir (1, 24). 

Xalq şairinin folklor instinkti, ənənəvi poetik təhkiyə ənənəsinə bağlılığı 
yaradıcılığında etnik mənəviyyat kodeksinin, qəhrəmanlıq-kişilik-ərlik ideal-
larının təcəssümünə xüsusi siqlət gətirmişdir. Vətəndaşlıq konsepsiyası bayatı 
kövrəkliyinə ayrıca məzmun verir: Çağdaş poetik təcrübəmizin bu maraqlı nü-
munələrində narahat suallar, qisas, intiqam çağırışı eşidilməkdədir: 

Tanıdır insanı dözüm, etibar, 
Əbədi həyat da bir təsəllidir. 
Baba Koroğludan bir misal da var, 
“Qoç igidlər yarasından bəllidir” (1, 18). 

"Dərdimizin bayatı düzümü" (bayatı törəni) Azərbaycan poeziyasına xüsu-
si patetika (pafos), intonasiya tipi, emosional energetika gətirmişdir. Burada 
hansı müəllif emosionallığı yoxdur? 

Saz altında dillənən sözün improvizəsi təhtəlşüurdakı, yaddaşdakı xüsusi ad-
ları (antroponimləri, toponimləri) çözüb ritmə hörür, qafiyəyə düzür. Hüseyn Arif 
müəllif şəxsiyyəti, onun "görən və bitən ürəyi" daim hadisələrə müdaxilə edir. 
Vətən təbiəti ilə, onun bütöv coğrafiyası ilə bağlı biliyini nümayiş etdirir, türk 
insanının başına gələnlərə (başına gətirilənlərə) emosional münasibətini bildirir. 

Hüseyn Arif o şairlərdəndir ki, epik keçmişin etnos üçün aktuallığına işıq 
saflığı, şair səmimiyyəti ilə inanır. Koroğlunun, Dədə Qorqudun, Əsli-Kərəmin, 
Qərib-Şahsənəmin... gerçək varlığına inanır. Çünki Hüseyn Arifdə epik təfəkkü-
rün bütövlüyü pozulmamışdır. Bəlkə, müasir şairlərimizin savaş tariximizi epik 
vasitələrlə verə bilməmələrinin səbəbi elə budur? 

Ənənəvi şeirin ən yaxşı nümunələrini yaradan Hüseyn Arif yaradıcılığında 
müasirliklə tarixilik, xəlqiliklə bəşərilik vəhdətdədir və bütün bunlar şairin poe-
tik irsinin əbədiyaşarlığını təmin edir. 

İşin elmi nəticəsi. H.Arifin əsərləri poetik gözəllik, müdriklik nümunəsi-
dir. Çünki bu yaradıcılıq çoxəsrlik ədəbi ənənələrə söykənib, türkün ruhundan, 
qopuzundan qidalanıb, şifahi xalq ədəbiyyatının zəngin janrlarından faydalanıb. 
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İşin elmi yeniliyi. H.Arif yaradıcılığı nə qədər ənənəvidirsə, o qədər də 
modern və novatordur. İstifadə olunan şeir formaları da, məzmun gerçəkliyi də 
fikrimizi təsdiq etməyə əsas verir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. H.Arif poeziyası tək özünü ifadə etmək deyil, 
həmçinin xalqın ulu keçmişini, tarixi-mənəvi yaddaşını sabaha daşımaq məqsədi 
daşıyır. Məqalə folklorşünaslar tərəfindən istifadə oluna bilər. 
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ASTRAL DÜNYANIN YARADILMASI İLƏ BAĞLI MİFLƏR VƏ 
ƏFSANƏLƏR 

(Göy cisimləri ilə bağlı əfsanələrdə astral-kosmoqonik görüşlər) 
 

Xülasə 
Azərbaycan əfsanələri mifləri öyrənmək, araşdırmaq üçün ən gərəkli mənbələrdən biri 

kimi diqqəti cəlb edir. Əfsanələrin alt qatındakı mifoloji məzmun mahiyyət səviyyəsindədir. Əf-
sanələrin mühüm bir qismi astral elementlərlə bağlıdır. Astral dünyanın yaradılışı ilə bağlı əf-
sanələr bizə xalqımızın ilkin mifoloji təsəvvürlərinin məkan-zaman hüdudlarını təsəvvür etməyə 
imkan verir. Mifik düşüncədə yaradılış eyni bir sxem üzrə baş verir, ölüb-dirilmə ilə gerçəkləşir. 
Bu proses bütün hallarda ilk əcdad arxetipi ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: mif, əfsanə, astral, çevrilmə, yaranış mifologemi, mifik sxem  
 
Elchin Galiboglu (Imamaliyev) 
 
MYTHS AND LEGENDS ABOUT THE CREATION OF ASTRAL WORLD 

(Astral-cosmogony thoughts in the legends about sky bodies) 
 

Summary 
To study, investigate myths Azerbaijan legends draws the attention as one of the most 

important sources. The mythological content in the under layer of legends is in the level of 
essence. The main parts of the legends are in the connection with astral elements. The legends 
about the creation of astral world give opportunity to us to imagine the place-time limits of the 
first mythological thoughts of our nation. The creation in mythological thinking happens accor-
ding to the same scheme, and it realizes with death-enlivening. In any cases this process is in the 
connection with the first ancestor archetype.  

Key words: myth, legend, astral, turning, the creation mythology, mythological scheme  
  
Эльчин Галибоглы (Имамалиев) 
 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ СВЯЗАННЫЕ С ЗАРОЖДЕНИЕМ АСТРАЛЬНОГО МИРА 
(Астрально-космогонические взгляды, связанные с небесными телами) 

Резюме 
Азербайджанские легенды, как важные источники, привлекают внимание для 

изучения и для исследования мифов. Мифологическое содержание под текстом легенд на 
уровне сути. Существенная часть легенд связана с астральными элементами. Легенды, 
связанные с зарождением астрального мира дает нам возможность представить себе пре-
делы пространства-времени первичных мифологических представлений нашего народа. В 
мифическом мышлении зарождение происходит по одной и той же схеме, реализуется со 
смертью и воскресением. Этот процесс, во всех случаях связаны с архетипом ранних 
предков. 

Ключевые слова: миф, легенда, астральный, преобразование, мифологема зарож-
дения, ифическая схема 
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Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan əfsanələri mifləri öyrənmək, araşdır-
maq üçün ən gərəkli mənbələrdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Əfsanələrin alt qa-
tındakı mifoloji məzmun mahiyyət səviyyəsindədir. Əfsanədə çevrilmə poetik 
strukturun əsas formullarından birini təşkil edir. Çevrilmə qadağaya əməl edil-
məməsi səbəbindən obyektin ilkin təbiətinə qayıtması kimi özünü göstərir.  

İşin məqsədi. Astral dünyanın yaradılması ilə bağlı miflərin və əfsanələrin 
qarşılıqlı öyrənilməsi əsasında xalqımızın ilkin mifoloji təsəvvürlərinin məkan-
zaman hüdudlarını müəyyən etmək.  

 
Astral dünyanın yaradılması ilə bağlı miflərin məzmunu izlərini əfsanələr-

də aydın şəkildə qoruyub saxlamışdır. Bu, o deməkdir ki, Günəş, Ay, ulduz, 
bürc, göy kimi obyektlərə qədim insanların sirli-sehrli münasibəti davamlı ol-
muş, şifahi düşüncədə güclü izlərini qoymuşdur. M.Təhmasibin yazdığı kimi, 
“Günəş həyatın mütəhərriklərindən biri olduğu üçün əsatirdə də Allahın öz 
təzahürü, oğlu və gözü kimi dəyərləndirilmişdir. Hal-hazırda xalq içərisində ya-
şayan adət və əqidələr Günəşin yalnız canlı deyil, eyni zamanda müqəddəs sa-
yıldığını göstərir. Günəşə and içmək, onu söymək, təhqir etməyin günah hesab 
edilməsi, eləcə də onun Yer üzündəki insanlara məxsus təzahürü olan oda and 
içmək, söymək və ya təhqir etməyin, hətta püfləyib, yaxud su töküb söndürmə-
yin günah hesab edilməsi həmin bu münasibətin qalıqlarıdır. Günəşə qarşı bu 
hörmət əlbəttə ki, ümumbəşəridir. Lakin ümumiyyətlə, atəşpərəstlik, o sıradan 
da Zərdüştiliyin hakim olduğu ölkələrdə, eləcə də qədim Azərbaycanda xüsusi 
Günəşi istiqbal, onun tüluunu qarşılama mərasimi olmuşdur” (11, s. 66).  

Əfsanələrin mühüm bir qismi astral elementlərlə bağlıdır. A.Nəbiyev yazır 
ki, astral təsəvvürlər, səma cisimləri və bürclərlə bağlı əfsanələr bu janrın ən 
qədim nümunələrindən hesab edilir. Çünki həmin əfsanələrdə xalqın kosmoqo-
nik təsəvvürləri, səma cisimləri ilə bağlı antropomorfik görüşləri, eləcə də ayrı-
ayrı bürclər, insan xarakterinin və taleyinin həmin bürclərlə bağlı yaranıb forma-
laşma təsəvvürləri özünü geniş əks etdirir (8, 283-284).  

Astral əfsanələr dünyanın yaranışını təsvir edən ən ilk miflərdən qaynaq-
lanır. Prof. R.Qafarlı göstərir ki, “Yaranışın mənbəyinin kosmosla və göy cisim-
ləri ilə (Günəş, Ay, ulduzlar və göylə) bağlandığı görüşlərdə inkişafın mənbəyi 
üç göy cismi ilə əlaqələnir. Günəşsiz qaranlıq dünyada hərəkət, doğulma, boya-
başa çatma mümkün deyil. İşıq və istilik təbiəti canlandırdığından təsəvvürlərdə 
bütün dünyanın yaradıcısına çevrilir. Azərbaycanda Günəşə sitayiş eramızın VII 
yüzilliyinədək davam etmişdir. Bəzi tayfalarda əsas sakral qüvvə kimi sadəcə 
göy təbəqəsi götürülmüş və ata Göy tanrı ana Yerin üstünə sərilərək dünyanı hər 
cür bəlalardan qorumuşdur. Məhz onların birliyindən təbiətdəki bütün varlıqlar 
doğulmuşdur. Göy cisimlərinə həsr olunan miflərin arxaik formalarının yalnız 
izlərinə rast gəlirik. Uzun tarixi prosesləri şifahi şəkildə adlayan mətnlərdə 
kosmik varlıqların bəzi əlamət və keyfiyyətlərinin meydana gəlmə səbəbləri şərh 
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olunur. Məsələn, ayla günəşin rənginin açıqlığı və qırmızılığının yozumu belə 
açıqlanır ki: «Qara dəryadan Gün çıxır. İrəli gedir. İstəyir ki, balıq onu uda. Gü-
lənbər onun qabağına qılınc tutur. Qoymur onu yeməyə. Dəryadan Ay çıxır, qal-
xır göyə. Balıq istəyir ki, onu uda. Gülənbər qoymur ki, balıq onu yeyə. Ay və 
Gün onun nəfəsindən olur qırmızı. Əhli kişilər salavat çevirəndə guya ki, Ayın 
qırmızısı tökülür, gedir girir anasının qoynuna. Buna görə də Gün qırmızı, Ay 
açıq rəngdə olur». Mifdə Qara dərya göy üzüdür, balıq günəş və ay tutulmasına 
səbəb olan təbiət varlığıdır, şərin başlanğıcıdır. Gülənbər ilkin tanrıların yaradı-
cısıdır, zaman və tale yükünü özündə daşıyır, qırmızı rəng – atəşin, istiliyin, açıq 
rəng isə gecənin aydınlığının rəmzidir. Salavat çevirmək – islam adətini xatırlat-
sa da, əski çağlarda bütün varlıqların anası Gülənbərə müraciətlə söylənən duaya 
işarədir. Türk kosmoqonik miflərinin Çin mənbələrinə düşmüş ən qədim yazılı 
mətnində - «Ulu Toyun» söyləməsində isə əksinə, Günəş Ay Toyunun qızıdır. 
Ulu Toyun ona aşiq olub anasını Ay Toyunun göyünə elçi göndərir. Lakin 
Günəşlə evlənməsi üçün ondan bir şərti yerinə yetirmək tələb olunur: Ulu Toyun 
«dalğa-göl incisini və sərab – çöl incisini» nişan əvəzi ödəməli idi. Yer övladı 
Ulu Toyun «nişanları» tapmadığından göy qızı Günəşlə evlənə bilmir (5, 39-40).  

Astral miflər və əfsanələr dünyanı dərketmənin ibtidai üsuludur. Prof. 
R.Əliyevin dediyi kimi, mif qədim insanların dünyanı anlama tərzidir. Mif geniş 
mənada hökmdür, ibtidai cəmiyyətin nisanlarının davranışını, əxlaqını tənzim-
ləyən qanunlar məcmusudur (7, 5). 

Prof. Kamil Hüseynoğlu yazır ki, müasir danışıq dilində tez-tez “göyün 
yeddinci qatında olmaq” ifadəsinə rast gəlirik. Bu ifadə sevinc və şadlıq anlayış-
larının ən yüksək dərəsəsini bildirmək üçün işlədilir. Uzaq keçmişdə isə bu ifadə 
hərfi mənada başa düşülürdü və insanlar belə düşünürdülər ki, göy, səma bir 
neçə qatdan ibarətdir. Müxtəlif xalqların dünyanın quruluşu haqqındakı təsəv-
vürlərində təkcə göy deyil, yer və “yeraltı dünya” da çoxsahəli və çoxtəbəqəli 
hesab edilirdi (12, 66). Dildə bu gün belə yaşayan ifadələr dünyanı ilkin dərket-
mənin astral görüşlərlə bağlılığına dəlalət edir. 

Digər əfsanələrdə olduğu kimi, astral əfsanələrdə də çevrilmə kainatın bü-
tün ünsürləri arasında əlaqəni təmin edərək vahid yaradılış – kosmoqoniya zən-
ciri yaradır. Bu cəhətdən R.Qafarlının fikri səciyyəvidir: “Əfsanə çevrilmələrin-
dən belə nəticə alınır ki, guya başlanğıcda dünyada ancaq və ancaq insan möv-
cud olmuşdur, az qala torpaq da, hər qaya, hər daş da insan şəklindədir, bu in-
sanlar bəzən könüllü olaraq, bəzən də məcburi yolla formalarını dəyişərək qa-
yanı, çayı, ağacı, quşu, heyvanı və s. meydana gətirmişlər. Miflərdə genezis, do-
ğum tamam başqa şəkildədir, bəzi məqamlarda yuxarıdakı prinsiplərin əksini 
təşkil edir. Başqa sözlə, insan təbiətin eyni hüquqlu detallarından biridir, doğu-
şunda hətta üstünlük çox hallarda heyvanlarda, quşlarda, cansız varlıqlarda olur. 
Yəni insan özü ağacdan, quşdan, torpaqdan, sudan, Günəşdən və s. əmələ gəlir. 
Sonrakı funksiyasına görə təbiətin başqa varlıqlarından tamamilə fərqlənsə də, 
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yaranmasında hüququ mifik varlıqların əlindədir. Mövcud olduğu dövrdə sər-
bəstdir, müstəqildir, hətta tanrı ilə qarşı-qarşıya gələ bilir. Yalnız mövcudluğu 
başa çatanda formasını dəyişir, ölüb torpağa qarışır (6, 470). 

İndi isə astral əfsanələrdə yaranış mifologemini konkret mətnlər əsasında 
müəyyənləşdirməyə çalışaq. Çünki hər bir mifoloji sisteminin bərpasının ən 
etibarlı mənbəyi folklor mətnləridir.  

«Göyün qəzəbi» adlı əfsanədə deyilir ki, bir arvad sacda fətir bişirirmiş. 
Uşağı yanına gələndə onu fətirin üstündə əyləşdirir. Göy qəzəblənir, yer yeddi 
qat uzaqlaşır. Buğda sünbülü də haray qoparır, aşağıdan yoluna-yoluna çağırır, 
heyvanlar mələşir, atlar kişnəşir, itlər ulaşır. Sünbülün harayı kəsilmir, başında 
bir az dən saxlayır, onu da çörəyin qədrini bilənlərə (1, 137).  

Burada insanın müqəddəs saydığı obyektlərə münasibəti ifadə olunur. Qə-
dimdən xalq arasında çörəyə münasibət müqəddəs sayılmışdır. Əcdadlarımızın 
təsəvvüründə insan yaşamı ilə bağlı hər şeyə,o cümlədən də bərəkətə münasibətə 
göy nəzarət edir. Əfsanənin məzmunundan anlaşılan budur ki, həmin hadisəyə 
(ananın uşağını fətirin üstündə oturtmasına kimi) Göy Yerlə bir imiş, əslində bu, 
o demək imiş ki, insanların qayğıları yox imiş. Məlum olur ki, Göyün qəzəb-
lənərək Yerdən yeddi qat uzaqlaşmasının səbəbi insanların bərəkətə (çörəyə, 
fətirə və s.) pis münasibət bəsləməsidir. «Buğda sünbülünün aşağıdan yoluna-
yoluna çağırması, çörəyin qədrini bilənlərə başında bir az dən saxlaması» göyün 
insanın hərəkətinə hiddətini, qəzəbini ifadə edir.  

Bu əfsanə bir daha qədim təsəvvürlərdə insanın təbiətdəki hər bir nəsnə ilə 
ruhən birliyini – ona bağlılığını, hansısa bir davranış xətası yaparkən səbəbini 
onlarla bağladığını, bunun özünü inanclaşdırdığını, kurallaşdırdığını sübut edir.  

“Günəş və Ay haqqında” bir neçə əfsanə mövcuddur. Əsasən eyni motivi 
təqdim edən həmin mətnlərdən birinə diqqət edək: Bir kişi ova çıxır. Əlinə bir 
şey düşmür. Axır gəlib kiçik bir gölün kənarına çıxır. Görür ki, gölün o tayında 
gözəl bir qız əyləşib gölə tamaşa edir. Qız o qədər gözəl imiş ki, şövqündən 
ovçu ona baxa bilmirmiş. Axır ovçu birtəhərlə ona yaxınlaşıb soruşur ki, sən 
kimsən? Qız cavab verir ki, mənim adım Günəşdir. 

Ovçu ilə Günəş bir az söhbət edirlər, axşamın qaranlığı ətrafı bürüyür. Ov-
çu Günəşə təklif edir ki, onlara qonaq getsin. Günəş razı olur. Onlar birlikdə ov-
çunun evinə gəlirlər. Ovçu qonağı böyük hörmətlə qarşılayır. Günəş ayrıca bir 
otaqda yatır. Sabah açılır, hamıdan qabaq qonaq durur. O, həyətə çıxan vaxt 
ətraf nura boyanır. Bu zaman ev yiyəsi də yuxudan oyanır. Günəşə baxanda göz-
ləri qamaşır. Ovçu Günəşə yaxın gedə bilmir. Bu vaxt Günəş öz gözəlliyindən 
utanıb, yenidən otağa qayıdır. Ovçu öz qonağının gözəlliyi haqqında qonşulara 
danışır. Bildirir ki, ona yaxın düşmək çətindir. 

Qonşuluqda olan bir kişi deyir ki, mən onu tuta bilərəm.  
Günəş yenə ovçunun evində qalır. Səhər ovçu və onun qonşusu Günəşi 

görmək və tutmaq üçün bayırda gözləyirmişlər. Günəş çölə çıxan kimi yenə 
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aləm nura boyanır. Ovçunun qonşusu görür ki, doğrudan da ona yaxın düşmək 
mümkün deyil. Ondan süzülən işıq ox kimi adamın gözünə sancılır. 

Axır qonşu təngə gəlib onu yayı-oxu ilə vurur. Bu ox Günəşi sinəsindən 
yaralayır. Günəş yaralı-yaralı qaçır. Günəş göyün üst qatına qalxır və öz donunu 
soyunub səpir. Donundakı qan izləri qurşaq şəklində göyün üzündə yağışdan 
sonra görünür. Ovçu tutduğu işdən peşman olur və bir at minib onu axtarmağa 
gedir. Ancaq ona çata bilmir. Deyirlər, həmin ovçu Ay imiş, qonaq isə aləmə 
nur saçan, dünyaya gözəllik verən, həyat verən Günəş imiş. Bəzən görürsən Ay 
sabaha qalır ki, Günəşlə görüşüb günahını boynuna alsın, ondan üzr istəsin, 
ancaq bu mümkün olmur, Günəş ondan qaçır (9, 245). 

Bu əfsanədə insanlaşmış Günəş obrazı var. İnsanın Günəşə münasibəti 
doğmadır, səmimidir. Günəş də bu münasibəti duyur, insana yaxın gəlir, o də-
rəcədə ki, hətta evində də gecələyir. Qədim təsəvvürlərdə Göylə Yeri bir yerdə, 
çox yaxınlıqda təsəvvür edən insanlar Günəşlə bağlı da bu düşüncədə olmuşlar.  

Günəşin Yerdən aralanmasının, «ayrılmasının» səbəbi artıq əcdadlarımızın 
təsəvvüründə mifdən sonrakı əfsanələşmiş çağı ifadə edir: yəni bir zamanlar 
Günəş hətta Yerdə (adamların evində belə) gecələyirmiş, həmin hadisədən sonra 
(insanların onu tutmaq məqsədilə oxla yaralamasından sonra) birdəfəlik Yerdən 
ayrılıb.  

Burada Günəşin gözəl qız şəklində təsəvvür edilməsi əski təsəvvürlərdən 
(ilk növbədə saçaqlı olması ilə bağlıdır) irəli gəlir.  

Yaralı Günəşin insanların əlindən qaçaraq göyün üst qatına qalxması, 
donunu soyunub səpməsi yaradılış motividir: belə ki, «donundakı qan izlərinin 
qurşaq şəklində göyün üzündə yağışdan sonra görünməsi»nin səbəbi insanın 
Günəşi yaralamasıdır. Adətən göy qurşağı yağışdan sonra əmələ gəlir. Demək 
insan Günəşi yaralayıb, küsdürüb, ağladıb…  

Əfsanənin sonunda həmin insanın Ay olduğu deyilir. Günəş (qız) Aydan 
(oğlandan) qaçır, gecə ilə gündüz bu ayrılığı qoruyur.  

Əfsanədə əslində üç astral obyektin – Günəşin, Ayın və göy qurşağının 
yaranması, Göy üzündə həmişəlik məskunlaşması səbəbi “aydınlaşır”.  

Mətndə dünyanın yaradılması ilə bağlı konsept özünü bir neçə səviyyədə 
göstərir: 

Birincisi, hər bir yaradılış mifologemi konkret kosmoqonik konseptə bağ-
lanır. Bu qanunauyğunluğu mətndə də görürük. Məlum olur ki, Günəşlə Ayın 
bir-birini izləməsi bir kosmoloji ritm kimi Ovçu ilə Günəş arasındakı hadisədən 
törəyir. Həmin hadisəyə qədər bu kosmoloji ritm mövcud deyildi. Bu baxımdan 
həmin ritmin əsası sözügedən hadisə ilə qoyulur. Bu da öz növbəsində Ovçu ilə 
Günəş arasındakı hadisəni ilkin kosmoqonik presedentə çevirir. 

İkincisi, hər bir kosmoqonik presedent ilkin hərəkət örnəyi kimi ilk əcdad-
mədəni qəhrəman obrazı ilə bağlıdır. Başqa sözlə, Günəşlə Ayın astral hərəkət 
ritminin Ovçu-Günəş münasibətlərindən başlanması Ovçu obrazında ilk əcdad-
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mədəni qəhrəman arxetipini görməyə imkan verir. Azərbaycan mifik mətnlə-
rində ilk əcdadın Oğuz kağan olduğunu nəzərə alsaq, Ovçu obrazı Oğuz kağanın 
məna sırasına aid olan paradiqmadır. 

Üçüncüsü, Ovçu-Oğuz paralelini asanlıqla bərpa etmək olur. İlk əcdad 
Oğuz kağan əvvəlcə gecə vaxtı işıq şüası şəklində yerə düşən Günəş qızı ilə, da-
ha sonra gölün ortasındakı ağacın koğuşunda oturmuş Yer-Su qızı ilə evlənir. 
Bu motivi sözügedən əfsanə mətnində də görmək olur. Ovçu Günəş qızına gölün 
sahilində rast gəlir. Beləliklə, Oğuz kağan mifindəki hadisə və obrazlar müəy-
yən dəyişikliklərə uğramış şəkildə əfsanə mətnində də var. 

Dördüncüsü, əfsanədə Ayın ovçu olması da onun Oğuzla bağlılığını ortaya 
qoyur. İlk əcdad Oğuz məhz mahir ovçudur və öz xanımlarını da ovda tapır. 

S.P.Pirsultanlı yazır ki, “Dədə Günəş”, “Aldədə” əsatir və əfsanələrində 
Aldədə yanar təndirin, Dədə Günəş isə kürənin içərisinə atılır, lakin heç biri 
yanmır. Bizcə, Aldədə ilə Dədə Günəş əslində eyni məna daşıyan və bir kökdən 
olan adlardır. Elə Aldədə də Günəş Dədə deməkdir. Aldədə və Dədə Günəşin 
odda yanmamaları, daha çox səma aləmi ilə, hamiliklə, Aya və Günəşə, oda və 
suya sitayişlə, qədim düşünüş və inamlarla bağlı məsələdir. Əlbəttə, bu da 
inkaredilməzdir ki, həmin qədim görüşlərin özləri də müəyyən mənada Zərdüşti-
liklə süslənmişdir. Odur ki, Azərbaycan folklorunda Gögtanrı – səmavilik müəy-
yən məqamlarda elə birləşir ki, bəzən bunları bir-birindən seçmək, ayırd etmək 
özü də çətinlik törədir. Məsələn, əfsanəyə görə, Zərdüşt möcüzə göstərmək üçün 
otlardan düzəltdiyi xüsusi maddəni bədəninə çəkməklə odun içində dayana 
bilirmişsə (Ə.X.Dəhləvi. Şirin və Xosrov. Bakı, 1973, səh. 321), Nizamiyə görə: 
Zərdüştün qırmızı kükürd “ocağı” varmış (Nizami “Yeddi gözəl”, Bakı, 1941, 
səh.107). Aldədə və Dədə Günəş kimi Zərdüşt də odda yanmır. Lakin bunların 
arasında fərqlər mövcuddur. Zərdüştü odda yanmağa qoymayan onun varlığın-
dakı qeyri-adi qüvvə deyil, öz əli ilə otlardan hazırladığı xüsusi maddədir. De-
məli, Zərdüştün qələbəsi müəyyən mənada əqlin, kamalın qələbəsidir. Od içində 
saqqalı buz bağlayan Aldədə ilə Dədə Günəş isə Zərdüştdən fərqli olaraq qeyri-
adi sehrkar güc və qüdrətə malik əsatiri obrazlardır (10, 88).  

Mövzu ilə bağlı daha bir tipik əfsanə forması ilə qarşılaşırıq. “Günəşlə 
Ay” əfsanəsində deyilir ki, Günəş çox gözəl, həm də məğrur qızdır. Ay onu 
dəlicəsinə sevir. Günəş Ayın qarşısında şərt qoyur ki, əgər məni sevirsənsə, 
üzündəki qara xalı qopar ver mənə. Ay heç nə düşünmədən sevgilisinin xahişini 
yerinə yetirir. Günəş qəhqəhə çəkir ki, sənin gözəlliyin xalında idi. Onu da mən 
səndən aldım. Dünyanın gözəli indi mənəm. Ay Günəşdən küsür, üzünə tökülən 
qanı sifətindəcə donub qalır. Ayın üzündə ləkə o vaxtdandır. Günəş tutduğu işə 
peşman olur, Ayı nə qədər çağırırsa, o, geri dönmür. Ay Günəşi görməmək üçün 
üzünə pərdə çəkir, istəmir ki, Günəş sifətindəki ləkəni görsün. Günəş çıxarkən 
Ayın sifətinin solğunlaşması bu səbəbdəndir (3, 29). 
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Günəşlə Ayın insanlaşmış obrazları əfsanədə son dərəcə canlı təsvir olun-
muşdur. Məlum olur ki, Günəş nəinki Ayı sevmir, əksinə, onun gözəlliyinə pa-
xıllıq edir. Ay isə Günəşə dəlicəsinə vurğunluğu səbəbindən onun istəyini tərəd-
düdsüz yerinə yetirir. Günəşin istədiyi xalı qoparması səbəbindən “Ayın sifətin-
də qanın donub qalması” motivi əfsanənin mifik mahiyyətini izah edir.  

Minillərdir ki, əcdadlarımızın Ayda müşahidə etdikləri “qəribə ləkə”nin 
səbəbi əfsanədə açımını bu cür tapmışdır. Eləcə də Günəşin sonradan peşman 
olmasına baxmayaraq Ayın ondan mümkün qədər qaçması, Günəş çıxanda Ayın 
rənginin solğunlaşması əfsanənin özülündə duran yaradılış motivinin mahiy-
yətini tamamilə izah etmiş olur.  

Maraqlıdır ki, “Gün və Ay” mövzusunda başqa bir mətndə Günəş daha 
gözəl olmaq üçün anasına yalvarır: “Günəş qız, ay oğlandı. Günəş deyif ki, ana, 
məni elə gözəl yarat ki, millət maa baxa bilməsin. Anası da deyif:  

- A bala, saa göz dəyər axı. 
Deyif:  
- Onda nənə, maa baxanın gözünə iynələrimi sancajam ki, maa baxa bil-

məsin.  
Tüfəngin ayaxdadı, 
Çəkmisən, ayaxdadı. 
Ay dedi: - Gün boğazdı, 
Gün dedi: - Ay axdadı” (4, 16).  
Bu mətndə Günəşin anasına yalvarması onun insanlaşmış obrazını təsəv-

vür etməyə tam imkan verir. Mifoloji təsəvvürdə Günəşin özü yaradıcı – Tanrı 
kimi dərk olunur. Anası Günəşin daha gözəl olmasını istəmir, çünki ona göz 
dəyər. Ancaq Günəş inad edir, göz dəyməsindən qorxmur, çünki ona pis nəzərlə 
baxanların gözlərinə iynələrini sancacaq.  

Astral dünyanın yaradılışı ilə bağlı əfsanələr bizə xalqımızın ilkin mifoloji 
təsəvürlərinin məkan-zaman hüdudlarını təsəvür etməyə imkan verir. “Yeddi 
bölük” əfsanəsində deyilir ki, hökmdar bir ananın 7 oğlunu dağın başında öl-
dürtdürür. Ananın ah-fəğanı onu oda çevirib şimşəyə döndərir. Hava qaralanda, 
yağış yağanda kim Yeddi bölükdən keçirsə, Şimşək onu vurur. Şimşək öz bala-
larının öldüyü yerə toxunmur, müqəddəs yer kimi saxlayır. Hava qaralanda heç 
kim Qalaça dağının arxasına, Yeddi bölüyə yaxın getmir (2, 119). 

Bu əfsanədə yaradılış konsepsiyası mifik sxemi əks etdirir. Bu sxemi aşa-
ğıdakı kimi bərpa etmək mümkündür: 

Kosmik nizamın pozulması və xaosa keçid: Hökmdarın ananın 7 oğlunu 
günahsız yerə öldürməsi; 

Kosmik yaradılışın universal formulu – ölüb-dirilmə: ananın ölərək 
şimşəyə çevrilməsi; oğlanların ölərək “Yeddi bölük” adlı məkana çevrilməsi; 

Yeni həyat nizamının sakral presedentlə yaranması: Şimşəyin adamları 
bu yerdə öldürməsi sözügedən hadisədən sonra yaranır. 
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İşin elmi nəticəsi və yeniliyi. Mifik düşüncədə yaradılış eyni bir sxem 
üzrə baş verir. Yaradılışın əsasında ölüb-dirilmə ilə gerçəkləşir. Bu proses bütün 
hallarda ilk əcdad arxetipi ilə bağlıdır. Astral dünyanın yaradılması ilə bağlı mif 
və əfsanələrin öyrənilməsi göstərdi ki, mifik kosmoqoniyanın universal prinsipi 
göy cisimləri ilə bağlı əfsanələrdə də öz aktuallığını qoruyur. Bu da öz növbə-
sində həmin mətnləri Azərbaycan mifoloji dünya modelinin bərpası işində qiy-
mətli mənbəyə çevirir.  

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalənin tətbiqi əhəmiyyəti ondan folklor mətn-
ləri əsasında mifoloji dünya modelinin bərpasına həsr olunmuş tədqiqatlarda nə-
zəri qaynaq kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir. 
 

ƏDƏBİYYAT 
 
1. Azərbaycan xalq əfsanələri / Toplayan və tərtib edəni S.Paşayev. Bakı: Yazıçı, 

1985, 286 s. 
2. Azərbaycan Folkloru Antologiyası. VIII kitab. Ağbaba folkloru, Bakı: 2003, 

475 s. 
3. Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası. 20 cilddə. I cild. Bakı, Elm, 1982, 

510 səh. s.29. 
4. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. I kitab (Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, 

Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Bakı: 
Elm və təhsil, 2012, 464 s. 

5. Qafarov R. Azərbaycan türklərinin mifologiyası (qaynaqları, təsnifatı, obraz-
ları, genezisi, evolyusiyası və poetikası) / Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı. Bakı, 
2010, 59 s. 

6. Qafarlı R. Mif, əfsanə, nağıl və epos (epik ənənədə janrlarası əlaqə). Bakı, 
1994, ADPU-nun nəşri, 758 s. 

7. Əliyev R. Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik tpansformasiyaları. Bakı: Elm, 
2014, 332 s.  

8. Nəbiyev A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. II hissə. Bakı: Elm, 2006, 648 s. 
9. Pirsultanlı S.P. Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri. Bakı: Azərnəşr, 2009, 

427 s. 
10. Pirsultanlı S.P. Azərbaycan eposunun əfsanə qaynaqları. Bakı: Azərnəşr, 

2002, 163 s. 
11. Təhmasib M. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. Bakı: Mütərcim, 2010, 488 s.  
12. Hüseynoğlu K. Mifin mənşəyi, mahiyyəti və tipologiyası. Bakı: Elm və 

təhsil, 2010, 180 s. 
 
Çapa tövsiyə edən: Fil.ü.e.d. Seyfəddin Rzasoy 



Dədə Qorqud ● 2015/I                                                                                                                                                                     81 
  
İlhamə ƏHMƏDOVA 
 AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun  
“Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və yazılı abidələr” 
 şöbəsinin elmi işçisi 
e-mail: iahmadova@inbox.ru 

     
MİLLİ ƏXLAQ VƏ DAVRANIŞ NORMALARI TARİXİ KİMLİK 

GÖSTƏRİCİSİ KİMİ 
Xülasə 

 
İsa Hüseynov – Muğannanın bədii nəsri bütün mahiyyəti ilə mətn hadisəsi olaraq tarixi 

kimliyə, milli əxlaq və davranış prinsiplərinə üstünlük verməklə yaranmış nümunələrdir. Ədib 
insanın mənəvi aləmini, iç dünyasını bütünlükdə etnosun dəyərlər sistemi ilə bağlı vermək baxı-
mından əvəzsiz istedad sahibidir. İsa Muğanna bütün əsərlərində milli koloritin böyük daşıyıcısı 
olaraq görünür. Ona görə də onun əsərlərində elat həyat tərzi, xalqın canlı məişəti, adət-ənənəsi, 
davranışları, mərasimləri bir sistem olaraq özünə yer tapır.  

 Açar sözlər: İsa Muğanna, milli əxlaq, davranış, tarixi kimlik 
 
NATIONAL MORALS AND BEHAVIOR NORMS AS THE HISTORICAL 

INDICATORS OF HISTORICAL PERSONALITY 
Summary 

 
Isa Huseynov – Mughanna’s artistic pros are the samples of created with preferring 

behavior principles and national morals also for their essences they considers as the historical 
personality. The writer is an non-substitutive talented person viewpoint of giving his personal 
life and whole his inside with ethnicity morals system. In all works Isa Mughanna seems as the 
great conveyer of national colors. So that in his works elat (a group of related people) lifestyle, 
real life of peoples, traditions, behavior, also ceremonies take special place.  

Key words: Isa Mughanna, national morals, behavior, historical personality. 
      

НАЦИОНАЛЬНАЯ НОРМА ВОСПИТАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ КАК 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Резюме 
 
Художестенное литературное мастерство в произведениях Иса Гусейнова-Муганна 

посвящено национальному воспитанию, принципам поведения. Писатель придал внутрен-
нему миру человека высокую оценку и тем самым явился незаменимым примером. Иса 
Муганна во всех своих произведениях является носителем национального колорита. В его 
произведениях по достоинству освещаются жизненные устои, быт, обычаи, нормы обра-
щения. 

Ключевые слова: Иса Муганна, национальное воспитание, обращения, истори-
ческая личность. 

 
Məsələnin qoyuluşu. Konkret olaraq İsa Muğannanın nəsrində yer almış 

milli əxlaq və davranış normaları bu yazının predmetini təşkil edir. 
İşin məqsədi. Elat həyat tərzi, xalqın məişəti, adət-ənənəsi, davranışları, 

mərasimləri yazılı ədəbiyyatda müxtəlif şəkil və formalarda həmişə əks olunmuş-
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dur. Bu işin əsas məqsədi isə İsa Muğannanın müraciət etdiyi əxlaq və davranış 
normalarını öyrənməkdir. 

 
İsa Hüseynov – Muğanna yaradıcılığında diqqət yetirilməli mühüm istiqa-

mətlərdən birisi milli əxlaq və davranış normalarının tarixi kimlik göstəricisi 
müstəvisində araşdırılmasıdır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan nəsri bütün za-
manlarda mövzu, düşüncə, təhkiyə özünəməxsusluqları ilə xarakterizə olunur. 
Keçən əsrin altmışıncı illərində isə bədii nəsr yeni sferaya daxil olur. Bu, əlbəttə, 
bütünlükdə ədəbi-bədii düşüncədə özünü göstərən fakt kimi bir aydınlıqla mü-
şahidə olunur. M.Hüseynin “Yeraltı çaylar dənizə axır”, R.Rzanın “Qızılgül ol-
mayaydı”, S.Rəhmanın “Əliqulu evlənir”, “Yalan” komediyaları, İ.Şıxlının “Dəli 
Kür”, İ.Əfəndiyevin “Geriyə baxma qoca”, B.Vahabzadənin “Gülüstan”, İsa Mu-
ğannanın “Yanar ürək”, “Saz”, “Tütək səsi”, “Kollu Koxa” və s. əsərləri ciddi 
dönüşün yeni mərhələdə başlanğıcı idi.  

İsa Muğanna yaradıcılığı üçün xarakterik xüsusiyyət “sərt üslub”da tarixi 
kimliyin bütöv görünə biləcək mahiyyətini təqdim edə bilmək idi. Çünki “sərt 
üslub”, düşüncələrini “boyaqsız-bəzəksiz” yazıya gətirmək Muğanna üçün yazıçı 
xarakteri, yazı üslubu ilə bağlı idi. Ona görə də onun bütün yaradıcılığı boyu 
hadisələrin təsvir və təqdimində epik təhkiyə ləngərli, orijinal düşüncə tipi ilə 
seçilir. Artıq bu üslubla İsa Muğanna sovet ideoloji sisteminin müəyyənləşdirdiyi 
birmənalı düşünmə modelini pozdu. Milli-mənəvi dəyərlərin, bəşəri əxlaq və dav-
ranış normalarının bədii ədəbiyyata bir sistem olaraq gətirilməsi yolunu tutdu. 
Sovet imperiya sistemi özünün müəyyənləşdirdiyi sərt və düşünülmüş ideoloji 
konsepsiyasında “sovet adamı” formulunu yaratmaqla üst qatda milli dəyərlərdən 
uzaqlaşma yolunu tutmuşdu. Əslində belə deyildi. Ona görə də bədii-estetik 
məfkurə, milli yaddaş həmin imperiya təsəvvürlərinin təlqinini birmənalı, birsəsli 
qəbul və davam etdirmədi. Çünki burada milli əxlaq və davranış normalarının, 
tarixi kimlik sisteminin pozulması üstünlük təşkil edirdi. İ.Muğanna, İ.Şıxlı, 
İ.Əfəndiyev, R.Rza, B.Vahabzadə, N.Xəzri, Qabil, N.Həsənzadə və s. sənətkarlar 
öz individual düşüncə tərzi ilə milli davranış və əxlaqi dəyərləri əks etdirən bədii 
nümunələr yaratmaq yolunu tutdular. Bir növ bədii düşüncədə sosialist realizmi-
nin müəyyənləşdirdiyi sistemdən kənara çıxan əsərlər yaratdılar. İsa Muğanna 
məhz yeni tendensiyanın, folklor təfəkkürünün bədii arenaya gətirilməsinin, milli 
yaddaşın hərəkətinin və mühitdə əsas olaraq görünüşünün başlanğıcını qoydu. 
“Anadil ötən yerdə”, Toy”, “Cəbhədən məktub”, “Yanar ürək”, “Saz”, “Tütək 
səsi”, “Kollu Koxa”, “Quru budaq”, “Doğma və yad adamlar”, “Faciə”, “Ömür 
karvanı”, “Şəppəli”, “Məhşər”, “İdeal” və s. sırf milli düşüncənin hadisəsi olaraq 
bədii sferanı hərəkətə gətirdi. Mənəviyyatın ekologiyasındakı pozuntuları, başlan-
mış çatları aradan qaldırmağa çağırış səsini ucaltdı. İ.Muğanna bədii ədəbiyyata 
yeni təfəkkür və düşüncə modelini gətirdi. Belə mənəvi-əxlaqi, sosial yaddaş 
modeli bir növ etnosun dəyərlər sisteminin kodlarının açılmasına və bütün 
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olanların bu sistem üzərində qurulmasına üstünlük verirdi. İsfəndiyar kişi, Qılınc 
Qurban, Axsaq Hacı, Bəkir, Gövhər, Şolloy, Səməd, Meşəbəyi Mirqasım, Şamil, 
Zəhra, Şərqiyyə, Kollu Koxa, Sultan Əmirli, Cavanşir və s. zəngin obrazlar 
qalereyası mühiti, etnosun həyat kredosunu, qaynar məişətini, bütünlükdə ma-
hiyyətini ifadə etmək anlamına gəlir. "Kollu Koxa”, “Saz”, “Tütək səsi” bütün 
mahiyyəti ilə mətn hadisəsi olaraq tarixi kimliyə, milli əxlaq və davranış prinsip-
lərinə üstünlük verməklə yaranmış nümunələrdir. “Kollu Koxa”da başlanğıc epi-
zoda diqqət yetirək: “ – Cında qarı, Dingə Dəmir, Həsir Haşım!.. 

Siyahı uzundur. Bizim Qaracalarda, uşaqları və yeniyetmələri çıxmaq şərti 
ilə, neçə adam varsa, bir o qədər də ləqəb var. Hamısını uydurub yaraşdıran da 
Koxadır. Daha doğrusu, Koxa idi. İndi o, kənddə yoxdur. İndi onun özünün də 
ləqəbi var: Kollu Koxa. Bəs bu ləqəbi kim qoşub? Nə üçün Kollu? Koxa bunu 
bilmir. Çünki, dediyim kimi, Koxa kənddə yoxdur. Gələndə görəcək ki, özünün 
də ləqəbi var. Amma gələcəkmi? Ümumiyyətlə, bir də Qaracalara üz tutarmı? Bi-
zim aramızda baş vermiş hadisədən sonra mənim sədr olduğum kolxoza ayaq 
basmaq istərmi? İstərsə nə olar?... Bu barədə fikirləşəndə məni dəhşət götürür. 
Çalışıram ki, heç olmasa bircə saatlığa onu unudum, mümkün olmur. Koxa qar-
şımda dayanıb nəfəs alır, azacıq çəp baxan iri, bir az çıxıq gözlərindən gülə-gülə: 
“Cında qarı, Dingə Dəmir, Həsir Haşım” – deyə sadalayır. Bununla da mənim iş-
gəncəm başlanır” (2, 259). İsa Muğanna insanın mənəvi aləmini, iç dünyasını 
bütünlükdə etnosun dəyərlər sistemi ilə bağlı vermək baxımından əvəzsiz istedad 
sahibidir. Sanki yazıçı düşüncəsi mətndə bir vahid olaraq kodlaşdırılır. Milli əx-
laq və davranış formalarının ifadəsi və müəyyənliyi baxımından Qılınc Qurban, 
Cavanşir, Sultan Əmirli kimi obrazlardan daha çox Kollu Koxa, Feldşer Hacı, 
İsfəndiyar kişi geniş mahiyyətlidir. “Qocaların dediyinə görə, Koxa yalnız atasına 
rəhmət oxutdurmaq xatirinə bu işə girişmişdi. Bir parası da bu fikirdə idi ki, 
Çopurlar, ümumiyyətlə, nəsilbənəsil, elə-obaya yaxşılıq eləyib bundan ruhlanar-
mışlar; Koxa da öz ata-babalarına oxşayıb. Hər nə isə fakt budur ki, Koxa gərək 
ki, iki aya qədər, növbə ilə həyətlərdə kötük yardı. Bu müddətdə isə, indi suyun 
altında qalmış Samux meşəsində anadan olub, orada da böyüdüyünə baxmayaraq, 
ata-baba kəndinin camaatına isinişdi” (2, 259). Göründüyü kimi, bu mətn və bun-
dan əvvəl verdiyimiz epizod öz təbii təsvir və təfərrüatı ilə Azərbaycan xalqının 
min illərlə tarixində daşlaşmış dəyərlər sistemini, yaddaşı, təsəvvürləri tarixi 
kimlik nümunəsi olaraq özündə işarələyir. Qaracalar kəndinin timsalında bütün-
lükdə milli düşüncəni hərəkətə gətirir. Onun bütün əsərlərində olduğu kimi, bu-
rada da folklor təfəkkürü, şifahi dil modelləri, nitq janrları və aktları ilə mənəvi 
dəyərlərin daşlaşmış formullarını təqdim edir. Kollu Koxanın verdiyi ləqəblər, 
onların daşıdığı məna çalarları, işarələdiyi mahiyyət məhz etnosun milli dəyərlə-
rini özündə qoruyub saxlayan varislik kodlarıdır. Çünki müəllifin “Koxa yalnız 
atasına rəhmət oxutdurmaq xatirinə bu işə girişmişdi. Bir parası da bu fikirdə idi 
ki, Çopurlar, ümumiyyətlə, nəsilbənəsil, elə-obaya yaxşılıq eləyib bundan ruhla-
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narmışlar; Koxa da öz ata-babalarına oxşayıb” deməsilə obrazın davranışlar siste-
minin genetikasına diqqət yetirməyin gərəkliyini bədii arenaya gətirir. Bütün-
lükdə Kollu Koxa haqqında yarımaydın, yarımqarışıq təsəvvürə aydınlıq gətirir.  

Əlbəttə, keçən əsrin altmışıncı illəri müstəvisində bədii nəsri təhlil edəndə 
bu dəyərlərin bir məqsəd olaraq bədii arenaya gətirilməsi özünü daha çox İsa 
Muğannada göstərdi. Təbii şəraitdə mühiti təqdim etmək, obraz və hadisələri mü-
hitin özündə axtarmaq və canlı, həyatla səsləşən və həyatı ifadə edən obrazlar qa-
lereyası yaratmaq sistemli şəkildə İsa Muğannanın yaradıcılıq keyfiyyəti olaraq 
meydana çıxdı. “Yanar ürək”, “Saz”, “Tütək səsi”, “Kollu Koxa”, “Anadil ötən 
yerdə”, “Koroğlunun çən qalası”, “Toy”, “Yekədiz Məcid”, “Şəppəli”, “Cəbhə-
dən məktub”, “Şinel”, “Zəhər” və s. əsərlərin yaratdığı etnik-mədəni mühit tarixi 
genetikası ilə oğuz düşüncəsinə, mədəni həyatın ifadəsinə hesablanmışdır. Bura-
da hadisələrin məkan etibarilə konkretləşməsi əslində ikinci dərəcəli məsələdir, 
üzdə olan, yazıçının ifadə edib çatdırmağa çalışdıqları yaddaşa, milli əxlaqa tarixi 
kimliyə hesablanır. Qılınc Qurban, Cavanşir, İsfəndiyar kişi daha çox epos təfək-
kürünün hadisələri və obrazlarıdır. “Kollu Koxa” da Kollu Koxa Cavanşir və Qı-
lınc Qurban arasında gedən mükalimə bunun tipik nümunəsidir. “Koxa yenə də 
nə isə, mənə aydın olmayan şeylər danışırdı. Birdən ondan heyrətli sözlər eşit-
dim: 

– Bu gün mən, Qurban kişi, səni də, bizim sədri də öz bildiyim sayaq kəs-
mişəm.  

– “Nə?! Necə yəni səni də, bizim sədri də kəsmişəm?!” 
Mən dik atıldım. 
– Koxa! Bu nə deməkdir?! Sən kimsən, Qurban kişini, ya da məni necə kə-

sə bilərsən?! Nəyə görə?! Ümumiyyətlə, bir məni başa sal görüm bu nə söhbətdir! 
O, mənə yenə də yanakı, yəni çaşlığı düzəlmiş gözlərlə baxıb səsimi xırp 

kəsdi. 
– Sən dillənməsən yaxşıdır, Cavanşir. 
– Niyə?! 
– Çünki bütün işlərin, necə deyərlər, mayeyi-fəsadı sənsən. 
– Nə iş! Nə mayeyi-fəsad, canım?! 
– Mənim bu gün Qılınc Qurban təki hörmətli, əziz adamımızın üstünə qı-

lınc qaldırmağımın günahı səndədir, Cavanşir. 
– Mən bu danışıqlardan heç nə qanmıram! Sən Qılınc Qurbana qılınc qaldı-

rırsan?! 
– Səbr elə, qoy kişiynən sözümü qurtarım, qandıraram, – deyə o, yenə Qur-

ban kişiyə baxdı. – Sən gəl mənlə höcətləşmə, Qurban kişi, – dedi. – İndi ki, biz 
ikimiz də Qılınc Qurbanıq, gəl höcətləşməyək sən öz təqsirini boynuna al, mən 
də varsa, özümünkünü boynuma alım, qılınclarımızı birləşdirək. O vaxt, inşallah 
işlərimiz yağ kimi gedər.  

Koxa qımışdı. 
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– Hə, birləşdirəkmi? Sən qoca Koroğlunun misri qılıncı, mən cavan Koroğ-
lunun ləqəb qılıncı”! (2, 259). Bu mətn özlüyündə epos təfəkküründən gələn ele-
mentlərlə zəngindir. Qılınc Qurban məhz bütün fəaliyyəti, davranış və mənəviy-
yatı ilə epos yaddaşından gələn elementlərlə işlənmişdir. Elin-obanın, bütünlükdə 
böyükdən – kiçiyə sahib olduğu etnosun keşiyində dayanması, əxlaqı və davranışı 
ilə Qılınc Qurban adını qazanmış və təsəvvürdə də bu cür daşlaşmışdır. Qılınc 
Qurban bir antroponim olaraq folklor təfəkküründən gəlir. Bədii nəsr məkanında 
60-cı illərdə və ondan sonrakı onilliklərədə İ.Şıxlının “Dəli Kür”də Cahandar ağa, 
“Ölən dünyam”da Ömər Koxa, F.Kərimzadənin “Qarlı aşırım”da Abbasqulu bəy, 
Kərbəlayi və s. obrazlarla bir sırada dayanır. Etnosun tarixi yaddaş, əxlaq timsalı 
kimi təsir bağışlayır. Kollu Koxanın “sən qoca Koroğlunun misri qılıncı, mən 
cavan Koroğlunun ləqəb qılıncı” düşüncəsi İsa Muğannanın yaddaş hərəkəti, xalq 
düşüncəsində olan koroğluluğun milli müstəvidə yeni mühitdə, yeni şəraitdə 
qayıdışı idi. Yazıçı çox yaxşı bilirdi ki, bu koroğluxanlıq etnosun milli-mənəvi 
yaddaş hadisəsidir. Ədəbiyyatşünas Y.Qarayev bir məqamı vurğulayaraq yazır: 
“Həqiqi, böyük elm və sənət onda yaranır ki, alim də, yazıçı da hər dəfə hər yeni 
əsərə başlayanda həm də xeyir və halallıq, şərəf və namus, vicdan və həqiqət, 
sabah və gələcək barədə düşünməyə başlayır. İnsan və onun dəyəri! – sənətdə də, 
elmdə də nə bu sərvət səviyyəsinə qalxmırsa, o həqiqi elm və həqiqi sənət səviy-
yəsinə qalxmır! Əgər ən “dahiyanə” kəşfdə, sosial-iqtisadi, yaxud bədii-fəlsəfi 
təhlildə ekologiya iştirak etmirsə, həm elmi, həm də ekoloji qiymət eyni vaxtda 
verilmirsə, onu kamil hesab etmək çətindir... Mənəviyyatın ekologiyası bu sahədə 
ikiqat həssaslıq tələb edir” (4, 100). İsa Muğannanın yaradıcılığı sovetlər imperi-
yasının apardığı mənəviyyat ekologiyasının aşınması prosesinin bir növ mahiy-
yətini ortaya qoydu. Yazıçı düşüncəsində bütün olanlar mənəvi dəyərlərin ifadə-
sinə, əxlaq anlayışına, milli düşüncənin yaşarılıq və qorunuşu məsələsinə yönəl-
mişdi. Məhz o səbəbdən də Qılınc Qurban, Cavanşir, Sultan Əmirli kimi obraz-
ların yanında Kollu Koxa, feldşer Hacı, İsfəndiyar kişi və s. kimi fərqli dünyagö-
rüşə, milli dəyərlərə daha çox yüklənən şəxslər özünə yer alır. Yazıçı bu rənga-
rənglikdə, müxtəlif xarakterlər toplusunda cəmiyyəti, sosial mühiti bütün tərəfləri 
ilə təqdim edir. Ona görə də sovetlər dönəminin formalaşdırdığı “sovet adamı” 
düşüncəsi İsa Muğannanın əsərlərində görünmür. Bununla da o, mənəviyyat eko-
logiyasının sovetlər dönəmindəki başlayan aşınma prosesinə özünün yazıçı möv-
qeyini bu əsərlərlə nümayiş etdirirdi. “Kollu Koxa” bunun klassik nümunəsidir. 
Kollu Koxanın təsəvvüründə yer alan “hər bir yaxşının yaman tərəfi var. Hər bir 
yamanın da yaxşı tərəfi var. Sənin qələmin də ondan ötrüdür ki, yaxşının yaman 
tərəfini göstərib deyəsən” qənaəti bütünlükdə əsərin mahiyyətinə dayanır. (2, 
301).  

Göründüyü kimi, İsa Muğanna milli əxlaq və davranış normalarının pozul-
masına, mövcud tarixi kimliyin qorunmasına bütün vəziyyətlərdə üstünlük vermiş, 
oradakı deformasiyalara qarşı determinator funksiyası yerinə yetirən Kollu Koxa 
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kimi sadə, lakin sadə olduğu qədər də mübariz və xalq hikməti ilə dolu, içi 
böyüklüyə, milli duyğuya hesablanmış obrazlar yaratmağa üstünlük verir. Kollu 
Koxa bütün müstəvilərdə yazıçı məramının ifadəsinə, fikir daşıyıcısına çevrilir. 
Özünün funksiyası ilə Qılınc Qurban, Cavanşir qədər mühitə gərəkli olduğunu 
göstərir. Kollu Koxanın “sən gəl mənlə höcətləşmə, Qurban kişi, - dedi. – İndi ki, 
biz ikimiz də Qılınc Qurbanıq, gəl höcətləşməyək sən öz təqsirini boynuna al, 
mən də varsa özümünkünü boynuma alım, qılınclarımızı birləşdirək. O vaxt, in-
şallah işlərimiz yağ kimi gedər” təsəvvürü əsərin sonrakı axarında özünü tam 
aydınlığı ilə büruzə verir. “Qoca Koroğlunun misri qılıncı, mən cavan Koroğ-
lunun ləqəb qılıncı” mətn hadisəsi kimi mahiyyətə yönəlmiş bir tezisdi ki, bütün-
lükdə əsərin ideyasını, yazıçı məramını ortaya qoyur. Qılınc Qurban ciddilik, 
qətiyyət, böyüklük, elata ağsaqqal kimi yolgöstərici funksiyasında çıxış edir. Kol-
lu Koxanın funksiyası xalq gülüşü, haqsızlığın, əxlaqın, mənəviyyatın aşağılan-
masına qarşı yönəldilmiş mübarizədir. Burada xalqın tarixi kimliyə hesablanan və 
onu bütün tərəflərilə əks etdirən iki xətt (Qılınc Qurban və Kollu Koxa xətti) ya-
zıçı tərəfindən paralel aparılır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan xalqının, eləcə 
də bütünlükdə türk xalqının yaddaşında bir əbədi olacaq qəhrəmanlıq, igidlik, 
mərdlik, əyilməzlik tarixi vardır. “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Bilqamıs”, “Manas”, 
“Alpamış”, “Şu”, “Ərqənəkon”, “Oğuz Kağan”, “Canqar”, “Edige”, “Koroğlu”, 
“Qaçaq Nəbi”, “Qaçaq Kərəm”, “Qandal Nağı”, “Qara Tanrıverdi”, “Qaçaq 
İsaxan, “Qaçaq İsmayıl” və s. həmin milli əxlaq və davranışın ifadəsi kimi xalqın 
həyatından, yaddaşından qopmuşdur. Mənəviyyatının, davranışının, həyat kredo-
sunun faktı kimi ortaya çıxmışdır. Məhz Qılınc Qurban bir istiqamətdə etnos yad-
daşını, qəhrəmanlıq tarixini ifadə edir. İsa Muğannanın yazıçı böyüklüyü xalqın 
əxlaqi dəyərlərini, qəhrəmanlıq, mərdlik keyfiyyətlərini tarixi mənlik duyğusu ki-
mi bədii arenaya gətirməsidir. Azərbaycan xalqının yaddaşında qəhrəmanlıq, 
mərdlik, insanlıq, kimsəsizə əl tutmaq, xeyirxahlıq və s. dəyərləri özündə cəm-
ləşdirən və yaddaş hadisəsi kimi gələcəyə daşıyan Koroğlu obrazı vardır. Yazılı 
ədəbiyyatın görkəmli nümayəndələri, eləcə də xalq məişətində söylənən əhva-
latlar, aşıqların məclis hekayətləri məhz igidlik, mərdlik mənasında ora isti-
qamətlənir. Zəngin epik təfəkkürün hadisəsi olan Koroğlu xarakteri, bütöv kişi 
xarakteri İ.Muğannanın bədii yaradıcılığına təsirsiz ötüşməmişdi. Əksinə o, 
həmin yaddaş hadisəsinin təsirində dövrünün Qılınc Qurbanını yaradır. “Kollu 
Koxa”da yazıçı mövqeyinin gücü və bütünlükdə digər istiqamətdə mətndə həyat 
nizamının mümkünlüyü məsələsi təkcə Qılınc Qurbanla bitmir. Burada nizamı 
tamamlayacaq digər istiqamət xalq içərisindən çıxan, bir qədər də desək, xalqı 
bütün varlığı ilə təmsil edən Kollu Koxadır. Yazıçı Kollu Koxa adını əsərin adına 
təsadüfi gətirməmişdir. Elə əsərin bütünlükdə mahiyyəti demək olar onun şəxsin-
də ifadə olunur. İsa Muğanna sosial sferanın mənzərəsini bir qədər fərqli (əslində 
belə deyildir), bir qədər qeyri-ciddi, komik görünən Kollu Koxa vasitəsilə açır. 
Daha doğrusu, etnos tərəfindən Qılınc Qurbanla bağlı qəbul olunmuş “xalqla 
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birgə vuran ürək” düşüncəsi Kollu Koxanın şəxsində pozulur. Kollu Koxanın 
düzüb qoşduğu silsilə ayamalar (ləqəblər) etnosda pozulmaqda olan nizama 
münasibətdir. Xalq gülüşünün təsir məsələsidir. Onu da deyək ki, “gülüşü doğum 
və həyat mənbəyi sayan xalq komik folklor nümunələrinin məzmununu da məhz 
həmin baxış üzərində qurur. Bununla da xalq gülüşünün özünəməxsus sistemi 
ortaya çıxır. Elə bir sistem ki, o, yazılı ədəbiyyatdakı gülüş sistemi ilə heç də 
həmişə üst-üstə düşmür. Xalq gülüşünə yazılı satirik ədəbiyyat prizmasından 
nəzər saldıqda təhriflərə yol vermiş oluruq. Məsələn, Azərbaycan xalq gülüşünün 
ənənəvi obrazları olan kosa, keçəl, Molla Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə və başqa-
larını sırf ifşaedici qəhrəman kimi götürmək, məhz xalq gülüşünə yazılı ədəbiyyat 
ölçülərindən yanaşmağın nəticəsidir. Kosa, keçəl, Molla Nəsrəddin, Bəhlul Da-
nəndə ilə bağlı folklor nümunələri bir fərdin yox, məhz kollektiv yaradıcılığın 
məhsulu olduğundan həmin nümunələrdə tənqid edən şəxsiyyət və tənqid olunan 
dünya modeli axtarmaq özünü doğrultmur. Çünki xalq yaradıcılığında tənqid 
edən fərd tənqid olunan dünyanın tərkib hissəsidir” (3, 19). İsa Muğannanın ya-
zıçı qüdrəti məhz kontrastları yarada bilmək və onu yerli-yerində həll etmək ba-
carığıdır. Burada milli əxlaq və davranış normaları Qılınc Qurbanla Kollu Koxa-
nın şəxsində həll olunur. Xalq düşüncəsindəki yanaşma üslubları – ciddi davranış 
forması ilə, komik formullar bir-birinə mane olmur. Əslində, cəmiyyətin əxlaq 
toplusunun komponentləri kimi biri digərini tamamlayır. Məhz Kollu Koxa bizim 
yaddaşımızda olan ənənəvi folklor obrazları ilə qovuşur və onların sırasında gö-
rünür. Onu da əlavə edək ki, Kollu Koxanı sırf ifşaedici obraz kimi götürmək ya-
zıçı sənətkarlığına və əsərin mahiyyətinə kölgə salmaqdır. Yazıçı Kollu Koxanı 
tənqid olunan dünyanın tərkib hissəsi kimi götürməklə folklor konstruksiyasına 
müraciət edir və kifayət qədər mükəmməl obraz yaradır. Xalqın əxlaq və davranış 
formalarında etnosun müsbət və mənfi tərəflərinin qiymətləndirilməsinin müx-
təlif üslubları vardır. Komizm də bir forma olaraq folklorda özünə kifayət qədər 
yer almış, təhkiyə olaraq işlək bir düşüncə tipinə çevrilmişdir. Xalq gülüşü kimi 
onun təsiri isə tarixi kimliyin göstəricilərindən biri kimi sabitləşmişdir. Kollu 
Koxa özlüyündə yazılı ədəbiyyat hadisəsi olmadan mətndə daha çox folklorlaşma 
təsirində görünür və folklor faktına çevrilir.  

İsa Muğanna bütün əsərlərində milli koloritin böyük daşıyıcısı olaraq görü-
nür. Ona görə də onun əsərlərində elat həyat tərzi, xalqın canlı məişəti, adət-ənə-
nəsi, davranışları, mərasimləri bir sistem olaraq özünə yer tapır. Daha doğrusu, 
İsa Muğanna yaradıcılığının nüvəsini təşkil edir. Nədən, haradan yazmasından 
asılı olmayaraq yenə tarixi yaddaşa, milli dəyərlərə gəlib çıxır, obrazları ilə mü-
nasibətini məhz həmin yaddaş əsasında qurur. Onların rəftarı, söhbətləri, həyata, 
dünyaya, elə-obaya, qonşuya, qohuma münasibəti tarixi yaddaşa, daşlaşmış elat 
təsəvvürlərinə əsaslanır.  

İşin elmi nəticəsi. İsa Muğannanın yaradıcılığı təkcə bədii nümunə, mətn 
hadisəsi olaraq dəyər qazanmır, onun gücü, milli düşüncəyə, etnos əxlaqına daha 
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çox bağlanması, milli kimliyin ifadəsi ilə seçilir. İsa Muğanna üçün folklor, 
etnosun mənəvi dəyərləri, əxlaq və davranış sistemi, tarixi mərhələ olmaqdan 
əlavə, bu günün və sabahın da müəyyənliyidir.  

İşin elmi yeniliyi. İsa Muğanna da bir yazıçı olaraq öz düşüncələrini 
obrazlarının rəftarı, münasibətləri ilə ünsiyyətdə hərəkətə gətirir.  

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. İsa Muğanna yaradıcılığında yer almış milli əxlaq 
və davranış normalarının öyrənilməsi folklorşünaslıq, etnoqrafiya, etika, estetika 
elmləri baxımından əhəmiyyətə malikdir. 
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H.ZEYNALLININ “AZƏRBAYCAN ATALAR SÖZÜ” KİTABI 

Xülasə 
Məqalə Azərbaycanda folklorşünaslığında böyük ximətləri olan Hənəfi Zeynallının 

“Azərbaycan atalar sözü” kitabına həsr olunmuşdur. Bu kitab H. Zeynallının folklorşünaslıq 
əsərləri içərisində xüsusi əhəmiyyəti və sanbalı olan əsərlərdəndir. 

Məqalədə Azərbaycan folklorunun geniş yayılmış janrlarından biri olan atalar sözü və 
məsəllərin bir sıra nəzəri problemlərindən bəhs edilir. Burada eyni zamanda bu janrın yayılması, 
xüsusiyyətləri və s. barədə H.Zeynallının maraqlı müşahidələri öz əksini tapmışdır.  

Açar sözlər: Hənəfi Zeynallı, Azərbaycan folklorşünaslığı, Atalar sözü, məsəllər, savlar, 
“Atalar sözü və məsəllər” kitabı.  

 
Khezangul Mammadova 

 
THE BOOK “AZERBAIJAN PROVERBS” BY HANAFI ZEYNALLI 

Summary 
The article dedicates to the book “Azerbaijan proverbs” by Hanafi Zeynalli who had 

great services in Azerbaijan folklore-study. This book is one of the most important works among 
the folklore-study works by this author.  

In the article it is said about the theory problems of proverbs and sayings which are one 
of the most spread genres of Azerbaijan folklore. At the same time H.Zeynalli’s interesting 
thoughts about spreding, characters and others about this genre are realized here.  

Key words: Hanafi Zeynalli, Azerbaijan folklore-study, proverbs, sayings, savs, the book 
of “Proverbs and sayings” 

 
Хазангюль МАМЕДОВА                

 
КНИГА ХАНАФИ ЗЕЙНАЛЛЫ «АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ» 

Резюме 
Статья посвящена книге «Азербайджанские пословицы» Ханафи Зейналлы,  

имеющего большие заслуги в азербайджанской фольклористике. Эта книга является од-
ной из самых весомых и особо значимых произведений автора по фольклористике.          

В настоящей статье рассматриваются некоторые теоретические проблемы посло-
виц и поговорок, являющихся одним из широко распространенных жанров азербайджан-
ского фольклора. Здесь в то же время отражены интересные наблюдения Х. Зеейналлы о 
распространении этого жанра, его особенностях и т.д. 

Ключевые слова:  Ханафи Зейналлы, азербайджанская фольклористика, посло-
вицы, поговорки, савы, книга «Пословицы и поговорки».  

 
Məsələnin qoyuluşu: Görkəmli folklorşünas Hənəfi Zeynallının zəngin 

elmi fəaliyyəti diqqətlə araşdırılmalıdır. Onun elmi fəliyyətinin əsas ideya ağırlı-
ğını təşkil edən məqalələri, kitabları və toplama materialları geniş şəkildə tədqiq 
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edilməlidir. Alimin folklorşünaslıq fəaliyyətini müxtəlif aspektlərdən tədqiqata 
cəlb etmək Azərbaycan folklorşünaslığının vacib məsələlərindəndir. 

İşin məqsədi: Hənəfi Zeynallının bir folklorşünas kimi çoxyönümlü 
fəaliyyətinin folklorda əksolunma səciyyəsini müəyyənləşdirmək və bu sahədə 
tədqiqat aparmaq.  

 
1920-ci ilərin ilk illərindən çox məhsuldar fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

folklorşünaslarından biri də Hənəfi Zeynallı (1896-1937) olmuşdur. O həm top-
ladığı folklor materiallarını ayrıca kitabça şəklində nəşr etdirir, onlara müqəddi-
mələr yazır, həm də çox mühüm nəzəri əhəmiyyəti olan elmi məqalələr yazırdı. 
Məlum olduğu kimi, H.Zeynallı “Azərbaycanı tədqiq və tətəbbö cəmiyyəti”ndə 
folklor komissiyasının sədri olmuş, Azərbaycan Elmlər Akademiyasında 
(AZFAN-da) folklor şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. Bununla əlaqədar H.Zeynallı 
tez-tez respublikamızın rayon və kəndlərinə ekspeditsiyalar təşkil etmiş, Azər-
baycan folklorunun müxtəlif janrlarını-bayatıları, nağılları, maniləri, atalar söz-
ləri və məsəlləri, aşıq şeirlərini, dastanları və s. toplamaqla ciddi şəkildə məşğul 
olmuşdur. Buna görə də böyük sənətkarımız Üzeyir Hacıbəyov vaxtilə Azər-
baycan fokloru nümunələrini toplayıb nəşr etməkdə H.Zeynallının xidmətini 
“nəcib və xeyirxah” iş adlandırmışdı.  

 Folklor janrları içərisində ən çox diqqəti cəlb edən atalar sözü və məsəl-
lərdir. Bu janrın nəşr prinsipləri dünya folklorşünaslarının, o cümlədən, Azər-
baycan folklorşünaslarının nəzərində olmuşdur. Bu baxımdan 1926-cı ildə Bakı-
da nəşr edilən H.Zeynallının “Azərbaycan atalar sözü” kitabı maraq doğurur (1; 
2). Bu kitab həmin dövrə qədər çap edilən bütün folklor kitablarından və folklor 
məcmuələrindən seçilirdi. Belə ki, bu kitab o vaxta qədər nəşr olunmuş folklor 
məcmuələrindən fərqli olaraq, müəyyən elmi prinsip əsasında tərtib olunmuşdu. 
Kitabda dörd minədək atalar sözü və məsəllər toplanmışdır ki, onların da böyük 
əksəriyyəti ilk dəfə idi ki, çap edilirdi. H.Zeynallı bu kitabı yazarkən 1920-ci 
illərdə Azərbaycan dövrü mətbuatında dərc edilmiş mövcud atalar sözlərinin 
hamısını nəzərdən keçirərək, onların mənbələrini göstərməklə öz kitabına daxil 
etmişdi. 

 Kitaba yazdığı böyük müqəddimədə H.Zeynallı xalq ədəbiyyatının bir 
çox nəzəri məsələlərini dərindən təhlil edir və bir sıra yeni elmi mülahizələr irəli 
sürür. Burada təkcə atalar sözlərindən deyil, ümumiyyətlə, xalq ədəbiyyatından, 
onun müxtəlif janrlarından da bəhs edilir. Rus şifahi xalq ədəbiyyatı tədqi-
qatçılarının elmi-nəzəri əsərlərindən istifadə edən H.Zeynallı şifahi xalq ədə-
biyyatını “mənzum” və “mənsur” qisimlərə bölür. O, bayatı, mani, ağı, bağlama, 
beşikbaşı, meyxana, tərifnamələri-mənzum; nağıllar, dastanlar, təmsillər, əfsun-
lar, tapmacalar, atalar sözü və məsəlləri isə mənsur qismlərə aid edir. H.Zeynallı 
atalar sözü və məsəllər, onların fərqli və oxşar cəhətləri, forma xüsusiyyətləri, 
toplama üsulları barəsindəki məlumatı da xüsusi maraq doğurur. Bir-birinə çox 
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yaxın olan atalar sözü və məsəlləri fərqləndirən cəhətlər barədə tədqiqatçılar 
müxtəlif fikirlər söyləmişlər. Bəzi müəlliflər bu fərqləri onların qrammatik 
quruluşunda görmüş, bəziləri isə məsəllərdə daha çox məcaz, idiom, müqayisə 
və s. işləndiyinə görə atalar sözlərindən seçildiyini qeyd etmişlər (3;4;5). 

H.Zeynallı isə «Azərbaycan atalar sözü» kitabında bu janra iki mövqedən 
yanaşmışdır. Birincisi, o, bu janrı şəkli xüsusiyyətlərinə görə iki yerə ayırır: 
1)«Zərbül-məsəl» və ya sadəcə olaraq «məsəl», 2) Adi sözlər və ya «savlar». 
İkincisi, H.Zeynallı atalar sözü və məsəlləri məna fərqinə görə bir-birindən 
ayırır. Müəllifın fikrincə, məsəllər ya iki hissədən ibarət olur, yaxud da şeir 
formasında deyilir. Onların bir çoxunda bitmiş bir fikir, hökm olur, bəzilərində 
isə fikir dolayı yolla verilir. Buna görə də belə nümunələrdə əsl məna çıxarmağa 
və fikri tamamla-mağa ehtiyac duyulur. Müəllifə görə ikinci qisim isə mənsur 
olanlardır ki, bunlarda qafiyə olmur. Bundan sonra H.Zeynallı atalar sözü və 
məsələri məna fərqlərinə görə ayırır.  

«Azərbaycan atalar sözü» kitabına yazılan müqəddimə H.Zeynallının xalq 
ədəbiyyatının bir çox nəzəri məsələlərini dərindən bildiyindən xəbər verir. Bu-
rada o, yalnız atalar sözlərindən deyil, ümumiyyətlə, xalq ədəbiyyatından, onun 
mənşəyindən və janrlarından söhbət açır. “Azərbaycan atalar sözü” kitabının 
müqəddiməsində xalq ədəbiyyatının özünəməxsus xüsusiyyətləri, yaranması, 
inkişafı, bədii dəyəri və s. haqqında çox maraqlı mülahizələr yer almışdır. 
H.Zeynallı kitabları tərtib edərkən həmin mövzuya aid rus və keçmiş SSRİ-nin 
başqa xalqlarının çap etdiyi kitab və məqalələri gözdən keçirir, müqayisə edir və 
müəyyən bir elmi nəticəyə gəlirdi. Bu da onun əsərlərinin elmi sambalını 
artırırdı. 

Kitabın müqəddiməsində H.Zeynallı əvvəlcə folkor haqqında ümumi mü-
lahizələr söylədikdən sonra onu əsas iki böyük qismə ayırır. Müəllif eyni za-
manda burda böldüyü hər bir qismin də özlərinə məxsus növlərini göstərir. Hə-
min bölgünün aparılmasında H.Zeynallı rus tədqiqatçılarının əsərlərindən istifa-
də etdiyini söyləyir. O, yazır: “Son rus şifahi ədəbiyyatını tədqiq edənlərə baxıl-
sa və onların tədqiq sistemi Azərbaycan-türk ədəbiyyatı üçün bir «karvan yıldı-
zı» kimi qəbul etmək olsa, şifahi ədəbiyyatımızın mənzum qismini: 1.Bayatı; 
2.Mani; 3.Ağı; 4.Gap (təsnifat); 5.Bağlama; 6.Beşik başı (ninni); 7.Meyxanə, 
bədiyə; 8.Tərifləmə kimi parçalara ayırmaq olar. Mənsur qismə gəldikdə, o da: 
1.Müxtəlif məzmunlu nağıllar; 2.Dastan (qəhrəmannamə)lər; 3.Qərəvəlli (sərgü-
zəşt)lər; 4.Timsal və təmsillər, 5.Əfsunlar; 6.Tapmacalar; 7.Atalar sözləri (sınaq 
və başqaları) kimi şöbələrə ayırdıqda qəhrəmannamələr, əfsanələr ilə yanılt-
maclar və tərifnamələri həm mənsur, həm də mənzum qismdə görmək olar” (2, 
s.11).  

Göründüyü kimi, H.Zeynallı çox doğru olaraq bir sıra janrlarda epik-lirik 
ünsürlərin birləşdiyini də göstərir. Əlbəttə, ilk bölgüərdən biri olmaq etibarilə 
müəllifin bu təsnifatı ilə razılaşmaq olar, ancaq burada bəzi mübahisəli məqam-
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lara da rast gəlmək mümkündür. Məsələn, tərifnamə, gah(təsnifat) və s. növlər 
qaranlıq qalır, onlardan heç nümunə göstərilmir. Aşıq yaradıcılığı, aşıq poezi-
yasının növləri və s. haqqında danışılmır, heç onun adı da çəkilmir. Digər tərəf-
dən, H.Zeynallının həmin bölgü zamanı işlətdiyi bəzi istilahlar indi ya işləmir, 
yaxud ad köhnəlmiş janrlardır. Məsələn, timsallar, əfsunlar, sərgüzəştlər, gaplar 
və s. (6, s. 227). 

Müqəddimənin böyük bir hissəsi atalar sözü və məsəllərin yaranması, 
inkişafı, forma və bədii xüsusiyyətlərinin təhlilinə həsr edilmişdir. Atalar sözü 
və məsəllər xalqın tarixən sınaqdan çıxardığı həyat müşahidələrinin bədii ifa-
dəsidir. Formaca kiçik, lakin zəngin məzmun çalarına malik olan bu janrın özü-
nəməxsus tələbləri var. Atalar sözündə hökm qəti şəkildə təsdiqlənir. Xalq ara-
sında atalar sözü və məsəllər qanadlı sözlər, ibrətamiz ifadələr və başqa adlar al-
tında yayılmışdır. Atalar sözü və məsəllərə Rusiya, Avropada hansı adlar veril-
məsi, onların necə təhlil edilməsi, qiymətləndirilməsi və s. barədə də müqəddi-
mədə maraqlı fikirlər vardır. H.Zeynallının bu fikirləri Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatı nümunələrinin daha dəqiq və ətraflı araşdırılmasında müəyyən rol 
oynayırdı. Atalar sözü və məsəllərin bölgüsü, başqa sözlə, onların adları və ara-
larında olan fərqlərə dair də müəllifin fikirləri kitabın müqəddiməsində öz əksini 
tapmışdır. 

H.Zeynallı hələ M.Kaşağarinin ”Divanü lüğat-it türk” əsərlərində atalar 
sözünə ”sav” deyildiyini qeyd edir. Atalar sözü və məsəllərin fərqinə gəldikdə o, 
bu məsələyə iki cəhətdən yanaşır. H.Zeynallı bu janrı şəkli əlamətlərinə görə iki 
qismə ayırır. Bunlardan biri “zərbül-məsəl” adını daşıyan “məsəl”, o biri adi 
sözlər savlardır. Müəllifə görə məsəllər ya iki hissədən ibarət olur, yaxuda da 
şeir formasında deyilir: 

  Ağrılarda göz ağrısı, 
  Hər kəsənin öz ağrısı. 
İkinci qism isə mənsur olanlardır ki, bunlarda qafiyə olmur. Məsələn, əv-

vəl yoldaş, sonra yol. Yaxud, Mis sındı, ya çingildədi. Bundan sonra H.Zeynallı 
atalar sözü və məsəlləri məna fərqlərinə görə ayırır. Ədibə görə bunların bəzi-
lərində bitmiş bir fikir, hökm vardır. Məsələn, “əldən qalan əlli gün qalar”. Bəzi-
lərində isə məna zahiridir, fikir dolayısı ilə verilir, əsl mənanı çıxarmağa və fikri 
tamamlamağa ehtiyac vardır: 

  Bağda ərik var idi, 
  Salam əleyk var idi. 
  Bağda ərik qurtardı, 
  Salam əleyk qurtardı. 
Yaxud, “Ev oğrusuna it hürməz” və s. Əlbəttə, H.Zeynallı Azərbaycan ata-

lar sözləri üzərində çox maraqlı müşahidələr aparmışdır. Ancaq onun haqqında 
danışdığımız bu bölgəsində tamamlanmamış və hələlik əsaslandırılmamış cəhət-
lər də vardır. Bu barədə məşhur rus dilçisi, ömür boyu atalar sözü və məsəlləri 
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topayıb öyrənməklə məşğul olan V.İ.Dal belə deyir “Məsəl xalq arasında gəzən, 
ancaq hələ tam atalar sözü təşkil etməyən səlis, qısa danışıqdır. Xalq dilində, 
ifdələrdə qəbul olunmuş nəsihətlər, şərti danışıq tərzi, adi ifadə üsuludur” (7). 
Bu tərifə əsaslansaq, şərh etməliyik ki, atalar sözü və məsəllər forma və zahiri 
xüsisiyyətlərinə görə deyil,məhz məzmunlarına görə bir-birlərindən ayrılırlar. 

Buradakı məzmun fərqi olduqca incə və gözəgörünməyən olduğuna görə 
çox zaman hər iki qism bir-birinə qarışdırılır. Elə ona görə də H.Zeynallının 
atalar sözü və məsəlləri forma, zahiri cəhətlərinə görə fərqləndirilməsilə razılaş-
maq çətindir. Ancaq mənalarına görə bölgüsü ilə razılaşmaq olar. Atalar sözü və 
məsəllərin məzmun, məna fərqi tam ifadə edir, onlarda ümumiləşdirmə, fikir 
dərinliyi mühüm yer tutur. Əksinə, məsəllər çox zaman bu və ya digər konkret 
hadisəyə aid olub, natamam fikri ifadə edir. Əgər atalar sözlərində mühakimə 
tam və hərtərəfli isə, məsəllərdə hadisəyə işarə vurulur, adı çəkilir, tamamlan-
mağa ehtiyac vardır. “Azərbaycan atalar sözü” kitabının müqəddiməsi xırda 
nöqsanlarına baxmayaraq, elmi nəzəri cəhətdən hazırlıqlı bir folklorşünas 
tərəfindən yazılmış, burada xalq ədəbiyyatı nümunələri tarixilik və bədiilik 
nöqteyi-nəzərindən düzgün qiymətləndirilir (8, s.15). 

 H.Zeynallının bu müqəddiməsində irəli sürdüyü fikirlər çox illər sonra 
görkəmli folklorşünas Samət Əlizadənin fikirləri ilə üst-üstə düşürdü. Prof. 
Samət Əlizadə elm aləmində özünün bəlli etdiyi “Oğuznamə” abidəsinə “Müd-
rikliyin sönməz işığı” adlı ön sözündə haqlı olaraq yazırdı: “Atalar sözləri bu-
günkü oxucuya nə verir, hər bir paremik vahidin ən qiymətli cəhəti nədədir: 
yığcamlığındamı, nəsihətamiz ruhunda, obrazlılığında, ahəngindəmi və ya dərin 
ictimai-fəlsəfi məzmunundamı? Əlbəttə, bu xüsusiyyətlərin ideal vəhdətində! 
Hətta biz atalar sözlərinə su, çörək, udduğumuz havatək o qədər vərdiş etmişik 
ki, az qala, onları adiləşdirmişik: gündəlik məişət nitqimizdə də, elmi tədqi-
qatlarda da... Doğrudan da, atalar sözü bütün sözlərdən uludur, cümlə miqyaslı, 
traktat siqlətli sözüdür; hər bir atalar sözündə bir kitablıq fikir, məlumat xəzinəsi 
vardır” (9, s.10). 

H.Zeynallının “Azərbaycan atalar sözü” kitabında müqəddimədən sonra 
“məxəzlərimiz” adlı qeydlər gəlir. Müəllif göstərir ki, əlimizdə 6minə yaxın ata-
lar sözü və məsəllər vardır. O, davam edir ki, onlardan müəyyən qismini (hər bir 
qismdə nümunələrin sayı rəqəmlərlə göstərilir) 11-12 il bundan əvvəl toplamı-
şam, əlimizə keçən qəzet, jurnallarda nə qədər nümunəyə rast gəlmişəmsə, bir 
yerə yığmışam. ”Məktəb“, SMOMPK və s. mənbələrdən isə nümunələri olduğu 
kimi götürmüşəm. H.Zeynallı sonra yazır ki, M.Qəmərlinski, F.Köçərli, S.Qə-
nizadə və başqalarının kitablarında olan atalar sözləri və məsəllər də buraya 
daxil olmuşdur. Sonra, müəllif bu işdə ona yaxından kömək edən ayrı-ayrı 
şəxslərin də adlarını çəkir. Burada Qasım Qasımov, Əliskəndər Cəfərov, Fərhad 
Ağazadə, Əbülqasım Hüseynzadə və başqalarının adları çəkilir. Diqqətəlayiqdir 
ki, H.Zeynallı həmin kitabın meydana gəlməsində ona kömək edən vətən-
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daşların hərəsinin zəhmətini öz müqabilində qiymətləndirir və minnətdarlığını 
da bildirir. 

Kitabın tərtib prinsipləri haqqında H.Zeynallının qeydləri diqqətəlayiqdir. 
Müəllif portfelinə toplanmış nümunələri tərtib etmək üçün çox fikirləşmiş, 
yollar axtarmışdır. Hər şeydən əvvəl Avropada, Rusiyada, digər türk xalqlarında 
çap olunmuş belə kitabların tərtibatını öyrənmiş, üstün, qüsur cəhətlərini gözdən 
keçirmiş. Atalar sözlərinin düzülüşündə iki əsas prinsip-əlifba sırasına görə və 
mövzulara görə üzərində çox fikirləşmişdir. İkinci yolu daha üstün saymış, 
bunun üstünlüyünü də kitabın müqəddiməsində vermişdir: “Əlifba sırası ilə 
düzülən bu məcmuələr oxucunun ağlına gələn nümunəni o saat tapa bilmək 
əyləncəsinə xidmət edir. Bu əyləncə isə o qədər aldadıcıdır ki, çoxu arzu olunan 
atalar sözünü o saat tapa bilmədiklərini mənim məcmuələrim üçün nöqsan say-
mışlar”. Ona görə də H.Zeynallı əlifba sırası ilə düzmə prinsipini qəbul etmir, 
mövzular üzrə təsnif etməyi qərara alır (8).  

 Yuxarıda Azərbaycan atalar sözlərinin toplanma tarixindən danışanda 
XIX əsrdə çap olunan nümunələrin də böyük bir qisminin məhz mövzular üzrə 
düzüldüyünü qeyd etmişdik. H.Zeynallı həmin mənbənin də adını çəkir, ondan 
da istifadə etdiyini yazır. Mövzu üzrə bölgü prinsipinə əsas səbəb isə “Zehnə 
gələn hər bir məsəli və ya savı o saətdə tapılması mülahizəsi olmuşdur”. Sonra 
H.Zeynallı yazır:”Krım” məsəl və savlarını cəm edən professor Samalyoviç həm 
əlifba sırasını, həm mənzum cəhətləri təqib etmiş, almanlar da , fransızlar da 
əlifba üsulu qəbul etməklə bərabər sistemin gərəksizliyini sezdiklərinə görə əsas 
üçün səs olmamış, bəlkə ifadə edilən ən əhəmiyyətli söz alınmışdır”. H.Zey-
nallıya görə mövzulara görə bölünmə prinsipinin özünün də nöqsanları da vardır. 
Çünki bəzən elə atalar sözü olur ki, onları hara daxil etmək lazım gəldiyini 
aydınlaşdırmaq qeyri-mümkündür. Məsələn, “keçi handan, qaya handan” və s. 
Adlarını çəkdiyi kitablar içərisində H.Zeynallı V.İ.Dal, İllustrov, Kalaşevin çap-
larını daha mükəmməl hesab edir. Ancaq onların da quruluşu H.Zeynallını təmin 
etmir. Çünki bölünən mövzular belə başlayır: “Allah, padşah, məmurlar, qanun 
və s.”. Müəllifə görə bunlar idealist nöqteyi-nəzərdən qurulmuşdur, şöbələr 
məntiqcə bir-birinə tuş gəlmirlər.  

Sonra H.Zeynallı yazır: “Biz isə bunların hamısını nəzərə aldıqdan sonra 
materialistcəsinə yanaşmaq və həyatda olduğu kimi və tarixilik nöqteyi-
nəzərindən ictimai və iqtisadi dəyişmələrdən göründüyü kimi insanın əvvəlcə 
yaşadığı yerdən başladıq ”. Buna görə də kitab iki böyük hissəyə ayrılır: inasan 
və təbiət, insan və cəmiyyət. Bu iki böyük hissənin də özlərinə görə xırda 
bölgüləri vardır. Əlbəttə, H.Zeynallının bölgüyə materialistcəsinə yanaşmış, saf-
şürük etmiş, xalqa məxsus olanları seçib kitabda bir çox cəhətlərinin dövrün 
tələbləri müqabilində qurulmasına gətirib çıxarmışdır. Məsələn, H.Zeynallı qeyd 
edir ki, onsuz da kitabda din, Allah və bu mövzuda atalar sözləri azlıq təşkil edir. 
Deməli, müəllif bunları saf-çürük etmiş, xalqa məxsus olanları seçib kitabda 
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saxlamağa çalışmışdır. H.Zeynallının həmin prinsipinin də nöqsanları çoxdu. 
Bəzən atalar sözü və məsəl mövzu etibarilə müəllifin ayırdığı başlığa uyğun 
gəlmir. Ona görə də əgər bir nəfər həmin atalar sözünü axtarmaq istəsə, çox çə-
tinlik çəkər, bəlkə də, bütün kitabı gözdən keçirməyə məcbur olar. Ancaq onu da 
deyək ki, belə vəziyyət bir sıra atalar sözərində meydana gəlir, özü də azlıq 
təşkil edir. Bütün bunlara baxmayaraq H.Zeynallının belə bölgüsü qənaətbəxş 
hesab edilə bilər. 

Kitabın yaxşı cəhətlərindən birisi də odur ki, hər bir atalar sözünün qaba-
ğında, elə o səhifədəcə onların haradan götürüldüyü, Azərbaycanın hansı yerinə 
aid olduğu yazılmışdır. Hətta bəzi atalar sözlərinin hansı şəxsdən alındığı da 
qeyd edilmişdir. Məsələn, ”Qarabağ-Haqverdiyev, Şəmkir-P.h, Şəki-P.Əfən-
dizadə” və s. işarə vardır. Atalar sözləri artıq ayrıca sahə kimi formalaşan struk-
tur paremiologiyada bir çox baxımdan özünü doğrultmuş struktur-semiotik ya-
naşma üsulunun tətbiqi ilə getdikcə daha geniş təhlil və araşdırma obyektinə 
çevrilməkdədir. Paremik vahidlərin, o cümlədən atalar sözlərinin bir elin dünya 
haqqında təsəvvürləri toplusunda, onun dünyanı dərkində yeri və mahiyyətini 
üzə çıxarmaqda struktur paremiologiya əhəmiyyətli rol oynamışdır. Lakin 
struktur analiz, əlbəttə, həmin o açar deyil ki, paremiologiyanın bütün bağlı qa-
pılarına düşsün. 

Bununla belə, paremik vahidlər kimi atalar sözlərinin struktur istiqamətdə 
öyrənilməsi baxımından ciddi fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, struktur analizin 
məhz yanaşma tərzi kimi araşdırıcıları açıq-aydın özünə cəlb etməsi də bir 
gerçəklikdir (10, 9). 

H.Zeynallının “Azərbaycan atalar sözü və məsəlləri” kitabının lap sonun-
da onun elmi dəyərini artıran daha iki hissə vardır. Bunlardan birinci lüğətdir. 
Burada atalar sözlərində rast gəlinən Azərbaycanın müxtılif ləhcələrinə aid 
sözlərə izahat verir. Sonrakı hissə isə belə adlanır:” Atalar sözünü daha dərin 
araşdırmağa dair gördüyümüz və mütaliəsini tövsiyyə etdiyimiz əsərlər”. Burada 
SMOMPK-da, “Məktəb” məcmuəsində toplanan nümunələr, M.V.Qəmərlinski, 
Y.V.Çəmənzəminli, S.M.Qənizadə, B.Çobanzadə, S.Hikmət və başqalarının 
kitabları tövsiyyə olunur. Başqa türk xalqlarının atalar sözləri və məsəllər 
kitablar içərisində Qordlevski, Semoyloviç, Nəcib Asim, Gəldiyev və başqa-
larının da məcmuələri vardır. Üçüncü hissədə isə rus müəlliflərinin kitablarının 
adları çəkilir. Bütün bunlar H.Zeynallının mütaliə dərəcəsinin necə geniş oldu-
ğunu göstərir.  

 H.Zeynallının “Azərbaycan atalar sözü və məsəlləri” kitabı Azərbaycanda 
müəyyən elmi prinsiplər əsasında tərtib olunmuş ilk dəyərli folklor kitablarından 
biri kimi indi də öz qiymətini saxlamaqdadır. Toplanma və araşdırılma işinin 
üzvi surətdə vəhdətdə olduğu bu məcmuə Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində 
əhəmiyyətli bir yer tutur. 
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İşin elmi nəticəsi: Çoxsahəli fəaliyyət imkanlarına malik olan Hənəfi 
Zeynallının bir folklorşünas kimi atalar sözü və məsəl janrı haqqında fikirləri, 
bu mülahizələrin nəzəri əhəmiyyəti və onların başlıca müddəaları məqalədə öz 
əksini tapmışdır.  

İşin elmi yeniliyi: Məqalənin əsas elmi yeniliyi onun mövzusunun aktual-
lığı ilə müəyyənləşir. Hənəfi Zeynallının bir folklorşünas kimi Azərbaycan fol-
klorşünaslıq tarixində nəzəri fikirləri sistemli olaraq öyrənilərək tədqiqata cəlb 
edilmişdir.  

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalə Azərbaycan folklorşünaslığında xüsusi 
rolu və yeri olan görkəmli folklorşünas Hənəfi Zeynallının folklorşünasığımızda 
nəzəri fəaliyyətinin təcəssümünü müəyyənləşdirmək istiqamətində mühüm elmi 
əhəmiyyətə malikdir. 
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KLASSİK ƏNƏNƏ VƏ XX ƏSR AZƏRBAYCAN 
MƏHƏBBƏT DASTANLARI 

Xülasə 
Məqalədə XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarının yaranması, onların xalq roman-

larımız sırasında tutduqları mövqe, keyfiyyət səviyyəsi məsələlərinə elmi-nəzəri müstəvidə diq-
qət çəkilir. Məlum müəlliflər tərəfindən yaradılan XX əsr dastanlarının bədii-sənətkarlıq xüsu-
siyyətlərinə və yayılma arealına görə klassik məhəbbət dastanları səviyyəsinə yüksələ, onlarla 
rəqabətə girə bilməmələrinin obyektiv səbəbləri aydınlaşdırılaraq, məntiqi dəlillərlə izah olunur. 

Açar sözlər: Məhəbbət, dastan, klassik, müasir, keyfiyyət, sənətkarlıq, ənənə, sələf, 
xələf. 

 
CLASSICAL TRADITION AND AZERBAIJAN LOVE EPOSES OF THE 20TH 

CENTURY 
Summary 

In the article it is said about the creation of Azerbaijan love eposes of the 20th century, 
their position among the folk novels and the problems of the quality are looked through in 
scientific-theoretical plane. According to the artistic-mastery characters and spreading areal of 
the eposes created by known authors in the 20th century the objective reasons have been cleared 
up and explained with logical arguments. 

 Key words: love, epos, classical, modern, quality, mastery, tradition, predecessor, 
follower.  

 
КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЛЮБОВНЫЕ 

ДАСТАНЫ (ЭПОСЫ) ХХ ВЕКА 
Резюме 

В статье привлекается внимание к вопросу создания любовных дастанов (эпосов), 
их положению посреди народных романов и уровню качества с научно-теоретической 
точки зрения. Также логическими языками объясняется  объективные причины не умения 
любовных дастанов, созданных в ХХ веке  известными авторами, повышаться до уровня 
классических любовных дастанов, по причине своих художественно-мастерских особен-
ностей, а также их не возможности конкурировать с ними. 

Ключевые слова: любовь, дастан (эпос), классический, современный, качество, 
мастерство, традиция, предшественник, преемник. 

 
Məsələnin qoyuluşu: Klassik məhəbbət dastanları və XX əsrdə yaranan 

müəllifi bəlli dastanlar. 
İşin məqsədi: Klassik məhəbbət dastanları ilə XX əsrdə yaranan məlum 

müəllifli dastanların müqayisəli təhlilini aparmaq, yeni yaranan dastanlarda 
ənənəviliyin qorunub saxlanması və müasirlik məsələlərinə, eyni zamanda bədii 
sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə fərqli elmi-nəzəri baxış ortaya qoymaqdır. 
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Bünövrəsini klassik dastanlarımızdan götürmüş, XX əsrdə yaranan məhəb-
bət dastanlarımızda əsasən, şifahi xalq ədəbiyyatına xas ənənəvi prinsiplər – şi-
fahi şəkildə yaranaraq formalaşma, təkmilləşmə xüsusiyyətləri qorunub saxlan-
maqda, yaşadılmaqdadır. Epik dastançılıq qaydalarına riayət etmə ənənəsi də 
müasir məhəbbət dastanlarımızda klassik məhəbbət dastanlarımızdakı özünə-
məxsus qanunauyğunluq əsasında baş verir desək, yanılmarıq. Lakin bununla 
yanaşı, onları orta əsrlərdə yaranan məhəbbət dastanlarımıza yaxınlaşdıran bəzi 
cəhətlər olduğu kimi, fərqləndirən bir sıra xüsusiyyətlər də mövcuddur. İlk növ-
bədə XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanları klassik dastanlarımızdan dil və 
üslub xüsusiyyətlərinə, eləcə də həyat hadisələrinə daha yaxın olmalarına görə 
fərqlənir. Bu dastanlarda fövqəltəbii qüvvələrin iştirakı o qədər də aparıcı möv-
qeyə malik olmur. İlahi eşq, buta alma məsələləri xeyli öləzik şəkildə nəzərə 
çarpır, ya da çarpmır. Dil və üslub müasir xalq danışıq dilinə daha yaxın olur. 
Qəhrəmanlar sevgilərinə qovuşmaq uğrunda fövqəltəbii ağalarından – himayə-
darlarından daha çox öz bacarıq, hünər və rəşadətlərinə arxalanaraq mübarizə 
aparırlar. Lakin onu da qeyd edək ki, bütün bunların müqabilində, klassik das-
tanlardan fərqli olaraq, müasir məhəbbət dastanlarımızda baş verən hadisələr də 
qeyri-adilikdən, ağlasığmazlıqdan adiliyə, bayağılığa doğru enməyə, öləziməyə, 
nəticədə diqqəti daha az cəlb etməyə başlayır.  

Bununla belə, XX əsrdə yaranıb formalaşan məhəbbət dastanlarımız şifahi 
xalq ədəbiyyatımızın ən aparıcı sahələrindən biri olan aşıq yaradıcılığının son 
dövr məhsullarıdır. Bu dastanlar çağdaş dövrümüzə yaxın illərdə yaranmış, daha 
doğrusu, məlum müəlliflər – ustad aşıq və el şairlərimiz tərəfindən ərsəyə gə-
tirilmiş nümunələrdir. Onlar günümüzdə də aşıq, saz-söz məclislərində yüksək 
həvəs və coşqu ilə söylənməkdə və dinlənilməkdədir. 

XX əsr müəlliflərinin yaratdıqları, düzüb-qoşduqları məhəbbət dastanla-
rını, yuxarıda qeyd etdiyimiz və s. kimi, bir sıra fərqli xüsusiyyətlərini nəzərə 
alaraq orta əsr dastanları ilə eyniləşdirmək qətiyyən mümkün deyildir. Bunlar 
müəllifi məlum olan şifahi xalq ədəbiyyatı, aşıq yaradıcılığı nümunələridir və 
daha çox yuxarıda göstərilən xüsusiyyətlərinə görə klassik məhəbbət dastanları-
mızdan xeyli fərqlənir. Bir daha qeyd edək ki, XX əsr məhəbbət dastanlarının 
çoxu hələlik olduqca dar çevrədə yayılaraq məhəlli xarakter daşıyır və onları bə-
zən yalnız qələmə alan, düzüb-qoşan aşıq və el şairlərindən sonrakı dövrdə çox 
az aşıq bilir. Bu fərqlənmənin də, öz növbəsində, bir sıra təbii səbəbləri var. İlk 
növbədə XX əsr məhəbbət dastanları ona görə hələ bir o qədər geniş audito-
riyada yayıla bilmir ki, onların yaşı azdır, çox cavandır. Digər tərəfdən, etiraf 
edilməlidir ki, XX əsrdə yaranan məhəbbət dastanları öz bədiiliyinə, istifadə 
olunan şeirlərinin poetik vüsətinə, qeyri-adi, maraqlı hadisə və ağlasığmaz ma-
cəralarla zənginliyinə və s. görə, bir sözlə, keyfiyyət baxımından klassik məhəb-
bət dastanlarına nisbətən xeyli aşağı səviyyədədir. Tərəddüd etmədən təsdiqləyə 
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bilərik ki, “dastançılığımız XIX-XX əsrlərdə nisbətən zəifləmiş, aşıqların reper-
tuarında məhəbbət süjetləri öz yerini qəhrəmanlıq nəğmələrinə vermişdir” (5, 7).  

Ən nəhayət, qloballaşan müasir dövrümüz informasiya əsridir. İnsanları-
mız orta əsrlərin insanları ilə müqayisədə olduqca çox fərqlənirlər. Televiziya-
nın, internetin kütləviləşməsi, mədəniyyətlərarası əlaqələrin genişlənməsi və s. 
nəticəsində cəmiyyətimizdə kifayət qədər informasiya bolluğu yaranmışdır. De-
mək olar ki, dünyanın əksər xalqlarının mədəniyyəti, ədəbiyyatı, folkloru inter-
netdə əlimizin altındadır. Gündəlik olaraq saysız-hesabsız məlumatlar, informa-
siyalar alırıq. Öz yazılı ədəbiyyat nümunələrimiz – bədii nəsrimiz orta əsrlərlə 
müqayisəyə gəlməyəcək dərəcədə zənginləşmişdir. Vaxtilə cəmiyyətdəki insan-
ların dastanlarda rast gəlib maraqlandığı, təəccübləndiyi, heyrətləndiyi, hətta tə-
sirlənib, ağlamaqdan özünü saxlaya bilmədiyi qəribə, qeyri-adi hadisələr, baş 
verən məhəbbət macəraları, obrazların – aşiq və məşuqun bir-birinə qovuşmaq 
yolunda başlarına gələn və gətirilən müsibətlər, çəkdikləri ağrı-acılar, iztirablar 
və s. informasiya hərtərəfli zəngin olan bugünün insanlarını orta əsrlərin insan-
ları qədər heyrətləndirib təsirləndirərək tamamilə öz ağuşuna ala bilmir. Əvvəla, 
qeyd etdiyimiz kimi, indi bu cür macəralarla, qeyri-adi hadisələrlə olduqca zən-
ginləşmiş yazılı ədəbiyyatımızda, eləcə də telekanallarla yayımlanan teleserial-
larda, demək olar ki, hər gün dönə-dönə rastlaşırıq və bunlar bizimçün get-gedə 
adiləşir, necə deyərlər, maraqsızlaşır. Artıq heyrətlənə bilmirik və heyrətlənmək 
istəyimiz, həvəsimiz səngimiş, öləzimiş vəziyyətə düşür. Çünki artıq XXI əsrdə 
bütövlükdə folklora münasibət xeyli dəyişmişdir. Beləliklə, məhəbbət dastanları 
da bundan yan keçə bilməmişdir.  

Digər bir səbəb kimi isə ümumiyyətlə aşıq sənətimizin, dastan ədəbiyyatı-
mızın taleyi, bugünü və sabahı üçün olduqca aktual olan ciddi bir məsələni diq-
qət mərkəzinə çəkmək istərdik. Bizə məlumdur ki, orta əsrlərin ustad aşıqları, 
dastan müəllifləri sayılan klassik sənətkarlar (onlar xalq arasında “Haqq aşığı” 
adlandırılır) dövrlərinin ən savadlı, ən məlumatlı, geniş dünyagörüşə malik işıqlı 
ziyalıları, aydınları olmuşlar. Və yaratdıqları şeir, dastan nümunələri də bədii 
keyfiyyətləri, orijinallıqları, təsir gücü ilə seçilmiş, diqqəti daim cəlb edərək 
xalq tərəfindən son dərəcə böyük sevgiylə sevilərək, yüksək qiymətləndirilmiş-
dir. Son dövrlərdə isə acınacaqlı haldır ki, ən nadir istedad, zəka və təxəyyül 
sahibləri bu qədim sənət növü ilə məşğul olmur, daha çox yazılı ədəbiyyata və 
ya elmə üz tuturlar. Həm də bu səbəbdən XX əsr Azərbaycan dastanları, xüsu-
sən də məhəbbət dastanlarımız keyfiyyət, geniş arealda yayıla bilmək baxımın-
dan klassik dastanlarla rəqabətə girə bilmir. 

Filologiya üzrə elmlər doktoru İsrafil Abbasov hələ 1972-ci ildə bu cəhəti 
nəzərə alaraq həmin ildə nəşr olunan beşcildlik “Azərbaycan dastanları”nın 
beşinci cildinə yazdığı “Yeni dastanlar” adlı müqəddiməsində diqqətə çatdırırdı: 
“...Yeni dastanlar öz səviyyəsi, epizodlarının zənginliyi, süjet xətlərinin rənga-
rəngliyi, macəralarının maraqlılığı ilə klassik dastanlara nisbətən zəif təsir bağış-
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layır, məzmunlarının dolğunluğu ilə onlardan aşağı səviyyədə dayanır. Yeni das-
tanlar qədim xalq romanları qədər cilalanıb püxtələşməmiş, yetkinləşməmişdir” 
(1, 6-7).  

Lakin bütün bu söylənilənlərlə yanaşı, yenə XX əsr məhəbbət dastanları-
mızı klassik dastan irsimizin davamı kimi qəbul etməyə də bilmərik. Bunlar qə-
dim dastançılıq ənənəmizin davamı kimi bu gün də diqqətimizi cəlb etməkdədir. 

Yuxarıda sadaladığımız faktlar, fərqliliklər və oxşarlıqlar XX əsr məhəb-
bət dastanlarımızın xarakterini, mövzu dairəsi və yayılma, yaşadılma məsələləri-
ni özündə ehtiva edir. Onların klassik dastanlardan bu cür fərqliliklərini nəzərə 
alan professor Məhəmmədhüseyn Təhmasib yazır: “...Bizim xalq içərisində ya-
yılmış dastanların əksəriyyətini çox geniş ərazidə yerləşmiş bir sıra müstəqil 
xalqlar öz adlarına bağlayır, bu əsərlərə şərik olduqlarını iddia edirlər ki, bunda 
da müəyyən dərəcədə haqlıdırlar” (6, 22). Bu fikirlə tam razılaşmaq mümkün 
deyildir. Belə ki, digər türk xalqları arasında da mövcud olan eyniadlı dastan 
mənimsəmə deyil, müştərək mədəniyyət hadisəsidir. “Fərhad və Şirin”, “Leyli 
və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Tahir və Zöhrə”, “Abbas və Gülgəz”, “Aşıq 
Qərib”, “Əmrah və Səlbi” və s. kimi orta əsr məhəbbət dastanları bir sıra türk 
xalqları içərisində geniş yayılmışdır. Lakin bunun əksinə, XX əsr məhəbbət das-
tanlarımız olduqca məhdud arealda yayılmış və ya yuxarıda qeyd etdiyimiz ki-
mi, heç yayılmamışdır. Əgər klassik dastanlarımızın əksəriyyətini bilməyən us-
tad aşıqlar olduqca az tapılırsa, yeni dastanların çoxunu bilən aşıqlar, saz-söz us-
taları ondan da qat-qat azdır, demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Onları, olsa-ol-
sa, öz müəlliflərindən, yaradıcılarından savayı, həmin sənətkarların yaşadıqları, 
çalıb-çağırdıqları bölgələrdə, kənd və rayonlarda özlərindən eşidən bəzi insanlar 
bilir, sevir və qiymətləndirirlər. “Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan 
dastan yaradıcılığında yeni-yeni süjetlərin dastanlaşması davam etmiş, ustad sə-
nətkarların repertuarında məhəbbət süjetləri mühüm yer tutmuşdur. Xalq yara-
dıcılığına məxsus bədiilik, obrazlılıq, orta əsrlərdə yaranan dastanlarda olduğu 
kimi, yeni nümunələrdə də başlıca yaradıcılıq şərtlərindən olmuşdur” (5, 7). 

XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarından misal olaraq Aşıq Əlinin 
“Fərhad və Şirin”, Aşıq Bəhmənin “Bəhmən–Humay”, Aşıq Şəmşirin “Şəmşir 
və Sənubər”, şair Nəbinin “Dilsuz–Xəzangül”, Aşıq Həsən Pərvanənin “Həsən–
Aynaxanım”, “Həsən–Durnaxanım”, Aşıq Soltanın “Soltan və Qəndab”, şair 
Rəsulun “Rəsul–Nərgiz” dastanlarını, o cümlədən, bir qədər əvvəlki dövrdə, 
yəni XIX əsrdə yaşamış ustad Aşıq Alı tərəfindən yaradılmış “Aşıq Alı və 
Bəstixanım” dastanını, eləcə də Dədə Ələsgərin “Dastan-rəvayətlər” adlandırıl-
mış “Ələsgərlə Səhnəbanı”, “Həcər xanım”, “Anaxanımın küsməyi” və s. kimi 
onlarla, bəlkə də yüzə yaxın digər müəllifi bəlli olan məhəbbət dastanlarını 
göstərmək olar. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, bu sıraya daxil olan dastan 
nümunələrinin hamısını qəti şəkildə müəllifi bəlli olan yeni dastanlar adlandır-
maq da düzgün deyil. Onların içində elələri var ki (məsələn: “Aşıq Alı və Bəsti-
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xanım”, “Ələsgərlə Səhnəbanı”, “Həcər xanım”, “Anaxanımın küsməyi” və s.) 
müəllifləri qismən müəlliflik statusuna malikdirlər. 

Bu dastanlar həmin ustadlardan sonra gələn aşıqlar, eləcə də el-oba tərə-
findən dildən-dilə, ağızdan-ağıza düşərək, müxtəlif variantlara şaxələnməkdə, 
getdikcə yeni epizod və hadisələrlə zənginləşərək daha da cilalanıb təkmilləş-
məkdədir. Məsələn, Aşıq Ələsgər həyat yoldaşı Anaxanımın müəyyən qəribə, 
duzlu-məzəli səbəblər üstündə ondan küsərək, körpə uşaqlarını atıb atası evinə 
getməsindən bəhs eləyən dastanı heç də tam olaraq özü yaradıb məclislərdə söy-
ləyib yaymamışdır. Olsa-olsa, bu qəribə, məzəli hadisəni müəyyən epizodlar ha-
lında orda-burda danışmış, həyat yoldaşını cırnatmaq və məclisdəkiləri güldür-
mək üçün ona yazdığı zarafatyana şeirlərdən oxumuşdur. Elə bu səbəbdəndir ki, 
aşığın 1973-cü ildə Bakıda “Elm” nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunmuş “Aşıq 
Ələsgər” adlı kitabında bu və digər dastanlar “Dastan-rəvayətlər” adı altında ve-
rilmişdir (4, 127). Lakin bu gün tam məsuliyyətlə deyə bilərik ki, “Anaxanımın 
küsməyi” (eləcə də “Ələsgərlə Səhnəbanı”, “Həcər xanım” və s.) bitkin bir yeni 
dövr Azərbaycan dastanıdır. Burada aşiq-məşuq, buta almaq kimi səhnələr bir o 
qədər geniş yer almasa, dastan bir qədər zarafatyana üslubda yaradılsa, Aşıq 
Ələsgər özü XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış olsa da, əsəri tərəddüd etmədən XX əsr 
məhəbbət dastanlarımız sırasına aid eləyə bilərik. Əslində, burada, eləcə də 
“Ələsgərlə Səhnəbanı”, “Aşıq Alı və Bəstixanım” dastanlarında rəvayət olunan 
səhnələrin çoxu, fikrimizcə, XX əsr aşıqları tərəfindən quraşdırılıb formalaşdı-
rılmışdır. 

Onu da diqqətə çatdıraq ki, sözügedən dastanın (“Anaxanımın küsməyi”) 
1973-cü il nəşrində həddindən artıq yarımçıqlıq var. Demək olar ki, yalnız bir və 
ya bir neçə epizod çılpaq süjet xətti boyunca cərəyan edir. Lakin el arasında hal-
hazırda yayılan, müasir aşıqlarımız tərəfindən ifa olunan variantlarda olduqca 
zəngin səhnələr, epizodlar, bir-birindən qəribə hadisələr cərəyan edir ki, bunla-
rın da indiyə qədər yazıya alınıb bütöv halda nəşrə hazırlanmaması təəssüf do-
ğurur. Digər tərəfdənsə, göstərdiyimiz misaldan aydın olur ki, müəllifi məlum 
olan XX əsr məhəbbət dastanlarımızın əsas müəllifləri ilə yanaşı, qismən həm-
müəllifləri, yaxud şərikli müəllifləri mövcud olanları da yox deyildir. Bu qismən 
həmmüəlliflik statusu daşıyanlar, yaxud şərik müəlliflər isə bəzən həmin ustad-
dan sonra yaşayıb-yaradan başqa bir ustad aşıq (və ya aşıqlar), bəzənsə dastan 
həvəskarı, aşıq yaradıcılığını sevən el-oba nümayəndələri ola bilər. Lakin onu da 
unutmayaq ki, XX əsr məhəbbət dastanlarımız içində bu cür nümunələr sayca 
olduqca azlıq təşkil edir. Və buna görə də bu qəbil dastanları əksərən müəllifi 
bəlli olan dastanlar adlandırırlar. Daha doğrusu, yuxarıda qeyd etdiyimiz 
dastanlardan müəllifləri XIX əsrdə yaşamış olanları (Aşıq Alı və Aşıq Ələsgərin 
həyatı ilə bağlı dastanlar və ya dastanlaşmış rəvayətlər), bir növ, orta əsr klassik 
məhəbbət dastanlarımızla yeni dövr məhəbbət dastanlarımızı əlaqələndirən, qo-
vuşduran, birləşdirən aralıq xarakter daşıyır. Odur ki, yayılma arealına görə də 
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bunlar yeni dastanlara nisbətən daha geniş ərazini və auditoriyanı əhatə edir 
desək, yanılmarıq. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, adları çəkilən dastanların öz-
ləri də, əslində, XX əsrdə formalaşıb bitkinləşmişdir və bunları XX əsr Azər-
baycan məhəbbət dastanları sırasına daxil etmək daha məqsədəuyğundur. 

Bütün bunlar bir daha onu göstərir, daha doğrusu, konkret olaraq sübuta 
yetirir ki, XX əsr məhəbbət dastanlarımızın da əksəriyyəti əsasını, kökünü, bü-
növrəsini orta əsr klassik məhəbbət dastanlarımızdan götürür. Onların müəlliflə-
ri qədim ənənəni yaşadaraq klassik dastan irsimizin zəngin xəzinəsindən yaradı-
cı şəkildə bəhrələnirlər. 

XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarından danışarkən bir vacib məqamı 
da unutmamaq lazımdır ki, yeni dövrdə Şərqdə, o vaxt Azərbaycanın da böyük 
bir hissəsinin aid olduğu geniş bir ərazidə Nadir şahın hakimiyyətinin bərqərar 
olması nəticəsində tarixdə, mədəniyyətdə böyük dəyişikliklər baş verdi. Bu də-
yişikliklər dastan yaradıcılığına da təsirsiz ötüşmədi. İslam dininin bütövlüyünü 
qorumaq naminə bütün təriqətlərin qadağan edilməsi nəticəsində yeni yaranan 
dastanlarda aşiqlə məşuqa yuxuda ilahi qüvvə tərəfindən buta verilməsi, demək 
olar, tamamilə aradan qalxdı, buta mərhələsi bitdi. Artıq real, həyati sevgi ön 
plana çəkilməyə başladı. Abbasın quyudan çıxarılması, Aşıq Qəribin ağ saqqallı, 
nurani, pirani “ağasının” atının tərkinə minərək gözünü yumub-açmaqla kilo-
metrlərlə yolu bir anda qət etməsi, Qurbaniyə verilən şərbətin içinə ağu qatıldı-
ğını ilahi qüvvənin ona xəbər eləməsi və s. kimi möcüzələrin baş verməsi arxa 
plana keçdi. Lakin bu proses də birdən-birə, qəfil baş vermədi. Yuxarıda adlarını 
çəkdiyimiz, müəllifləri XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış, qeyd etdiyimiz kimi, özləri, 
əsasən, XX əsrdə formalaşıb püxtələşmiş “Aşıq Alı və Bəstixanım”, “Ələsgərlə 
Səhnəbanı” kimi dastanların özündə belə həmin dini-mistik meyillərin izləri, 
necə deyərlər, son öləzimiş işartıları görünməkdədir. Məsələn, “Ələsgərlə Səh-
nəbanı” dastanında belə bir cümləyə rast gəlirik: “O gündən camaatın içində 
yayıldı ki, Ələsgərə vergi verilib, sazı götürüb, sinədən deyir” (4, 139). Yaxud, 
“Aşıq Alı ilə Bəstixanım” dastanında: “...Niftalı qalxdı ki, camaat, toyu təxirə 
salırıq, qızı vermiyəjəm! Aşıq Alı Haqq aşığıdı, mənim qızıma qarğayır ki, həftə 
tamam olub, aya qalmasın. Onun qarğışı qızımı tutar. Bəstixanım Aşıq Alının 
halalıdır” (3, 180). Beləliklə, cəmi bir qarğışa görə o boyda dəm-dəstgahlı toy 
təxirə düşür, oğlan evi yığışıb gedir, həmin gün həmin toy Aşıq Alı ilə Bəstixa-
nım üçün çalınır, sevgililər bir-birinə qovuşurlar. 

Demək, Nadir şahın təriqətləri qadağan etməsi ilə sonrakı dastanlarda buta 
söhbəti dayandırılsa da, onun əlamətlərindən olan vergiverilmə, Haqq vergisi 
məsələləri hələ qalırdı. Nəhayət, Sovet hakimiyyəti illərində bu əlamətlər də 
aradan qaldırıldı. Bu da təbii idi. Dinə, Allaha inanmayan bir ictimai quruluşda 
yaşayan ustad aşıqlar yaratdıqları yeni dastanlarda epik ənənəni nə qədər qoru-
yub saxlamağa çalışsalar da, fövqəltəbii, ilahi qüvvələrlə bağlı məqamların təb-
liğ olunmasına heç cür cəsarət eləyə bilməzdilər. 
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Onu da deyək ki, fikrimizcə, elə Nadir şahın da, Sovet hakimiyyətinin də 
bu cür qadağaları ümumilikdə aşıq sənətimizə, xüsusən qədim dastançılıq ənə-
nələrimizə qarşı çox böyük ədalətsizlik, vurulan ağır zərbələr idi. Yeni, xüsusilə 
XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarının keyfiyyətcə nisbətən aşağı səviy-
yədə olmasının bir səbəbini də, hesab edirik, məhz bunda axtarmaq lazımdır. 

Orta əsr dastanları süjet xətti, macəraları və əhvalatları, hadisələri ilə əla-
qədar əsasən dörd hissəyə bölünür: qəhrəmanın anadan olması və ilk təlim-tərbi-
yəsi; aşiq və məşuqun buta almaları; qarşıya çıxan maneələr və onlarla müba-
rizə; sınaq meydanı və qəhrəmanların timsalında haqqın, ədalətin qələbə çalma-
sı. Bu göstərilən xüsusiyyətləri XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarına da 
aid etmək olar. Sadəcə, bir sıra fərqləri nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, XX əsrə 
aid adıçəkilən nümunələrdə aşiq və məşuqun orta əsrlərdəki mücərrəd buta al-
maları müasir məhəbbət dastanlarında real, həyati sevgi ilə əvəz olunmuşdur. 
Yəni artıq gənclər bir-birini yuxuda görüb eşqə düşmürlər. Onlar real həyatda 
bir-birini görüb, könül verib, əhd-peyman bağlayırlar. Sonra da real həyatda mü-
barizə apararaq vüsala çatırlar. Beləliklə, dövrlər, məqsədlər, obyektlər başqa ol-
duğu üçün üsullar, mühitlər, fonlar, hətta ruh, ümumi ahəng də xeyli fərqlidir, 
başqa-başqadır. Lakin bu fərqlə yanaşı, həmin ümumi xüsusiyyətlər qədim və 
yeni (XX əsr) dastanların bir-birinə nə dərəcədə bağlanmasını, bununla da klas-
sik dastan ənənəsindən XX əsr aşıqlarımızın necə faydalanmalarını, istifadə et-
mələrini göstərir.  

XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanları bu yolla, bu üsulla yaranmışdır. 
İstər qədim, istər müasir (XX əsr) dastanlarımızın yaradıcıları real həyat hadisə-
lərini təcəssüm etdirməklə yanaşı, öz təxəyyüllərinin gücündən də istifadə et-
mişlər. Dastanların mayasını, mövzusunu həm yaşadıqları, həm də özlərindən 
əvvəlki dövrlərdən alsalar da, bu nümunələri epik boyalarla zənginləşdirmiş, 
bədiiləşdirmişlər.  

XX əsrin məhəbbət dastanlarının əsasını ilk növbədə ideal, ülvi, saf və 
real, həyati sevgi duyğuları təşkil edir. Burada ilahi qüvvələrin iştirakı, daha 
doğrusu, konfliktlərin həllindəki aparıcı rolu orta əsrlərin dastanlarına nisbətən 
daha az nəzərə çarpır. Ön planda insanın öz gücü, iradəsi, əzmi dayanır. Bunun-
sa ən əsas səbəblərindən birini ictimai formasiyanın təpki və təsirində axtarmaq 
lazımdır. Lakin buna baxmayaraq, XX əsr məhəbbət dastanlarımızın bir çoxu-
nun mövzuları lap qədim zamanlara gedib çıxdığından belə dastanların qəhrə-
manları heç də onların müəllifləri sayıla bilməz. Bunlara misal olaraq şair Nov-
ruzun “Sam şahzadə”, Aşıq Əlinin “Fərhad və Şirin”, “Şahzadə Bəhrəm”, şair 
Nəbinin “Dilsuz və Xəzangül” və s. kimi XX əsr məhəbbət dastanlarını göstər-
mək olar. Həmin dastanlarda müəlliflər arxa planda dayanırlar. Əsas aparıcı ob-
razlar olan Fərhad, Şahzadə Bəhrəm, Dilsuz, Sam şahzadə isə həm qəhrəman, 
həm çalıb-çağıran aşıq, həm də eşqə düçar olmuş aşiq kimi təsvir olunurlar. 
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Bunlar, eyni zamanda, mövzusunu yazılı ədəbiyyatdan götürmüş dastan nümu-
nələri sayılır. 

Qeyd edək ki, XX əsr məhəbbət dastanlarımızı orta əsr dastanlarından 
fərqləndirən ən əsas cəhətlərdən biri də onların yaranma səbəbləri və üsullarıdır. 
Fikrimizcə, orta əsr dastanlarının çoxu aşıq sənətinin inkişafı boyu təbii şəkildə 
yaranaraq, get-gedə cilalanıb formalaşmışdır. Burada hansısa ustad aşıq dastan 
yaratmağı qarşısına məqsəd qoyaraq, planlı şəkildə buna çalışmamışdır. Yəni 
hər hansı bir ustad aşığın taleyi, həyatında baş verən hadisələr, məclislərdə, sə-
fərlərdə, sevgilisinə qovuşmaq uğrunda və s. başına gələn əhvalatlar, üzləşdiyi 
çətinliklər, məşəqqətlər dildən-dilə, ağızdan-ağıza düşərək, get-gedə daha çox 
maraq doğurub dastanlaşmışdır. Odur ki, bu ehtimal bir sıra tədqiqatçıların orta 
əsrlərin məhəbbət dastanları ilə bağlı söylədikləri “dastanı ustad aşıq özü yara-
dır” qənaətinin ağlabatanlıq dərəcəsini azaltmış, heçə endirmiş olur. Baxmaya-
raq ki, həmin dövrdə dastana maraq güclü idi, məclislərdə aşığın dastan söylə-
məsinə tələbat vardı və s. Həmin dastanların yaranma səbəbinə gəldikdə isə, bi-
zə elə gəlir, hələ o dövrdə bu tələbat ola bilməzdi. Çünki onsuz da aşıq sənətinin 
inkişafı boyu bu dastanlar təbii şəkildə öz-özünə yaranmaqda, ağızdan-ağıza, 
məclis-məclis dolaşaraq, cilalanıb formalaşmaqda idi.  

XX əsrdə yaranan yeni dastanlarınsa əksəriyyətinin yaranma üsulu və sə-
bəbi xeyli fərqli olmuşdur. Belə ki, son dövrlərdə, xüsusən Sovet hakimiyyəti il-
lərində mədəniyyət və incəsənətin bütün sahələri kimi, aşıq sənəti də birbaşa 
dövlətin – siyasi ideologiyanın nəzarətində idi. Odur ki, şeir, roman, povest, he-
kayə yazıldığı kimi, yeni dastanlar da yaradılmalı idi. Üstəlik, qonorar da verilir-
di. Artıq tələbat xalqdan yox, siyasi hakimiyyətdən gəlirdi. Və yaradılan bütün 
əsərlər kimi, dastanlar da sosialist ideologiyasına xidmət göstərməyə məhkum 
edilmişdi. “Şahzadə Bəhrəm”, “Sam şahzadə”, “Dilsuz və Xəzangül”, “Fərhad 
və Şirin”, “Tarlaçı qız”, “Soltan və Qəndab”, “Bəhmən və Humay”, “Şəmşir və 
Sənubər” və s. kimi dastanlar buna əyani sübutdur. 

Qeyd edək ki, XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarının bir çoxunda 
müəllif arxa planda dayanır. İştirak edən qəhrəmanların özləri isə əsərdə həm 
qəhrəman, həm çalıb-çağıran aşıq, həm də eşqə düşmüş bir aşiq kimi təqdim 
olunurlar. Demək, “bəzi aşıqlar və yaxud aşıq tərzində yazan şairlər öz adları ilə 
qəti surətdə bağlı olmayan dastanlar da yaratmışlar. Bu tip dastanlarda hətta qoş-
malar da onları yaradan aşığın, yaxud şairin adı ilə deyil, qəhrəmanların adı ilə 
bağlı olmuşdur” (6, 6). 

Lakin bununla yanaşı, XX əsrdə yaranan bir sıra məhəbbət dastanlarımız-
da müəllif həm də əsərin qəhrəmanı kimi çıxış edir. Bunlardan “Şəmşir və Sənu-
bər”, “Bəhmən və Humay”, “Tarlaçı qız”, “Soltan və Qəndab” və s. kimi yeni 
dastanları misal göstərmək olar. Ümumiyyətlə, XX əsr Azərbaycan məhəbbət 
dastanlarını iki qrupa ayırmaq mümkündür: 1) mövzusunu Şərqin qədim 
hikmətamiz əfsanə, hekayə və rəvayətlərindən götürmüş dastanlar; 2) Sovet 
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ideologiyasının təsiri nəticəsində yaranan “yeni həyat”ın tərənnümünə həsr 
olunmuş dastanlar. Bunlardan birinci qrupa aid olanlar keyfiyyət baxımından 
nisbətən mükəmməldir. Burada ideal, saf məhəbbət duyğularının tərənnümü 
aparıcı mövqeyə malikdir. Müəllifin özü haqqında ağızdolusu danışmaması, 
təvazökarlıq məsələləri də bu qrup dastanlarda diqqətdən yayınmır. Mövzuları 
çox-çox qədim zamanlardan götürüldüyü üçün Aşıq Əli (“Fərhad və Şirin”, 
“Şahzadə Bəhrəm”), şair Nəbi (“Dilsuz və Xəzangül”), şair Novruz (“Sam 
şahzadə”) və başqa müəlliflər bu dastanlarda arxa planda dayanmağa məcbur 
olurlar. Görünür, onların təvazökarlıqları da bu məcburiyyətdən irəli gəlir. 
“Şahzadə Bəhrəm, Dilsuz, Sam şahzadə və bu kimi aparıcı surətlər isə həm 
qəhrəman, həm çalıb-çağıran aşıq, həm də eşqə düçar olmuş aşiq kimi çıxış 
edirlər” (1, 11). 

İkinci qrupa daxil edilən “yeni həyat”ın tərənnümünə həsr olunmuş “Tar-
laçı qız” (Aşıq Həsən Pərvanə), “Bəhmən və Humay” (Aşıq Bəhmən) kimi das-
tanlarda müəllif həm də əsas aparıcı obraz – əsərin qəhrəmanı rolunda çıxış edir. 
Bu qəbildən olan “Şəmşir və Sənubər” dastanı isə tamamilə avtobioqrafik səciy-
yə daşıyır. Burada qədim ozan-aşıq sənətinə xas təvazökarlıq qaydaları tama-
milə pozulmuş olur desək, yanılmarıq. Lakin buna baxmayaraq, adıçəkilən əsər 
müasir bir dastan olaraq maraq doğurur. 

Qeyd edək ki, orta əsrlərin məhəbbət dastanları ilə XX əsr Azərbaycan 
məhəbbət dastanlarının bir başlıca fərqi də ondan ibarətdir ki, müasir dastanlar-
da əsas aparıcı obraz kimi müəllifin əsərdə iştirak edib-etməməsindən asılı ol-
mayaraq, onun həmin dastanın müəllifi olması bizə apaydınca bəllidir. Orta əsr 
məhəbbət dastanlarınınsa əsas aparıcı obrazları olan Abbas, Aşıq Qərib, Kərəm, 
Qurbani və başqalarının həmin dastanların müəllifləri olub-olmaması, əslində, 
bir ehtimal olaraq qalır. 

Əvvəlcədən diqqətə çatdıraq ki, ərsəyə gətirdiyimiz araşdırmanın – tədqi-
qat işinin ayrı-ayrı bölmələrində bu və digər məsələlərə mümkün qədər aydınlıq 
gətirilməyə çalışılmışdır. 

Diqqət mərkəzinə çəkdiyimiz məsələlər geniş və ardıcıl tədqiqata cəlb 
edilərək, hərtərəfli işıqlandırılmış, bizdən əvvəlki neçə-neçə müəllif tərəfindən 
irəli sürülən fikir və mülahizələr, qəbul olunmuş konsepsiyalar şərh edilmişdir. 
Aparılan çoxsaylı araşdırmalara, gəlinən nəticələrə, verilən şərhlərə, aparılan 
təsnifatlara öz mövqeyimizdən münasibət bildirmək də diqqətimizdən yayınma-
mışdır. Elmi-məntiqi dəlillərə söykənərək obyektivlik hissini qorumaq mövzu 
boyu ən başlıca məqsədimiz olaraq qalmışdır.  

Araşdırmada bir sıra görkəmli alim və tədqiqatçıların razılaşmadığımız 
mülahizə və qənaətlərinə etirazımızı bildirərkən etik çərçivələri maksimum 
pozmamağa çalışmağımızı da xüsusi qeyd etmək istərdik.  

 İşin elmi yeniliyi: Məqalədə klassik məhəbbət dastanları ilə yeni yaranan 
dastanların yayılma arealı, bədii-sənətkarlıq xüsusiyyətləri, keyfiyyət fərqi və 
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bunun səbəbləri yeni elmi-nəzəri baxış bucağı altında şərh edilərək, özünə-
məxsus məntiqi qənaətlər irəli sürülür. 

 İşin elmi nəticəsi: Məqalədə məlum müəlliflər tərəfindən yaradılmış XX 
əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarının çoxsaylı nümunələr əsasında təhlili apa-
rılaraq, klassik məhəbbət dastanları ilə müqayisədə xeyli aşağı səviyyədə dayan-
ması qənaətinə gəlinmişdir. Bu keyfiyyət fərqini yaradan səbəblər araşdırılmış-
dır. 
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HEYVANLAR HAQQINDA NAĞIL VƏ TƏMSİLLƏR FOLKLOR 
ARAŞDIRMALARINDA 

Xülasə 
Məqalədə şifahi və yazılı ədəbiyyatın oxşar və fərqli cəhətləri öyrənilib. Eləcə də heyvan-

lar haqqında nağıllar və təmsil janrının şifahi və yazılı ədəbiyyatda yeri və rolu müəyyənləşdi-
rilib, elmi təhlili aparılıb. Təmsil janrının əsas xarakterik xüsusiyyətləri sənətkarların yaradıcılığı 
əsasında təhlil edilib. 

Açar sözlər: epik, folklor, heyvan, insan, lirika, nağıl, yazılı ədəbiyyat, janr, təmsil, tül-
kü, şifahi ədəbiyyat        
   

THE MAIN SCIENTIFIC DIRECTION AND PRINCIPLES OF TALES ABOUT 
ANIMALS AND FABLES IN FOLKLORE INVESTIGATIONS 

Summary 
 In the article the similar and distinctive features of the oral and written literature are 

investigated. The position and role of the tales about animals and the fable genre are also defined 
in the oral and written literature and the scientific analysis is given. The main characteristic 
features of the fable genre have been analysed on the basis of the great authors.  

Key words: epic, folklore, animal, human, lyric, tale, written literature, genre, fable, fox, 
oral literature      

      
СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ И БАСНИ В ФОЛЬКЛОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Резюме 
В статье изучены сходства и различия особенности литературы в устной и пись-

менной форме, а также проведен научный анализ о сказках животных, определен роль и 
место устной и письменной литературы в представленном жанре. Главной характеристи-
кой особенности этого жанра были проанализированы на основе творчество ремесленни-
ков. 

Ключевые слова: эпический, фолъклор, животное, человек, лирика, сказка, писъ-
менная литература, жанр, басня, лиса, устной литература      

 
 
Məsələnin qoyuluşu. Heyvanlar haqqında nağıl və təmsillərin şifahi və 

yazılı ədəbiyyatda mövqeyi araşdırılmış, onların ideya-bədii xüsusiyyətləri mü-
qayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. 

İşin məqsədi. Məqalədə qarşıya qoyduğumuz əsas məqsəd heyvanlar haq-
qında nağıl və təmsillərin əsas xarakterik xüsusiyyətlərini N.Gəncəvi, A.Bakı-
xanov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani, A.Şaiq və A.Səhhətin əsərləri əsasında təhlil et-
məkdir. 

 
Bəşər tarixində mövcud olan hər bir xalqın milli dəyər və ənənələrinin 

yaradıcısı və daşıyıcısı kimi formalaşan folkloru var. Güneyli-Quzeyli Azərbay-
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can burada yaşayan xalqların bədii yaradıcılıq və mədəniyyətinin mərkəzidir. 
Azərbaycan xalqının şifahi xalq ədəbiyyatında yaranan nümunələr arasında na-
ğıl yaradıcılığı öz sanbalı və dəyəri ilə fərqlənir.  

Şifahi ədəbiyyatla yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi daimi əbədi yaradı-
cılıq prosesidir, onlar arasında nə qədər fərqlər olsa, həyatı əks etdirmək baxı-
mından müxtəlifliklər nəzərə çarpsa da, onları bir-birinə qarşı qoymaq, daxili 
strukturlarında inkaredici səbəb və xüsusiyyətlər axtarmaq mənasızlıqdan başqa 
bir şey deyildir. Şifahi yaradıcılıq ədəbiyyatın bazisidir, yazılı ədəbiyyat isə 
onun üstqurumudur. Şifahi ədəbiyyat ilə yazılı ədəbiyyatın ortaqlığının ümumi 
cəhəti hər ikisinin söz sənəti olmasıdır. Həm şifahi, həm də yazılı ədəbiyyat söz 
materialına, sözün bədii ifadəsinə əsaslanır. Hər ikisi həyatı bədii obrazlarda, li-
rik poetik qəliblərdə, geniş epik lövhələrdə, gərgin dramatik səhnələrdə əks et-
dirir. Hər ikisi poetik qəliblərə, ədəbi tələblərə və ölçülərə əsaslanır. Hər ikisi 
üçün poetik ifadə tərzi, təhkiyə və epik ənənə səciyyəvidir. 

Yazılı ədəbiyyatı folklordan fərqləndirən xüsusiyyətlər də vardır. P.R.Bo-
qatıryov və R.O.Yakobsona görə folklorla yazılı ədəbiyyat arasındakı fərq on-
dadır ki, birincisi, yəni folklor-dil sisteminə, ikincisi, yazılı ədəbiyyat isə fərdi 
nitq dilinə meyllidir (1, 102) . 

Onu da qeyd edək ki, yazılı ədəbiyyat ayrı-ayrı şəxslərin nə dərəcədə xalq 
ümumiyyətindən ucalmasını göstərir. Folklorla yazılı ədəbiyyatın mövzu, məz-
mun, həm də üslub etibarilə yaxınlığı artan istiqamətdədir, ümumiliklər çox, 
fərqlər isə azdır. Bütün dövrlərdə və mərhələlərdə şifahi yaradıcılıq yazılı ədə-
biyyatın süjet, motiv, obraz və söz cəbbəxanası funksiyalarını qoruyub saxlamış-
dır. Şifahi ədəbiyyat bütün mərhələlərdə yazılı ədəbiyyatın yaranmasında bila-
vasitə müxtəlif dərəcə və amplitudalarda iştirak etmişdir. Məsələn, diqqət yetir-
sək görərik ki, dünya ədəbiyyatında olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında da 
ən qüdrətli qələm sahibləri xalq ədəbiyyatı nümunələrindən- hekayətlərdən, əh-
valatlardan, rəvayətlərdən, əfsanələrdən, deyimlərdən, məsəllərdən, atalar söz-
lərindən, nağıllardan və s. fəal şəkildə istifadə etmişlər. N.Gəncəvi, Nəsimi, Fü-
zuli, Vaqif, M.F.Axundov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir, A.Şaiq, A.Səhhət 
və onlarla digər sənətkarımız xalq yaradıcılığı qaynaqlarına dönə-dönə müraciət 
etmiş və bu gün zəngin poeziyamızı, dramaturgiyamızı və nəsrimizi xalq qay-
naqlarından kənarda düşünmək təbii ki, mümkün deyil. Yazılı ədəbiyyat folklor 
elminin nəzəri əsasları üzərində inkişaf edən elmi ənənələrə malikdir. Yazılı 
ədəbiyyatın keçdiyi zəngin inkişaf yolu, əldə etdiyi uğurlar bunu deməyə əsas 
verir. Ona görə də şifahi ədəbiyyatla yazılı ədəbiyyatın elmi və mədəni poten-
sialını, nəzəri ehtiyatlarını yanaşı və müqayisəli şəkildə öyrənməliyik. Şifahi 
ədəbiyyat yazılı ədəbiyyat üçün mənbə olmaqla yanaşı, onun tək-tək janrların-
dan yazılı ədəbiyyatda istifadə formaları genişdir. Məsələn, bir çox şair və yazı-
çılarımızın yaradıcılığında nağılların müxtəlif formalarda istifadəsinə rast gəlirik 
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və onların yazılı ədəbiyyatda iştirak funksiyaları istər-istəməz şifahi ədəbiyyata 
əsaslanır. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan nağıllarının bir bölümünü heyvanlar aləmin-
dən bəhs edən nağıllar təşkil edir. Bu nağıllarda heyvanlar insanın fikir və hissi, 
onun həyati görüşlərinin əksi forması kimi təsvir olunur. Heyvanlar haqqındakı 
nağıllar folklorun ən qədim janrlarından hesab olunur. Nağılçılıqda heyvanlar 
haqqında nağılların yeri və spesifik xüsusiyyətləri özünəməxsus şəkildədir. On-
ların müəyyən qismində əski təsəvvürlər və alleqoriya güclü olduğu kimi, müəy-
yən qismində təmsilçilik də mövcuddur. Bu nağılların dünya nağılları ilə müş-
tərək və fərqli cəhətləri də az deyildir. Eyni zamanda başqa xalqların bu tipli na-
ğıllar ilə ümumilik və oxşarlıqları olsa da milli nağılçılıqla bağlı kökləri dərin-
dir. Bütün zamanlarda nağıllar haqqında söz demək sözü yaratmaqdan daha çə-
tin və məsuliyyətli bilinmişdir. Çünki nağılların təhlili bir tərəfdən bədii duyum 
və anlama intellekti ilə bağlıdırsa, digər bir tərəfdən isə hansısa keçilmiş vaxt-
tarix kəsiyində yazılanları modern düşüncə yozumunda təqdim etməklə bağlıdır. 
Bu tip nağılları mifoloji görüşlərlə əlaqələndirib bu sıradan olan nümunələrdə 
heyvanların insan sifətləri ilə çıxış etməsi səbəbini araşdıran N.Seyidov yazır: 
“Bizcə, o, bir sıra başqa səbəblərlə yanaşı, həm də nağılın maraqlı olmasına, ona 
müəyyən məna verməsinə və bədiiliyi artırmağa xidmət edir. Həmin nağıllarda 
iştirak edən heyvanlar iş və hərəkətlərinə görə iki şəkildə nəzərə çatdırılır. Birin-
ci halda, insanlara xas olan cəhətlərin heyvanlarda təzahür etməsidirsə, ikinci 
halda hər heyvanın ayrılıqda özünə aid olan xüsusiyyətləridir ki, bir heyvanda 
olan xarakterik cəhət başqalarında yoxdur... Bütün bunlar ilk baxışda ağlasığ-
maz bir əfsanə kimi nəzərə çarpır. Lakin hər heyvanın danışığı, hərəkəti, xarak-
teri nağılçı tərəfindən elə məharətlə təsvir edilir ki, bunlar əfsanəlikdən çıxır. 
Nağılçı mənalı bədii təsvir vasitələrindən istifadə yolu ilə obrazların daxili alə-
mini açır” (2, 61). 

Bir çox nağıl süjetləri dövrün psixologiya və estetik dəyərlərini özündə 
əks etdirməklə cəmiyyətin ümumi tərəqqisinə yoldaşlıq edib. Hər bir nağıl mo-
delinin özünəməxsus obrazlar sistemi var. Məsələn, heyvanlardan bəhs edən na-
ğıllardakı obrazlar əsasən insanın əhatəsində olan heyvanlardır. Belə nağıllarda 
güclü alleqoriya vardır və onlarda mübaliğə də mühüm yer tutur. Heyvanlar 
haqqında olan nağıllarda demək olar ki, bütün hərəkətlər, əşyalar, hadisələr mü-
baliğəli təsvir olunur. Bu, heyvanlar haqqında olan nağılların səciyyəvi xüsusiy-
yətlərindən – süjetin möcüzəli hadisələr üzərində qurulmasından irəli gəlir. 
Şərqin böyük mədəni abidəsi “Kəlilə və Dimnə”də bu əlamətlər daha güclüdür. 
Onu da qeyd edək ki, “Kəlilə və Dimnə” əsəri təqribən III-IV əsrlərdə şifahi he-
kayələr şəklində ilk öncə Hindistanda meydana çıxmışdır. Sonralar hind brəh-
mənləri onu kağıza köçürüb işləməyə başlamışlar. Zaman keçdikcə onlar İrana 
və Ərəbistana yayılmışdır. “Kəlilə və Dimnə”də əhvalatlar heyvanların dilindən 
nəql olunur. Əlbəttə, bu sadəcə bədii üsuldur. Əslində isə burada insan həyatının 
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bəzi əhəmiyyətli, vacib məsələləri əks olunmuşdur. Hikmətamiz fikirlər və mü-
lahizələr bütün hekayələrin əsasında durur. Hər əhvalatda müəyyən nəticə çıxa-
rılır (3, 3-6). 

Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatında heyvanlar haqqında nağıllar və 
təmsillərin yeri və rolu müəyyənləşdirilmiş, elmi mənzərəsi yaradılmışdır. Hey-
vanlar aləmindən bəhs edən nağıllarda və təmsillərdə süjet sadə olur. İştirakçı-
ların sayı yaxşı tanış olan heyvan və quşları əhatə edir. Bir sıra süjetlər əşya və 
hadisələrin sadalanması üzərində qurulur, heyvan, əşya və insanlar bir-biri ilə 
asılılıqda güstərilir. 

Diqqət yetirsək görərik ki, heyvanlar haqqında nağılların və təmsillərin 
üzərində sanki zamanın möhürü var. Belə ki, burada ayrı-ayrı heyvanlar, bitkilər 
və digər canlılar insan kimi şəxsiyyətləndirilib danışdırılır və onların timsalında 
cəmiyyətdə olan yaramaz insanların eyibləri müxtəlif hərəkət və danışıqlar vasi-
təsilə özünü göstərir. Məsələn, “Dost dosta tən gərək” nağılı bunun bariz nümu-
nəsidir. Bu nağılda da nümunəvi dostluğun təsviri mümkün deyil. Ona görə ki, 
bu dostluq əxlaqi normalara yox, “heyvani sərbəstliyə” əsaslanır. Bu sərbəstlik 
imkan verir ki, yeməyi ələ keçirmək ehtirası başlıca çıxış nöqtəsi kimi özünü 
göstərsin, kim güclüdürsə yeməyi ələ keçirsin, kim hiyləgərdirsə, ölümdən yaxa-
sını qurtarsın, kim gücsüz və axmaqdırsa dərisi boğazından çıxarılsın. Bu cür 
heyvani sərbəstlikdə didaktika axtarmaq yerinə düşmür. Bizcə nağılın adı sadəcə 
olaraq “Dostlar” olmalı idi. Belə bir başlıq nağıldakı “heyvani sərbəstlik” məz-
mununu inkar yox, təsdiq edərdi. “Dost dosta tən gərək” nağıl yox, didaktik alle-
qoriya üçün daha münasibdir (4, 43). 

Heyvanlar və quşlar da nağıllarda düşünür və danışır. Təbiətin canlandırıl-
ması isə animist dünyagörüşündən irəli gəlir. Poetik şərtilik daşıyan bu xüsusiy-
yətə təmsillərdə də təsadüf olunur. Deməli, nə personajlar, heyvanlar, nə də on-
ların düşünmək və danışmaq qabiliyyəti təkcə heyvanlar haqqındakı nağıllarda 
təsadüf olunmur. Bir cəhəti də göstərmək lazımdır ki, heyvanlar aləmindən bəhs 
edən nağıllarda və təmsillərdə hadisələr əsasən sadə şəkildə inkişaf edir, bəzən 
nikbin, bəzən də əksinə sona yetir. Sehrli nağıllarda isə hadisələr möcüzəli yolla 
həll edilir, həm də xeyirin qələbəsilə sona yetir. Bu, sehrli nağıl poetikasının 
əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Ancaq sehrli nağıllara diqqət yetirsək görərik ki, 
onlarda heyvanlar əsas iştirakçı olmayıb köməkçi funksiyasını yerinə yetirir. 
Heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıllarda və təmsillərdə isə müxtəlif heyvan və 
quşlar iştirakçı olur, onların hərəkət və münasibətləri süjetin əsasında durur. 
Eləcə də heyvanlar haqqında nağıl və təmsillərdə bütün heyvanlar və quşlar hər 
biri fərdi səciyyə daşıyır, hərəkət tərzlərinə, xarici görünüşlərinə görə qiymət-
ləndirilirlər. Belə ki, tülkü həmişə hiyləgər, xoruz lovğa, it sədaqətli verilir və s. 
Heyvanlar haqqında nağıllarla təmsillər bir-birini tamamlayıcı mahiyyətdədir. 
Ona görə də heyvanlar haqqında nağıl və təmsillər özünəməxsus süjet tərkibi, 
obrazlar sistemi, ənənəvi formul və üsulları, bədii təsvir vasitələri ilə seçilir. 
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Məhz bunlar heyvanlar haqqında olan nağılları və təmsilləri digər epik janrlar-
dan fərqləndirməyə imkan yaradır və onların folklor araşdırmalarındakı əsas el-
mi istiqamət və prinsiplərini müəyyənləşdirməyə, səciyyəvi xüsusiyyətlərini aş-
kara çıxartmağa imkan yaradır. Qeyd etdiyimiz kimi, ayrı-ayrı şair və yazıçı-
larımız tərəfindən təmsillər nəzmə çəkilərək, yenidən işlənmiş və bunlara onla-
rın subyektiv mülahizələri əlavə edilmişdir. 

Prof. S.Pirsultanlı qeyd edir ki, təmsilin tarixi obrazlı sözün tarixi qədər 
qədimdir. Təmsil həm Şərq, həm də Qərb ədəbiyyatında, həm şifahi, həm də ya-
zılı bədii nümunələrdə, həm ən qədim dövrlərdə, həm də bizim günlərdə möv-
cud olan ciddi, kəskin, fəal və böyük ictimai-əxlaqi təsirə malik ədəbi formadır. 
Bir ədəbi forma, bir janr kimi təmsilin müəyyənləşmiş poetikası, üslubu, tələb-
ləri, normaları, spesifik tematikası, üslubu və surətlər aləmi, dünyaca məşhur 
nümayəndələri var. Təmsil janrının ayrıca bir ədəbi janr kimi formalaşıb, xüsusi 
mövqe qazanmasında şifahi təmsil təcrübəsi, yazılı ədəbiyyatla müştərək əlaqə 
nəticəsində təmsil janrı güclü bir dünyəvi ədəbi forma kimi kamala çatmışdır. 
Təmsil janr olaraq bir zərurət kimi meydana gəlmişdir. Təmsillər yurdumuzun 
hər yerində yox, daha çox Ucar və Kürdəmirin Şilyan kəndində və başqa 
bölgələrdə yayılmışdır (5, 28). 

Təmsillərdə mənəvi-etik problemlərə həsr edilmiş bir sıra nümunələrdə 
maraqlı cəhətlətdən biri də budur ki, bu nümunələrin müəllifləri müxtəlif olub, 
müxtəlif maraq dairəsinə, müxtəlif yazı materialına, yaradıcılıq imkanlarına və 
digər xüsusiyyətlərə malikdir. Onu da qeyd edək ki, mənəviyyat problemi, mə-
nəvi-əxlaqi axtarışlar mövzusu şifahi və yazılı ədəbiyyatın əzəli və əbədi prob-
lemi və mövzusudur. Odur ki, olduqca geniş bir sahədir. Bu genişlik müasir ədə-
bi prosesin hərəkət və irəliləyişində də aydın görünür. Təmsillərdə nakəslər əq-
rəb, ilan, qurbağa, tikan cildində də tənqid atəşinə tutulur. Onu da qeyd edək ki, 
bu heyvanlar Azərbaycan təmsili üçün yeni deyil, sadəcə onlar yeni cəhətləri ilə 
çıxış edir və bu heyvan surətlərinin arxasında insanların hərəkətləri, münasibət-
ləri durur. Təmsillərin hamısı real həyatla bağlı olub, yaşadığımız illərin hadi-
sələri ilə səsləşir, insanların ilk baxışda gözə görünməyən mənfi xislətlərini açıb 
göstərə bilir. Ümimiyyətlə, təmsillərdə millətin ruhu və o ruhun incə meyl və 
hərəkətləri təsvir edilir. Cəmiyyətin sağlamlığı və ya ondakı əyintilər, adamların 
yaşadığı mənəvi mühitin müsbət və ya mənfi, kamil və ya naqis cəhətləri bu və 
ya digər dərəcədə təmsillərdə əks olunur. Varlığın, gerçəkliyin, mənəvi mühitin 
təmsillərdə izi, əlaməti olduğu kimi, onların da həmçinin varlığa, gerçəkliyə, 
mənəvi mühitə də təsiri olur. 

Quşlarla, ilanlarla əlaqədar elə əfsanələr də var ki, mahiyyətində təmsil 
dayanır. Prof. S.Pirsultanlının 1985-ci ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan xalq 
əfsanələri” kitabında verilmiş “İlan məhəbbəti” və “Qu quşu” əfsanələri daha 
çox təmsillərlə bağlıdır. Bu tədqiqat bir məsələni də üzə çıxarır. Quşlarla, 
ilanlarla və başqa canlılarla bağlı olan əfsanələrin təmsillərlə bağlılığı çox ma-
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raqlıdır: “Hər bir təmsildə insan idrakından doğan tərbiyəvi cəhət özünə yer alır. 
Folklorşünaslıqda təmsillərin indiyə qədər toplanmaması, tədqiqata tamlıqla 
cəlb edilməməsi təəssüf doğurur. XIX əsrdən sonra demək olar ki, yazılı 
ədəbiyyatda xalq yaradıcılığından gələn təmsillərə belə toxunulmayıb. Düzdür, 
sonralar Hikmət Ziya da təmsil yazmışdır. Amma bunu folklorda olan təmsillər-
lə müqayisə etmək olmaz. Nizami kimi dahilərin bəhrələndiyi təmsillərdən, fol-
klordan müasir yazarların da faydalanması onların ən ümdə vəzifələrindəndir” 
(6, 159).      

Epik növün ən qədim janrlarından olan təmsil folklor daxilində nəsrlə ya-
radılır. Təmsil həcmcə kiçik olur. Lakin dərin məna ifadə edir. Təmsilin əsas xü-
susiyyəti tənqidi və satirik mövzuda olmasıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, ədəbiyya-
tımızda təmsilin ilk nümunələrinə N.Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasında 
rast gəlirik. Nizami Gəncəvi çoxsaylı, müxtəlif əfsanələrlə yanaşı, ona çox yaxın 
olan təmsillərdən də ustalıqla istifadə etmişdir. Şair istədiyi fikri, ideyanı daha 
canlı ifadə etmək üçün xalq təmsillərindən bacarıqla faydalanmışdır. Əvvəllər 
folklor nümunələri kimi yaranan bu təmsillər sonralar yazılı ədəbiyyata da daxil 
olmuşdur. Onu yazılı ədəbiyyata ilk gətirənlərdən biri də Nizamidir. Amma Ni-
zami hər oxuyub öyrəndiyini, hər eşidib bildiyini olduğu kimi öz poeziyasına 
gətirməmiş, əksinə bunları saf-çürük etmiş, ağıl süzgəcindən keçirmiş, “ağılaba-
tan” şəkilə salmış, xalq ədəbiyyatının bədii boyalarından öz üslubuna uyğun 
tərzdə istifadə etmişdir. Şairin “Nuşirəvan və bayquşların söhbəti”, “Ovçu, it və 
tülkü dastanı”, “Meyvə satanla tülkünün nağılı”, “Firidun ilə maralın dastanı” 
əsərləri “Sirlər xəzinəsi” poemasına daxil olan təmsillərdir. Bilirik ki, Nizami 
Gəncəvi çoxsaylı, müxtəlif, rəngarəng əfsanələrlə yanaşı, ona çox yaxın olan 
təmsillərdən də ustalıqla istifadə etmiş, onların məna və məzmununu “Ovçu, it 
və tülkü dastanı” nda ifadə etmişdir (7, 63). 

Şifahi xalq yaradıcılığından bacarıqla istifadə edən Nizami Gəncəvinin “Sir-
lər xəzinəsi” poemasına daxil etdiyi digər bir təmsil “Bülbül və qızılquş dastanı” 
adlanır. Bu təmsilin də əsas məzmununu istehza təşkil edir. Nizami daxilən acıyır, 
kədərlənir, zahirən istehza edir. Adama elə gəlir ki, Nizami susmağı üstün tutur. 
Lakin əsərin ictimai məzmunu əsl həqiqəti üzə çıxarır (7, 90).Daha sonralar 
A.Bakıxanov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani, A.Səhhət, A.Şaiq və M.Ə.Sabir də qələmini 
təmsil janrında sınamış, təmsil mövzularını folklordan alıb nəzmə çəkmişdir. 

A.Bakıxanov böyük rus şairi İ.A.Krılovun “Eşşək və bülbül” təmsilini 
Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş, “Yersiz iftixar”, “Qurd və ilbiz”, “Tülkü və 
qoyun” adlı alleqorik əsərlər yazmışdır (8, 15). A.Bakıxanov bu tərcüməsi ilə 
Rus və Azərbaycan ədəbiyyatı arasında qarşılıqlı əlaqəni də inkişaf etdirmişdir. 
Cəsarətlə qeyd etmək olar ki, şairlər tərəfindən qələmə alınan təmsillərin mövzu 
dairəsi xeyli kiçilmiş, bir qədər də xalq deyimlərindən uzaqlaşaraq şəxsi 
subyektdə verilmişdir. Lakin burada əhəmiyyətli cəhət odur ki, hər bir təmsil 
yazan şair sonda öz qənaətlərini və nəticələrini ifadə edir ki, bunlar da təmsilin 
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əxlaqi-tərbiyəvi təsir gücünü artırır. Onu da qeyd etməliyik ki, müəlliflərin təm-
sil janrının xalq ədəbiyyatı daxilində bu qədər geniş yayılmasından bəhs etmə-
ləri onunla bağlıdır ki, təmsillər vaxtında toplanıb nəşr edilməmişdir. Xalq təm-
sillərini xalqdan alıb yenidən nəzmə çəkmiş Q.Zakir də hər məsələni olduğu ki-
mi açıqlayır. O, “Xain yoldaşlar haqqında” təmsilinin sonunda yazır:  
     

Müşküldü həzm etmək hər belə nəsri  
Əhv eyləsin arif gər ola kəsri (9, 121).    

 

Q.Zakirin realist yaradıcılığında təmsillərin əhəmiyyəti müstəsnadır. Onun 
nəşr olunmuş “Seçilmiş əsərləri”ndə: “Aslan, qurd və çaqqal”, “Dəvə və eşşək”, 
“Tülkü və qurd”, “Xain yoldaşlar haqqında” (“İlan, dəvə, tısbağa”), “Tülkü və 
şir”, “Sədaqətli dostlar haqqında” (“Tısbağa, qarğa, kəsəyən, ahu”) adlı altı təm-
sili çap olunmuşdur. Q.Zakir təmsillərini yazarkən birinci növbədə şifahi xalq 
yaradıcılığında geniş yayılan təmsillərdən və məşhur hind abidəsi “Kəlilə və 
Dimnə” əsərindən, həmçinin Nizami Gəncəvi, Cəlaləddin Rumi, Məhəmməd 
Füzuli təmsillərindən istifadə etmişdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Qasım bəy Zakir “Aslan, qurd və çaqqal” təmsilinin 
mövzusunu da şifahi xalq ədəbiyyatından – “Dost dosta tən gərək” (“Qurd, tül-
kü, şir”) nağılından götürmüşdür. Təmsildə də nağılda olduğu kimi ovların böl-
güsü iki mərhələdən keçir. İlk bölgünün qurbanı qurd, ikinci bölgünün qalibi 
ovun üçünü də şirə verən çaqqal olur (9, 98). 

Ümumiyyətlə, şairin əsərləri bu gün də ictimai tərbiyə vasitələri kimi gənc 
nəslin əxlaqına, davranışına, ailə münasibətlərinə, dünyagörüşünə müsbət təsir 
göstərir, bədii-estetik zövq mənbəyi kimi gənclərdə yüksək mənəvi-əxlaqi key-
fiyyətlər aşılayır. Zakirin fikrincə, birlik, dostluq hər şeyə qadirdir. İnsana insan-
dan kömək dəyməsə, aləmdə daş daş üstə durmaz. Birliyi olmayan xalq öz ta-
leyini həll edə bilməz. Birlik, mütəşəkkillik xalqın varlığını müəyyən edən tü-
kənməz qüvvə mənbəyidir. Dostluqda sədaqətli, etibarlı olmağı Zakir “Sədaqətli 
dostlar” təmsilində də çox gözəl təsvir etmişdir. Mövzusu “Kəlilə və Dimnə”dən 
götürülmüş həmin təmsil də sədaqətli dostluğun nə demək olduğunu gənc nəslə 
aşılayır. Zakirin fikrincə, hər kəs özünə uyğun dost seçməlidir (9, 104). Belə-
liklə, A.Bakıxanov və Q.Zakirlə başlayan yeni təmsilçiliyi S.Ə.Şirvani davam 
etdirmiş və müasir tərbiyə ilə bağlı bir neçə təmsil yazmışdır. 

S.Ə.Şirvaninin təmsillərində isə ən çox bəhs edilən əxlaq məsələlərindən 
biri sadəlik və təvazökarlıqdır. Şair “Ayı və siçan”, “Aslan və qarışqa”, “Siçan 
və balası”, “Aslan və iki öküz”, “Eşşək və arılar”, “Siçan və pişik”, “Maral haq-
qında hekayə”, “Tülkü və çaqqal” təmsillərində sadəlik və təvazökarlığın insa-
nın bəzəyi olduğunu göstərir və oğlunu daim bütün işlərində sadə və təvazökar 
olmağa çağırır. Şairin başlıca tənqid hədəfi isə cəhalət və nadanlıqdır. Diqqət 
yetirsək görərik ki, “Qaz və durna” təmsilində də S.Ə.Şirvani elə buna işarə edir 
ki, qeyri-təvazökarlıq, lovğalıq və təkəbbürlülük çox vaxt insanın başına bəla 
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gətirir. Dil baxımından sadə olan bu təmsil məna baxımından aktualdır və böyük 
tərbiyyəvi əhəmiyyət kəsb edir. Aşağıdakı misralara diqqət yetirsək görərik ki, 
təmsilin məzmununda qüvvətli təsir gücünə malik bir əxlaqi ideya var: 
    Vaqif ol, ey oğul, bu mənadan.   
    Yeni bir elmə daim ol talib,    
    Zifən ol zifünunədir qalib.    
    Kişi bir sənəti bilər xalis,    
    Çoxuna meyil edən qalar naqis (10, 29).   

 
Seyid Əzim Şirvaninin təmsillərində xalq hikməti və yumorunun ən yaxşı 

xüsusiyyətləri əks olunmuşdur. Bunlar uşaqların əqli cəhətdən yetkin, mənəviy-
yatca sağlam, şən və nikbin yetişməsi işinə müsbər təsir göstərir. Seyid Əzim 
Şirvani uşaqlara məxsus əsərlərini yaradarkən yaxşı bələd olduğu Şərq ədəbiy-
yatından bol-bol bəhrələnmişdir. O, tədbil, iqtibas və tərcümə etmək yolu ilə 
ərəb, fars və türk ədəbiyyatından azərbaycanlı uşaqların mütailəsinə xeyli əsər 
daxil etmişdir. Bu nümunələr “Rəbiül-ətfal” və “Tacül-kütub”da əksər hallarda 
ayrı-ayrı öyüd və nəsihətlərin məzmununa uyğunlaşdırılaraq, müəllifi göstə-
rilmədən verilmişdir. Bunlardan başqa şairin bilavasitə uşaqlar üçün nəzərdə tu-
tulmuş müstəqil tərcümələri də vardır. Bu baxımdan İran xalq ədəbiyyatı nümu-
nəsi – “Bəxtiyarnamə” dastanı və XIII əsrdə yaşamış məşhur fars-tacik şairi 
Übeyd Zəkaninin “Siçan və pişik dastanı” diqqətə layiqdir. “Siçan və pişik 
dastanı”nda alleqorik şəkildə orta əsr saray çəkişmələri və feodal müharibələri 
tənqid olunur. Dastanın əyləncəli məzmunu, münaqişənin gərginliyi, xüsusilə 
siçan və pişiyin şəxsləndirilməsi uşaq mütaliəsinə verilən tələblər baxımından 
maraqlı idi (10, 29). 

Azərbaycan ədəbiyyatına zəngin bədii irs bəxş etmiş Abbas Səhhət də bə-
dii yaradıcılığında təmsillərdən məharətlə istifadə edən şairlərimizdəndir. Onun 
“Qarışqa və milçək”, “Ayı və arılar”, “Tülkü və meymun”, “Tülkü və qurd”, 
“Ayı və şir”, “Sərçə və qarğa”, “Qurd və quzu”, “Fil və alabaş” və s. təmsillə-
rində lovğalıq, təkəbbürlülük, yalançılıq, ikiüzlülük kimi mənfi xüsusiyyətlər if-
şa edilir. Bu təmsillərdə şair xalq idrakına, xalq həyat və mənəviyyatına əsas-
lanır və sadə, aydın, konkret dil bu təmsillərin əsas məziyyətinə çevrilir. Abbas 
Səhhət Krılovun “Qartal və toyuqlar”, “Qarğa və tülkü”, “Meymunlar”, “Qur-
bağa və öküz”, “Dovşan şikarda”, “Kəndli və tülkü”, “Eşşək və bülbül” adlı 
təmsillərini də Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Krılovun təmsillərinin iki 
xüsusiyyəti var: tənqid və nəticə. Onun təmsillərinin bir çoxu öz dövrünün icti-
mai nöqsanlarını, ayrı-ayrı hadisələri və tək-tək adamları tənqid edir. Onu da 
qeyd edək ki, Krılov şeirlərinin birində deyirdi: “Yeri düşəndə nöqsanları qam-
çılamaqdan xoşum gəlir” (11, 5). 

Abdulla Şaiq yaradıcılıgında da təmsillər xüsusi yer tutur. Əsrlərdən bəri 
şair və yazıçılarımıza tükənməz mənbə olan zəngin folklorumuz Abdulla Şaiq ya-
radıcılığından da qırmızı xətlə keçir. Şair “Tülkü və aslan”, “Aslan, qurd və tül-
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kü”, “Tülkü və qurd”, “Tülkü və dəvə”, “Tülkü və xoruz”, “Dəvə və siçan”, “Arı 
və eşşək”, “Arı və dovşan”, “Hacıleylək və sərçə”, “Dəvə, tülkü və qurd” təmsil-
lərinin mövzu və süjetini heyvanlar haqqında olan nağıllardan götürüb. Məsələn, 
“Aslan, qurd və tülkü” təmsilinin mövzusunu türk xalqları arasında geniş yayılan, 
qısa süjeti, kəskin satirası və dərin sözaltı mənası ilə seçilən “Qurd, tülkü, şir” və 
ya “Dost dosta tən gərək” alleqorik nağılından götürmüşdür (12, 19) . 

Beləliklə, görürük ki, şifahi xalq ədəbiyyatından istifadə zamanı sənətkar-
lar məhdud bir çərçivədə qalmamış, geniş bir ümumiləşdirmə bacarığı ilə dərin 
mündəricəli əsərlər yarada bilmişlər. Bu isə sənətkarlara xalq varlığını daha də-
rindən duymaq, öz fikirlərini bariz və vüsətli cizgilərlə canlandırmaq üçün bö-
yük imkanlar açır.  

İşin elmi nəticəsi. Heyvanlar haqqında nağıl və təmsillərin folklor araş-
dırmalarındakı əsas elmi istiqamət və prinsipləri müəyyənləşdirilib, elmi təhlili 
aparılıb. 

İşin elmi yeniliyi. Heyvanlar haqqında nağıl və təmsillərin aparıcı əxlaqi 
kateqoriyaları müəyyənləşdirilmiş, obrazlar sistemi müqayisəli şəkildə öyrənil-
mişdir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Heyvanlar haqqında nağıl və təmsillərin bədii xü-
susiyyətləri və ictimai əhəmiyyəti böyükdür. Araşdırmalarımız həm nəzəri, həm 
də folklor nümunələri əsasında aparılıb. Məqalə mühüm nəzəri və praktik əhə-
miyyətə malikdir. Qeyd etdiyimiz əsas elmi yeniliklər elmi faktların zənginləş-
məsində rol oynaya bilər.     
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XX ƏSRDƏ YAZILI ƏDƏBİYYATLA FOLKLORUN ƏLAQƏSİ 

  Xülasə 
Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatında folklor dəyərləri ilə yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı əla-

qəsinə diqqət yetirilir. Burada XX əsr ədiblərinin əsərlərində folklordan yararlanma məqamları, 
onların əsərlərində folklorizmlərin işlətmə dərəcələri geniş şəkildə tədqiq edilir. Məqalədə eyni 
zamanda folklorizmlərin Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında təzahür edən, çox yayılan formalarına 
da aydınlıq gətirilir.  

Açar sözlər: Folklor, yazılı ədəbiyyat, folklorizm, folklor süjet və motivləri. 
 

THE RELATION BETWEEN FOLKLORE AND WRITTEN LITERATURE IN THE 
20TH CENTURY 

Summary 
In the article it is said about the mutual relation of the written literature with folklore 

values in Azerbaijan literature. The folklore usage opportunities in the works of the literary men 
of the 20th century, the working levels of folklorizms in their works are investigated in details. 
At the same time in the article the most spread and appeared forms of folklorizms in Azerbaijan 
written literature are also cleared up. 

Key words: Folklore, written literature, folklorizms, folklore plots and motives  
 

 
СВЯЗЬ ФОЛЬКЛОРА С ПИСЬМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ В XX ВЕКЕ 

Резюме 
    В статье  обращается внимание на взаимосвязь письменной литературы с фоль-

клорными ценностями в азербайджанской литературе. Здесь широко исследуются места 
воспользования  фольклором в произведениях писателей XX века,  а также частотность 
использования фольклоризмов. В настоящей статье в то же время вносится ясность в 
очень распространенные формы фольклоризмов, проявляющиеся в азербайджанской 
письменной литературе.   

 Ключевые слова: фольклор, письменная литература, фольклоризм, фольклорные 
сюжеты и мотивы. 

 
Məsələnin qoyuluşu. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında folklorla yazılı 

ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsini tədqiq etmək.  
İşin məqsədi. Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatında bir çox ədiblərin 

əsərlərində folklordan bəhrələnmə məqamlarını, onların əsərlərində təzahür edən 
folklorizm formalarının şəhri.  

 
Azərbaycan ədəbiyyatında folklor dəyərləri ilə yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı 

əlaqəsi öyrənilməyə başlandığı vaxtdan etibarən milli ədəbiyyatın silsilə prob-
lemlərini əks etdirə bilən yaradıcılıq sahəsi kimi özünü göstərməyə başladı və 
daim diqqət mərkəzində oldu. O, bir tərəfdən, Azərbaycanda baş verən ictimai-
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siyasi və sosial dəyişiklikləri, digər tərəfdən isə, demokratik dəyərlərə doğru 
inkişafı təsvir edirdi. Azərbaycan ədəbiyyatında folklor dəyərləri ilə yazılı ədə-
biyyatın qarşılıqlı əlaqəsi ədəbiyyatın həyatı daha realist, olduğu kimi, bütün 
təzad və ziddiyyətləri, ağrı-acıları ilə, olduğu kimi əks etdirməsi ilə nəticələndi.  

 XX əsr Azərbaycan xalqının tarixində çox ziddiyyətli dövrlərdən biridir. 
Bu illərdə ictimai-siyasi həyatda baş verən hadisələrlə əlaqədar şifahi xalq ədə-
biyyatına olan maraq da güclənmişdi. Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda fəhlə sin-
finin meydana gəlməsi, inqilabi hərəkatın güclənməsi və başqa amillər öz növ-
bəsində ədəbiyyatın, incəsənətin qarşısında bir sıra yeni tələblər qoyurdu. 

Azərbaycan ədəbiyyatının getdikcə bu yeni tələblərə və dəyərlərə daha 
möhkəm söykənməsi, şübhəsiz ki, onun bəhrələndiyi qaynaqlar və xüsusilə 
əvəzsiz folklor dəyərləri ilə sıx bağlı idı. Əgər XIX əsrin maarifçi ədəbiyyatı, 
xüsusilə A. Bakıxanov, İ. Qutqaşınlı, M.Ş. Vazeh, M.F.Axundov, Q.Zakir, 
S.Ə.Şirvani və başqaları bu qaynaqdan bəhrələnib milli nəsr, dramaturgiya və 
poeziyaya xalqın milli-mənəvi düşüncəsinin qeyri-mütəşəkkil axınını yaratmış-
dılarsa, XX əsr ədəbiyyatında folklor, folklorizm özünü yeni məzmunda, daha 
mütəşəkkil formada göstərməyə başladı (1, 124-125). 

Folklorizm Azərbaycan ədəbiyyatında, əsasən, üç formada – mətnaltı qə-
libdə, mətndaxili üslubda və müstəqil folklor süjetlərinin, eləcə də folklor mo-
tivlərinin ədəbiyyata gətirilməsi formasında özünü göstərdi. Amma, təəssüf ki, 
bir sıra istisnalara, xüsusilə ayrı-ayrı ədiblərin folklor süjetlərindən öz əsərlərin-
də istifadəsini əks etdirən bir çox tədqiqatların aparılmasına baxmayaraq, ümu-
milikdə problemin geniş tədqiqinə, Azərbaycan ədəbiyyatında folklorizmin 
meydana gəlməsi və nəzərə çarpan üç mühüm qəlibdə geniş şəkildə öyrənil-
məsinə, demək olar ki, indi-indi başlanılmışdır. 

Folklor süjetləri, folklor motivləri və folklorizm Azərbaycan ədəbiyyatının 
qüdrətli yüksəlişinin, xalqın milli-mənəvi, eləcə də dini-əxlaqi dəyərlərinin ədə-
biyyatımızda bədii təcəssümünün başlıca vasitələrindən biridir. Folklor süjet və 
motivlərinin bu gün ayrıca tədqiqata cəlb edilməsi bu ədəbiyyatın təkcə törəniş 
və inkişaf istiqamətlərini öyrənməyə deyil, eyni zamanda sonrakı mərhələlərdə, 
ayrı-ayrı epoxal dönəmlərdə milli həyatı əks etdirmək, özünün etik-estetik də-
yərini qoruyub saxlamaq, xalqın yeni şəraitdə davam və inkişaf edən həyatının 
yazılı ədəbiyyatda ənənəvi ardıcıllıqda əks olunmasına, inikasına imkan verir. 

Təbii ki, bunlar bütövlükdə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatını dəyərləndir-
məyə, ona yeni baxışların formalaşmasına və ədəbiyyatımızın ayrı-ayrı dövrləri, 
mərhələləri və ədəbi simaları barədə müasir mərhələdə daha doğru qənaətlərə 
gəlməyə yol açır. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı və folklorun qarşılıqlı əlaqələri 
ədəbiyyatımızı təkcə məzmunca tamamlamamış, eyni zamanda ona yeni mün-
dəricə vermiş, etik və estetik cəhətdən onu zənginləşdirmişdir. Folklorla yazılı 
ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi onun mövcud olduğu bütün dövrlərdə ədəbi-nəzəri 
fikrin aktual problemlərindən olmuşdur. Yazılı ədəbiyyat və folklor probleminin 
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öyrənilməsi bu gün daha önəmli, daha aktual məsələ olduğundan, Azərbaycan 
folklorşünaslığında son zamanlar bu məsələnin araşdırılmasına, problemlərin 
elmi-nəzəri baxımdan ümumiləşdirilməsinə maraq daha da artmışdır. Çünki 
ədəbiyyatımızı, o cümlədən folklorumuzu yeni istiqamətdə araşdırmaq, onun da-
xili məzmun və məna əhəmiyyətini, xalq həyatına dərin köklərlə bağlılığını öy-
rənmək üçün folklor və yazılı ədəbiyyat əlaqələrinin qarşılıqlı şəkildə araşdırıl-
ması çağdaş dönəm üçün çox aktualdır (2, 13-14). 

Şifahi xalq ədəbiyyatı ilə yazılı ədəbiyyatın əlaqəsi bütün dövrlərdə, xüsu-
silə XX əsrdə ədəbi-nəzəri fikrin aktual problemlərindən olmuşdur. Müstəqillik 
əldə olunması bütün sahələrdə olduğu kimi, ədəbiyyatın da mənalı, sərbəst, ob-
yektiv inkişafına zəmin və əlverişli şərait yaratmışdır. Yazılı ədəbiyyat və fol-
klor probleminin öyrənilməsi çağdaş dövrümüzdə daha önəmli, daha aktual mə-
sələyə çevrilmişdir. 

Respublikamızda gənclərin vətənpərvərlik, milli mənəvi özünüdərk ru-
hunda inkişaf etməsi xalqın bədii təfəkkürünün zəngin nümunələrini dərindən 
öyrənib mənimsəməkdən asılıdır. Bu sahənin belə siyasi-sosial və mənəvi 
aktuallıq kəsb etdiyi bir zamanda sənətkarların folklora bağlılığının elmi-nəzəri 
izahı ədəbiyyatşünaslıqda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Şifahi xalq ədəbiyyatı 
ucu-bucağı görünməyən söz xəzinəsidir. Bədii söz, gözəl, yaddaqalan ifadələr 
və dolğun kəlamlar mənəvi ehtiyacdan doğmuşdur. Ta qədim dövrlərdən ən 
qiymətli, ən yaxşı əsərlər: nağıllar, əfsanələr, bayatılar, qoşmalar, dastanlar və s. 
xalqın arzusuna, zövqünə, istək və amalına uyğun yaradılmışdır. Yazıçı və 
şairlər, məhz buna görə də şifahi xalq ədəbiyyatından hər zaman məharətlə 
bəhrələnmişlər. Ən istedadlı şair və qüdrətli yazıçı belə folklordan hər zaman 
yararlanmışdır. Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, Vidadi, Mirzə Cəlil, 
H.Cavid, S.Vurğun, B.Vahabzadə və başqa söz korifeylərimizin yaradıcılıq 
uğurları öncə mənsub olduqları xalqın zəngin şifahi xalq yaradıcılığına möhkəm 
bağlılığı ilə əlaqədardır. 

XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında sovet 
dövrünün tələblərindən fərqli olaraq yeni məzmunlu, insanın psixoloji düşün-
cəsi, daxili narahatlığı, milli məninin taleyi, keçmişə münasibəti, azad durumu, 
fərdi və ümumi baxışları əks olunan əsərlər meydana çıxır. Ədəbiyyatımıza yeni 
nəfəs, yeni məzmun gətirən ədəbi qüvvələr içərisində xalq yaradıcılığından bəh-
rələnən, foklor ənənələrini gözə çarpan və çarpmayan qəliblərdə ədəbiyyata gə-
tirən, Anar, Elçin, M.Süleymanlı, M.Araz, R.Rövşən və başqa yazarların təşəb-
büskarlığı nəzər-diqqəti cəlb etməyə başladı. 

Folklorun bədii ədəbiyyatda təzahür formaları geniş və rəngarəngdir. Bu, 
təkcə hansısa bir milli ədəbiyyat üçün ənənəvi olmayıb, dünya ədəbiyyatının, 
eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm xüsusiyyətlərindəndir. Həm dünya, 
həm də Azərbaycan ədəbiyyatının o sənətkarları xalqların intəhasız sevgisini qa-
zanıblar ki, onlar öz yaradıcılıqlarında, ən kiçik həyat detalının təsvirindən tut-
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muş, ən böyük həyat faktının təsvirində belə milli həyat materialına, folklor 
örnəklərinə böyük örnək vermişlər. Homer, Esxil, Dante, Bayron, H.Heyne, 
V.Şekspir, Nizami, Füzuli, Mirzə Cəlil, S.Vurğun və b. sənətkarların yaradıcılığı 
ona görə yüzilliklər ərzində oxucu sevgisinin əhatəsindədir ki, onların təsviri 
folklorizmdən bəhrələnən lirizmlə vəhdətdədir. 

Folklor və ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqə və təsiri məsələlərindən bəhs edən 
U.B.Dalqat yazır: «…L.Tolstoy «Hacı Murad»ı yazanda qarşısına məqsəd qoy-
muşdu ki, dağlıların məşhur qəhrəmanı Hacı Muradı rus oxucusuna adi bir xalq 
qəhrəmanı kimi təqdim etsin. Romanının birinci variantını yazandan sonra 
L.Tolstoy Dağıstana – Hacı Muradın vətəninə gəldi. Burada Hacı Muradı xalqın 
arasında axtardı. Onun barəsindəki qəhrəmanlıq nəğmələrini dağlı məclislərində 
dinlədi, əfsanə və rəvayətlərə qulaq asdı. Hacı Muradın öz ailəsi, başının adam-
ları, tabeliyindəki qulluq işçiləri, düşmənləri, xüsusilə rus əsgər və zabitləri ilə 
rəftar və münasibətini öyrəndi. L.Tolstoy «Hacı Murad»ı yenidən işləyəndə 
əvvəldə yazdıqlarına qayıtmadı. Yeni «Hacı Murad» romanını yazdı. Həm də 
dağlıların böyük məhəbbətini qazanmış, folklor ənənələri ilə sıx bağlı xalq qəh-
rəmanının qüdrətli bədii obrazını yaratdı. Yeni variantda yazılan «Hacı Mu-
rad»ın dəyəri nədəydi, hər şeydən əvvəl güclü folklorizmində. L.Tolstoy Hacı 
Muradı ikinci variantda əsl dağlı qəhrəmanı kimi təsvir edə bilmişdi. O, vətən-
pərvər idi, Şeyx Şamilin yaxın silahdaşı idi. Ancaq müstəqil düşüncəli xalq ada-
mı idi. Ona görə ki, ədalətli idi, rəhimli idi, dağlı torpağına qəlbən bağlı idi. 
L.Tolstoy Hacı Muradın bütün bu keyfiyyətlərini onun barədə dağlı yurtlarını 
gəzib dolaşan qəhrəmanlıq əfsanə və nəğmələrindən götürmüşdü. Hacı Murad 
xalq nəvazişi ilə böyüyüb boya-başa çatan əsl xalq qəhrəmanı idi» (3, 6-7).  

Göründüyü kimi, folklorizmdən istifadə təkcə obraz yaradıcılığında uğura 
aparmır, eyni zamanda əsərin özünü etik-estetik dəyərlərlə zənginləşdirir, insana 
zövq verən dəyərlərin qabarıq şəkildə tərənnümünə imkan verir, haqqında bəhs 
açılacaq qəhrəmanı, hadisəni və ya faktı dünyəvi, bəşəri dəyərlərlə cilalayır. 
Əsərə oxunaqlıq, əbədiyyət bəxş edir. Bəzən nəsr əsərlərində, yaxud elə poeziya 
və ya dramaturji nümunədə sənətkar elə bir folklor detalı, motivi, süjetindən isti-
fadə edir ki, o, ənənəvi detal kimi kompozisiya daxilində aparıcı məqama çev-
rilir. Hadisələrin kulminasiyasını yaradır. Məsələn, V.Şekspir «Hamlet» faciə-
sində qızın nahaqdan böhtanlanması barədəki folklor süjetindən istifadə yolu 
Dezdemona-Hamlet qarşıdurmasını yaradır (4, 143-192). 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvələrində Azərbaycan folklorşünaslığında 
dövrün hadisələri ilə bağlı olaraq bir sıra özünəməxsus yeni keyfiyyətlər mey-
dana çıxırdı. Bu da, əsas etibarilə, ondan ibarət idi ki, folklor yalnız yazılı ədə-
biyyatla deyil, o zamanın pedoqoji fikirləri ilə də sıx bağlı idi. Folklora yazıçı və 
şairlərlə bərabər həm də pedaqoji fikir nümayəndələri yaxından maraq göstərir-
dilər. Belə ki, yazılı ədəbiyyat nümayəndələrinin əksəriyyəti folklolrdan öz pe-
daqoji fikirlərini yaymaq üçün bir vasitə kimi istifadə edirdilər. H.Zərdabi, 
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S.Ə.Şirvani, S.S.Axundov, A.Şaiq, M.Ə.Sabir, A.Səhhət, R.Əfəndiyev, F.Kö-
çərli kimi görkəmli şəxslərin ədəbi – pedaqoji fəaliyyətinə diqqət etsək görərik 
ki, onların hamısının tərbiyə xarakteri daşıyan əsər və məqalələrinin əsasında 
məhz xalqdan seçilib götürülən folklor materialı durmuşdur. Başqa sözlə desək, 
onlar məhz xalqın bu səpkidə, tərbiyə mövzusunda yaradılmış əsərlərini axtarıb 
seçmiş, yenidən canlandırmışlar. 

Ötən əsrin əvvəllərində ictimai həyatda baş verən hadisələrlə əlaqədar ola-
raq folklor ana dili, xalq dili məsələləri ilə sıx bağlı idi. Şifahi xalq ədəbiyyatı 
ana dilinin, sadə xalq dilinin əsas mənbəyi hesab edilirdi. Bu dövrdə ana dilin-
dən söhbət düşəndə xalqımızın qabaqcıl övladları ,ilk növbədə, folklorun dilini – 
ana laylasının dilini irəli atırdılar. Bunu biz yazıçı və maarif xadimlərimizin həm 
bədii əsərlərində, həm də məqalələrində çox aydın şəkildə görürük. «Molla Nəs-
rəddin»in xalq ədəbiyyatına, demək olar ki, hər nömrəsində müraciəti, C. Məm-
mədquluzadənin «Anamın kitabı», «Kamança» pyeslərində folkloru, xalqın dün-
yagörüsü, Ü.Hacıbəyovun xalq ədəbiyyatı, xalq musiqisi əsasında əsərlər 
yazması, uşaq yazıçılarımızın folklordan istifadə ilə yazılmış əsərləri, F.Köçərli, 
A.Şaiq, R.Əfəndiyev, Y.V.Çəmənzəminli və başqalarının bir sıra məqalə və 
məktubları məhz bəhs etdiyimiz bu məsələlərlə əlaqədar idi. 

XX əsr tarixə, eləcə də folklora, ədəbiyyata, mədəniyyət və incəsənətə öz 
tələbləri, mürəkkəbliyi və ziddiyyətləri ilə qədəm qoydu. Bu yüzillik öz dina-
mikliyi, vüsəti, mütərəqqi baxışları ardıcıl təbliğ etməsi, xalqı ictimai gerilikdən 
qurtarmağa çalışması ilə yadda qalan bir əsr oldu. Qələmin müqqəddəs vəzi-
fəsini xalqa xidmətdə görən Azərbaycan şair və yazıçıları C.Məmmədquluzadə, 
M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov, Y.V. Çəmənzəminli, Ü.Hacıbəyov, 
S.S.Axundov, A.Şaiq, S.Vurğun və b. bir amal – xalqının azadlığı, tərəqqisi uğ-
runda birləşdilər. Siyasi həyat, sinfi mübarizənin bütün mövzuları ədəbiyyatın 
başlıca obyektinə çevrilməyə başladı. “Azərbaycan tarixində bədii ədəbiyyat heç 
zaman XX əsrin əvvəlləri qədər günün zəruri, ictimai məsələləri ilə sıx əlaqədə 
olmamışdı. Bədii ədəbiyyat heç bir zaman bu məsələləri XX əsrdə olduğu dərə-
cədə əhatə etməmişdir. Heç bir zaman ədəbiyyat bu qədər oxunmamış, cəmiy-
yətdə belə tez və geniş əks-səda oyatmamışdı. İndi ədəbiyyat çox kəskin siyasi 
silah olmuşdu” (5, 70). 

M.Arif yazırdı ki, “Azərbaycan nəsrinin bəhrələndiyi ən mühüm qaynaq-
lardan biri xalq ədəbiyyatıdır. …Azərbaycan xalqının ədəbi ənənələrinin inkişafı 
da özünəməxsus bir varislik yolunun aparıcısı kimi diqqəti cəlb edir. Onun baş-
lıca mahiyyətinin dərinliyində isə zəngin folklor ənənələri aydın nəzərə çarp-
maqdadır” (6). 

XX əsrdə folklor elementləri nəsrimizin məzmununa və mahiyyətinə elə 
dərindən hopmuşdu ki, bunu C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, Ə.Haqverdi-
yev, Y.V.Çəmənzəminli, Ü.Hacıbəyov, S.S.Axundov, A.Şaiq və başqalarının 
yaradıcılığında daha aydın duymaq olurdu. Folklor elementləri bu ədiblərin 
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nəsrinin görünən məzmununda və görünməyən alt qatında açıq əks olunurdu. Bu 
isə nəsrin folklor qaynaqları ilə tarixi və varislik ənənələri ilə sıx bağlı idi. Azər-
baycan nəsrində folklor elementlərinin, folklorizmin əksi təbii ki, heç də bütün 
dövürlərdə eyni səviyyədə qorunub saxlanmamış, yaxud əks oluna bilməmişdir. 

N.Nərimanovun nəsrində folklorizm, folklor elementləri bəzən açıq, bəzən 
də üstörtülü məzmunda nəzərə çarpırsa, C.Məmmədquluzadənin nəsrində bunlar 
yeni görüntülər silsiləsi yaradır. “Molla Nəsrəddin” ədəbi məcmuəsində folklor 
süjetləri ifadə formasını dəyişir. Bu məcmuədə, folklorizmin müxtəlif çalarların-
dan istifadə isə, bütövlükdə XX əsr nəsrinə yeni qəliblər, ölçülər gətirir. Xalq 
qəhrəmanları qaçaq hərəkatı, milli-mənəvi dəyərlər, mərasim və rituallarla bağlı 
məzmun nəsrdə özünü göstərməyə başlayır. Y.V.Çəmənzəminlinin “Qızlar bula-
ğı” (7, 345-450), S.Rəhimovun “Aynalı” (8, 3-184) əsərlərində folklor məzmunu 
bir qədər standart qəliblərdə təkrarlanmağa başlayır. Bu, əslində Azərbaycan 
nəsrində folklorizm hadisəsinin yeni şəkildə, bir qədər geniş ölçüdə davamı idi. 

Folklorizmlər M.İbrahimovun, İ.Əfəndiyevin, M.S.Ordubadinin, İ.Şıxlının 
və başqa ədiblərin yaradıcılğında daha qabarıq nəzərə çarpdı. 60-cı illərin baş-
lancığında isə nəsrimizdə milli dəyərlərə yeni bir qayıdış meyli özünü göstərdi. 
Sovetlər dövrünün tələblərindən fərqli olaraq, nəsr yeni məzmun gəlməyə 
başladı. İ.Əfəndiyevin, İ.Şıxlının, S.Əhmədovun, Ə.Mustafayevin yaradıcılığın-
da sistemsiz halda nəzərə çarpsa da yeni məzmunun yeni daşıyıcıları folklorizmi 
bütün çalarlarında nəsrə gətirməyə həvəsli qüvvələr yetişməyə başladı. Ancaq 
folklorizim ənənələrini gözə çarpan və gözə çarpmayan qəliblərdə nəsrə gətirən, 
ilk hekayələrdən başlayaraq ən böyük romanlarından biri olan “Mahmud və 
Məryəm”ə qədər milli-mənəvi və əxlaqi dəyərləri önə çəkən ədiblərdən ən məh-
suldarı Elçin oldu. 

Elçinin nəsrində folklorizmin yeni qayıdış elementləri tarixi-xronoloji ar-
dıcılığla əsaslanır. Elçin bu işi çox ehtiyyatla ilk hekayələrindən başlayaraq son-
rakı dövrdə qələmə aldığı nəsr əsərlərində bir növ bərpa edir. Azərbaycan nəs-
rində folklorizm görüntülərinə yenidən qayıdır, əsərlərini folklor elementləri və 
folklor süjetlərini zənginləşdirməklə oxucu qəlbinə yol tapır. 

İşin elmi yeniliyi. Bir sıra ədiblərin folklor süjetlərindən öz əsərlərində is-
tifadəsini əks etdirən bir çox tədqiqatların aparılmasına baxmayaraq folklorla 
yazılı ədəbiyyatın geniş tədqiqinə, demək olar ki, indi-indi başlanılmışdır. Bu 
problemin məqalədə geniş şəkildə öyrənilməsi məqalənin elmi yeniliyidir. 

Tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən Azərbaycan ədəbiyyatında folklor dəyər-
ləri ilə yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi ilə məşğul olan mütəxəssislər, ali 
məktəb tələbələri istifadə edə bilərlər. 

  
 
 
 
 



Dədə Qorqud ● 2015/I                                                                                                                                                                     122 
  

ƏDƏBİYYAT 
 
1. Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı, Maarif, 1974, 438 

səh. 
2. Cəlal M., Hüseynov F. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, Maarif, 1982, 

436 səh. 
3. Dalqat U.B. Qadji Murat. Moskva, Nauka, 1967, s. 6-7 
4. Şekspir V. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə, I c. Bakı, Öndər, 2004, 736 səh. səh.143-

192 
5. Cəlal M., Hüseynov F. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, Maarif, 1982, s.70 
6. Arif M. “Gümüşü, narıncı…”. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 13 oktyabr 1973 
7. Çəminzəminli Y.V. Əsərləri. Üç cilddə. II cild. Bakı, Avrasiya Press, 2005, 

664 səh. 
8. Rəhimov S. Aynalı. Bakı, Azərnəşr, 1959, 221 s. 
 
 
Çapa tövsiyə edən: Fil.ü.e.d. Seyfəddin Rzasoy 
 



Dədə Qorqud ● 2015/I                                                                                                                                                                     123 
  
Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr 

 
 
 

QƏRBİ AZƏRBAYCAN FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİ 
 
Azərbaycan Respublikasının siyasi sərhədlərindən kənarda yaranmış bütün 

dəyərlərimiz xalqımızın sosio-mədəni həyatının tərkib hissələridir. Bu gün xəritə-
lərdə “Ermənistan” deyə göstərilən ölkənin XX əsrin əvvəllərində əhalisinin ən azı 
70 faizi Azərbaycan türklərindən ibarət idi. Yaşanan ictimai-siyasi hadisələr, milli 
zəmində baş verən böyük çaxnaşmalar nəticəsində təəssüf ki, bu gün bundan bəhs 
etmək mümkün deyil. Bu gün bir əsrdə üç böyük köç verən və tamamilə etnik tə-
mizlənmə yolu öz əzəli torpaqlarından uzaqlaşdırılan yerli əhali dünyanın müxtəlif 
ölkələrinə səpələnmiş vəziyyətdədir. Bu torpaqlarda indi tək bir müsəlman türk ya-
şamamaqla bərabər, onların yaratdığı tarixi, mədəni, toponomik mirasları çox ciddi 
bir dövlət siyasəti ilə yer üzündən silinməkdədir. Tarixi türk torpaqları üzərində qu-
rulan bu dövlət təxminən yarandığı 90 ildə dünya mədəniyyət tarixində bənzərinə 
çox az rast gəldiyimiz bir barbarlıqla bölgənin türk izlərini, bütün maddi və qeyri-
maddi mədəni irsini silmək üçün dağıdıcı bir missiyanı öhdəsinə götürmüşdür. 

XX əsrin 20-ci illərində və 1948-1953-cü illərdə iki böyük köçlə bir milyon-
dan çox insanın bölgədən çıxarılmasına baxmayaraq, yenə də 1989-cu ilə qədər 
bölgədə çox canlı və koloritli milli həyat yaşanır, adət və ənənələr ciddi şəkildə 
qorunurdu. Toy, nişan, dini və milli bayramlar, xüsusilə Novruz, Qurban bayramı, 
eləcə də yas mərasimləri, məhərrəmlik, adətə, yerli əhalinin dili ilə desək, görənəyə 
uyğun həyata keçirilirdi. Kosa-kosa, qaravəlli, dirədöymə, aşıqsalma, çilikağac, 
beşdaş və digər oyunlar oynanır, uzun qış gecələrində babalar və nənələr nağıl, 
aşıqlar dastan söyləyirdi. 

Qərbi Azərbaycan bölgəsinin coğrafi və təbii şəraiti heyvandarlıq üçün çox 
əlverişli idi. Əhali mayın sonundan etibarən mal-qara ilə yaylaqlara qalxır, 
oktyabrın ortalarına qədər orada qalır, bol süd-ağartı məhsulları tədarük edir, ilk qar 
düşməzdən əvvəl geri qayıdırdı. Burada milli həyat əsrlər boyu beləcə davam 
edirdi. Bölgənin zəngin və bənzərsiz folkloru var idi. Şəyatin, Fəriştə, Şeşə, Dam-
dabaca, Hal anası və digər mövzularda mifoloji və əsatiri hekayələr, holavarlar, 
vəsfi-hallar, Novruz mərasimləri, xüsusilə Xıdır İlyasla bağlı inam və etiqadlar, 
qorxulu nağıllar, müdrik atalar sözləri, gülməli lətifələr, yanıqlı bayatılar, nanay və 
tırınqılar, maraqlı aşıq rəvayətləri dillər əzbəri idi. 

Qərbi Azərbaycandan üç böyük köç dalğası ilə buraya gəlmiş insanlarla gö-
rüşmək, onlardan hələ hafizələrdə yaşayan folklor örnəklərini toplamak bu gün çox 
vacib məsələ olaraq folklorşünasların öhdəsinə düşür. 1920-ci illərdə Azərbaycana 
sığınmış insanlardan bu gün həyatda olanı çox azdır, demək olar ki, yox dərəcəsin-
dədir. 1948-1953-cü illərdə köçə məcbur edilmiş insanlardan bu gün yaşayanlar var 
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və bölgə folklorunun böyük daşıyıcıları da məhz onlardır. 1988-1989-cu illərdəki 
son köçlə Azərbaycana gəlmiş insanlar arasında orta və yaşlı nəsil folklor daşıyı-
cılarıdır. Köçə məcbur qaldıqları vaxt yeniyetmə və uşaq olanlar təəssüf ki, bu gün 
doğulduqları torpaqların folklor və dialektoloji baxımdan daşıyıcıları sayılmır. On-
lar bu gün yaşadıqları torpaqların ləhcə və folklorunu mənimsəmişdirlər. 

Qərbi Azərbaycandan buraya gəlmiş insanlarla görüşdüyümüz zaman müxtə-
lif maraqlı məqamlarla qarşılaşdıq. Toplama zamanı əsasən köç vaxtı yaşanmış kə-
dərli xatirələr daha çox danışılmışdır. Biz bu xatirələrin çox böyük tarixi faktlar 
olduğunu nəzərə alaraq, onları olduğu kimi folklor mətnlərinin daxilində verməyi 
qərara aldıq. Toplanmış materiallar yazıya alınarkən söyləyicinin tələffüzünün tə-
biiliyinə toxunmamağa, yerli ləhcələri qorumağa, mətnə müdaxilə etməməyə çalış-
dıq. Qərbi Azərbaycandan müxtəlif dövrlərdə köç etmiş insanlardan topladığımız 
folklor nümunələri mətnlərindən bir qismini oxuculara təqdim edirik.  

 
Nailə ƏSKƏR 

AMEA Folklor İnstitutunun elmi işçisi  
 
 

Musa Peyğəmbər ilə əlaqədar 3 əfsanə 
 

I 
 
Bir dəfə Allahla görüşəndə (güya Allah onnan üzbəüz, qalan peyğəmbərrər-

nən sufatını göstərmədən görüşürmüş) Musa peyğəmbər Allaha deyir: 
– Bir günnüyə Allahlığı mana ver. 
– Ey Musa, başarmazsan! 
– Ver, sına. 
– Yaxşı, verdim. 
“Allah Musa” gəlir bir dəyirmana çıxır. Görür ki, bir kişi daşa ağnağaz arxa-

sında gətirdiyi buğduyu töküf üyüdür. O biri daşa da bir çuval buğdası olan bir 
adam buğda töküf üyüdür. Buğdası çox olan kişi gözgözə qoyuf bir çamçax buğda-
sı az olandan oğurruyuf öz buğdasına qatır. Bir çamçax da oğurruyanda Musa tez 
oğrunun biləyinnən yapışır. 

Əsl Allah gülür və deyir: 
– Görürsən ki, başarmırsan? 
Musa deyir: 
– Cənab Allah, dözə bilmədim neyniyəydim? 
– Sən çoxun bərəkətini aza verməliydin, əmə biləyindən tutursan. 
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II 
 
Allah Musa peyğəmbərə peyğəmbərriy verməy üçün onu sınağa çəkir. Musa 

peyğəmbər bu vaxıt adi çoban kimi qoyun otarırmış. Allah Cənabı Cəbrayıla əmr 
eliyir ki, qurd (canavar) donuna girif Musanın yanına getsin və onnan yeməyə bir 
qoyun isdəsin. Əgər Musa qurda qoyun versə ona peyğəmbərriy verəcəm, verməsə 
onda mən də peyğəmbərriy vermiyəcəm. Cənabı Cəbrayıl Allahın əmrini yerinə ye-
tirir. Qurd donunda Musanın yanına gəlir və deyir: 

– Ey çoban, acam, bir qoyun ver yeyim. 
Musa cavaf verir: 
– Mənim qoyunum yoxdu, bir adam olsaydı, sürünü ona tafşırar kəndə gedər-

dim, bir adamnan hakqımın əvəzi bir qoyun alar, sana verərədim, ey Allahın heyvanı.  
Qurd Cənabı Cəbrayıl deyir: 
– Sürünü mana tafşır, kəndə get. 
– Hamısını boğar üst-üstə yığarsan. 
– 1366-cı ilin adamınnan olum, əgər bir qoyuna dəysəm. 
Musa qurda inanır, kəndə gedir. Bir adamnan hakqının əvəzi bir qoyun icazə-

si alır və sürünün yanına qayıdır. Görür ki, qurd sürüyə toxunmuyuf. Sahabınnan 
icazə aldığı qoyunu tutur qurda verir. Qurd sürüdən on-onbeş addım aralanannan 
sonra deyir: 

– Ey çoban, taa ajdığım keşdi, qoyununa sahab ol.  
Qoyunu buraxır. Musa sınaqdan əla çıxır. Allah ona peyğəmbərriy verir. 
 

III 
 
Bir dəfə Musa peyğəmbər gəzə-gəzə gəlif heş bir zaman görmədiyi, tanıma-

dığı bir çobanın yanına çıxır. Çoban Musuya çox hörmətnən qullux eliyir. Musa ço-
bana göydəki buludu göstərif deyir: 

– Yağış yağacax, yapınçın varmı? 
– Mən əlli ildi bu yerrərdə çobannıx eliyirəm. Bu bulutdan heş bir təhkükə, 

heş bir yağış olmuyacax. 
Doğurdan da bulud dağılmağa başdıyır. Çoban Musuya deyir: 
– Deyirdin yağış yağacax, bə hanı hava açıldı. 
Musa su başına çıxmax mahnasıynan çobannan uzaxlaşır, Allaha yalvarır: 
– Mən peyğəmbər olam, yalan danışam, adi çobana da üstün gəlmiyəm? 
Çobanın yanına qayıdanda bir yel qaxır, bir leysan yağır ki, çoban heş vaxıt 

bu yerrərdə belə yağış görməmişdi.  
Musa çobana deyir: 
– Görürsən nə yağır? 
– Görürəm, əmə burda bir barmağın olduğunu da qanıram.  
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Rəvayətlər 
 

Yardarrıx 
Bir kişi əhdiyi sahədən çox az məhsul götürürmüş. Bir günnüy12 sahiyi Allah-

nan yardarrığa əkir. Biçin vaxtı görür kü çox gözəl buğda yetişir. Kişi qəlbini dəyi-
şir: 

– Allah nə iş görüf kü bu məhsulu ona verəm. 
Bir də düşünür kü Allaha söz vermişəm, bəlkə on görə bol məhsul yetişir. 

Deməy Allahın ruzqusu boluymuş.  
Məhsulu biçir, xırman daşıyır, döyür. Görür kü çox əla qırmızı buğda tejdən-

di. Yenə fikrini dəyişir, qəti qarala gəlir: 
– Allah nə iş görüf kü bu qədər buğduyu ona verəm. 
Yehdən göy gurulluyur, tufan qopur, elə leysan yağış yağır ki, xırmanı da, 

pütün buğduyu da sel aparır. İsdanmış, heydən tüşmüş kəddi evinə qaşmağa məjbur 
qalır. Yolda ıldırımın yeli kəddiyi yıxır. Kəddi əyağa qaxır və deyir: 

– Qorxma, heş nə aparmıram, evimə getməyə də qoymuyacan? 
 

Allaha pənah 
Bir kişi yolnan gedirdi. Bir də gördü bir ağ ilan ona doğru qaçır. Yaxınnaşan 

ilan dilə gəlif dedi: 
– Məni bir qara ilan qavalıyır. Tutsa öldürəcəy, mana köyəy elə.  
– Mən nəynən sana köməy eliyim?  
İlan dedi:  
– Qoy bir annığa ağzında gizdənim. 
Kişi dedi: 
– Allaha pənah gir ağzıma.  
İlan kişinin ağzına girdi. Kişi gördü kü doğurdan da bir qara ilan gəlir. Qara 

ilan yaxın gəlif xəvər aldı:  
– Ağ ilanı gördünmü?  
– Gördüm, dərəynən getdi.  
– Qara ilan ötüf getdi. Ağ ilan sürüşüf kişinin qarnına girdi. Təhlükənin sa-

vışdığını görəndə ağ ilan dedi:  
– Sən mana yaxçılıx elədin, odur ki sənin məsləhətini soruşuram. Göbəyin-

nən deşif çıxım, yoxsa ürəyinnən? 
Allah kişiyə köməy oldu, o ilana belə dedi:  
– Yaxında su var, qoy doyuncax su içim, sora haramnan isdiyirsən, ordan deş 

çıx.  
Kişi su işdi, ürəyi bulandı, kusdu. İlan parça-parça kişinin ağzınnan töküldü.  
 

                                         
12 hektar 
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Baxşəli Əsgərov Qələndər oğlu, 1927, Ağbaba, 61 yaşına qədər Amasiya-
da yaşayıb. Sumqayıt şəhəri. 

 
 
Bayatılar 
 
Dağlar dağımdı mənim, 
Qəmlər otağımdı mənim. 
Dindirmə, qan ağlaram, bala, 
Yaman çağımdı mənim. 
 
Dağların başına bax, 
Qar yağır, kışına bax. 
Gör nə günə qalmışam, 
Fələyin işinə bax. 
 
Əzəldən çarxı-fələk, 
Tərsinə devran elədi. 
Qoymadı bir gün görəm, 
Axırı nə zulum elədi. 
 
Ağlaram ağlar kimi, 
Dərdim var dağlar kimi. 
Xəzən ollam, tökülləm 
Verana bağlar kimi. 
 
Deyir, mən öldüm, anam qaldı, 
Oduma yanan qaldı. 
Nə dünyadan kam aldım, 
Nə bir nişanam qaldı. 
 
Bu dağlar ulu dağlar, 
Çeşməli, sulu dağlar. 
Burda bir cavan ölüb, 
Göy kişnər, bulut ağlar. 
 
Üç günüydü uşağım olmuşdu, vaqona doldurdular. Yazıydı. Biri də iki yaşın-

da idi – Əşrəf. Gəldih, mindirdilər bizi poyezə. Mindirəndə poezə Usup durdu ağla-
dı, dedi:  

 
Bu dağlar qoşa dağlar, 
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Çatıp baş-başa dağlar, 
Sizdə gəzən neçoldu? 
Dönəsiz daşa, dağlar. 
 
Bizim yerdə Dəvəli var. Gəldih Dəvəlidə töküldüh, onnan soora poyez gəldi. 

Mindih poyezə. Üş gün bilmirəm, dört gün, yol gəldih. Poyez dayana-dayana gəlir-
di. İçərdəydih, ancax qapını açırdılar, düşürdüh stansiyada, su-zad götürürdüh.  

 
Dağlar, mana qar göndər,  
Əsirgəmə, var, göndər. 
Ya dərdimə şəriy ol, 
Ya dərmanım var, göndər. 
 
Dağ ayrı, duman ayrı, 
Qaş ayrı, kaman ayrı. 
Həməşə cüt gəzərdih, 
Gəzəh bir zaman ayrı. 
 
Mən yandım, qələm yandı, 
Cibimdə ələm yandı. 
Mən özümnən dəyiləm, 
Fəxri deyir, bir cavan nənəm yandı. 
 
Əsgərriyə alınannar, əsgərriyə cağrıldı, 
Ged, oğlum, əsgər ol gəl, erməni bizə yağıdı. 
Oyan, oxu, qüvvətdən, qırğı kimi şimşəhlən, 
Hər bir işə bələtdən, annaxlı bir can ol, gəl. 
Əsgər ol gənc yaşında, qızıl ulduz başında, 
Bir nişan döşündə bu kəndə təsbah ol, gəl. 
Fəxri, mən səni salıram yola gözlərim dola-dola, 
Tapşırıram Allaha, mən gedəcəm başqa yola. 
 
Fəxri başdadı ağlamağa ki, yox, getmə başqa yola. 
Gəldih Dəvəliyə, Dəvəlidən mindih poyezə, poyezdən gəldih düşdüh. Bizi 

payladılar. Gəldih Səlyan rayonu, Arbatan kəndinə. Payladılar evlərə. Payladılar 
evlərə, biz gəldih düşdüh, Məmmətnağı kişi var idi, Allah rəhmət eləsin, yaxşı 
kişiydi, düşdüg o evə. Elə üş göz evi var iydi, birində anasıynan bir topal qardaşı 
var iydi, o qalıdrdı. Birini verdi bizə, birində də özdəri. 

Biz çox küflət idiy … Üş bacı, iki qaynım, özüm, iki uşağım. Bir yorğanın 
altına üş yetim giridi. Zülmümüz bizim göyə çıxırdı.  
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Su gəldi liləndirdi, 
Baxcanı gülləndirdi. 
Dindirmə, qan ağlaram, 
Dərt məni dilləndirdi. 
 
Dərdimi dağa desəm daş əriyər. 
Hə, məni özünə qız götürmüşdü. Qaynənəmi çağırdı. Dedi, bura gəl, bacı, 

adın nədi? Dedi, Sevildi. Dedi, Sevil bacı, bu nəyindi? Dedi, gəlinimdi. Yoldaşı 
əsgərdi. Bu qızdarımdı, bu da oğlannarım. Dedi, böyünkü günnən bu mənim qızım, 
onnar da bacımın balası, sən də mənim bacım. Bax belə, nətəər deyim, bizə, elə bil, 
ata kimi baxdı. Soora evlər bölünəndə onun evinnən başqa evə köçəndə mən dedim 
ki, bu qanovun qırağındakı evə. Dedi, yox. Gəldi o yurdu götdü. Dedi qızım 
töyoğun olacax, cücən olacax, malın olacax, bura yaxşıdı. Bax suyu da başının 
üstündə. Bura yaxşıdı. Seşdi, Allah rəhmət eləsin ona. Elə ki mən ağlıyırdım, onun 
bir oğlu variydi, Allah rəhmət eləsin, Mətləb. Mənim qucağımdakıynan ikisi 
yaşıdıydı. Ay böyühlüyü vardı, aşmışdım ikisini də, bəliyim. Maa dedi, niyə 
ağlıyırsan? Dedim, ay dayı, bilmirəm, dədəm, anam yadıma düşüf.  

Bu gedir pavarota şoferrərə… Dədəmin, anamın adını soruşur. Dədənin adı 
nədi? Dedim Namaz. Ananaın adı nədi? Dedim, Püstə. Gedir ora – pavarota. 
Şoferrərə deyir ki, hayana getsəniz - hansı kəndə, bu addı adam olsa, Namaz kişi, 
Püstə arvad - onun qızı Ağca Səlyan rayonu Arbatan kəndində Məmmətnağı kişinin 
evində qalır. Gedir. Orda bir şofer gedir Göycaya - bir dənə uşax çıxır belə. Uşağa 
deyir, burda Namaz kişi addı adam var? Deyir elə orda onnar qalır. Deyir, get 
onnarı çağır.  

Gəlir dədəmi cağırır. Deir Ağca addı qızın var? Deyir, hə. Deyir, Səlyan 
rayonu Arbatan kəndində Məmmətnağı kişinin evindədi. Deyir, şofer, səni eldən 
buraxmaram, götü bizi. Anam da, dədəm də minir gəlir. Uşaxları aşmışam, 
bəliyirəm. Gördüm, belə eliyir: 

 
Səlyanın qırağıynan, 
Gül bişdim orağıynan. 
İtirdiyim balamı 
Tapbışam sorağıynan. 
 
Anam bayatı çəkir. Deyirəm, belə başımı qaldırdım, anamdı gələn. Mən də 

çığıra-çığıra uşaxları açıx qoydum, qaşdım onnara. Kişi evdən çıxdı. 
Mən də onnarnan baravar qucaxlaşıf ağlaşırdım. Kişi çıxdı evdən. Şoferə pul 

uzadanda o şoferin ağlamağı hələ gözümün qabağındadı. İsdədi ki, şoferə pul verə. 
Şofer dedi, yox, vermişih. Şofer dizini qoyub yerə elə ağlıyır, elə ağlıyır. Nə qədər 
elədih, evə gəlmədi.  
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Dədəmi, anamı gətdi, üş gün qonax saxladı. Bir dənə heyvan kəsdi. Üş gün 
yedilər, işdilər. Gedəndə də apardı yola saldı. Apardı yola saldı, Allah rəhmət 
eləsin. 

Ərim üç il sora əsgərrihdən gəldi.  
Çox adam qaldı. Qaldı, daldan da onnar gəldi. Daldakıları bir günə qoydular 

ki, ay bala, qabax gələn qazandı. Daldakilərin nəyi var, əlinnən aldılar. 
Gəldih. Yoldaşım əsgərrihdən gəldi. Kişi o evi verdi mana. Ordan da yurd götdü 

mana. Biz köşdüh. Gəldi, özü də baxdı. Dedi, yoldaşın nə vaxd gələcəh əsgərrihdən, 
onda gələcəm. Döölət tikirdi evləri. Yaman gündə qalanını da özümüz düzəldirdih. 
Yoldaşım əsgərrihdən gələndə bir də gördüm ki, qoyunu göndərib qapıya bir dənə. 
Tutsun erkəyi kəssin, axşam gəlirəm. Tutdux, kəsdih, pişirdim . Axşam gördüm 
qardaşdarıdı, özüdü, anasıdı, arvadıdı gəldilər. Gəldilər gözaydınnığı, mübarəhbasdı 
elədilər. Yedilər-işdilər, durdular çıxdılar getdilər. Elə o mana qızıldı.  

Soora mənim ikisi varıydı. Daldan da Tofiy oldu. Tofihdən soora Mehman 
oldu, Mehmannan soora Nərman oldu, beş oğul. Daldan qızdar oldu. Matan, Ma-
tannan soora Məlahət.  

Kişi bu qəddir gecə qapılarda, balnisələrin-zadın qapılarında yatıf məni 
gözdüyüf ki. Atmış il yaşadıx. Allah ona rəhmət eləsin, ölüm mənimiydi. Atmış 
ildə mən bir dəfə onnan incimədim. Deyim ki, məni yedirdirdi-içirdidi, paltar 
alırdı. Atmış ildə bir cüt corav almadı. Maaşını alırdı, gətirirdi verirdi. Maa pul ver 
deyirdim, yoxdu deyirdi. Canın sağ olsun, yoxdu, yoxdu. Bax budu, bax and olsun 
Allaha, belənci adamıydı.  

Rəhmətə getdiyi altı ilə girif. Deyirdim ki, xəstələndi, dedim, ay Əziz, qurban 
olum, sən ölmə e, mən ölüm. Dedi, sən ölsən, mən qiymətdən düşərəm.  

 
Deyirdim, ay Əziz, bağa girmərəm sənsiz, 
Gülün dərmərəm sənsiz. 
Bağda ahu mələsə, 
Bil ki, o mənəm sənsiz. 
 
Baxcada bağım ağlar, 
Bosdanda tağım ağlar. 
Nə qədər canım sağdı, özüm ağlaram, 
Ölənnən soora torpağım ağlar. 
 
Gecə-gündüz mən çəkirəm ahu-zar, 
Dərdə qarq olmuşam, qəmə girifdar. 
Dediyin sözdəri saxla yadigar, 
Üsdümə yağmasın nə yağış, nə qar, 
Saxlasan sözdərimi, xatirə qalar. 
 
Kaş o kişinin yerinə mən öləydim.  
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Deyir, ürəyimdə yaram var, 
Üsdə xal-xal qaram var. 
Aç ürəyim başını, 
Gör yammamış haram var. 
 
Belə günnər olub. Anam seyit qızıydı, keşdi ürəhkeşmiyə. Ürəyi gedirdi, 

yıxılırdı da yerə. Anamı gəlif biri soruşurdu: Ay Püstə xala, filan şey filan olacax? 
Mənim o qardaşım diriləcəh? Nə dilnən danışırdı bilmirəm, qayıdıp deyirdi, yox, 
öləcəh, gedəcəh. O əlini nəyə vurardı, Allahın bini bərəkəti... anası seydidiydi də-
dəsi yox. Dədəm də Abbasqulu bəynən xaloğluydu. İki bacı – biri gedib Abbas-
qulunun dədəsinə düşmüşdü, biri də mənim dədəmin dədəsinə düşmüşdü. 

Abasqulu bəy hər vaxd yayda gəlirdi, çadır qururdu bağın altında. İki arvadı 
varıydı. Biri Nazdı xanım, biri Maçan xanım. Maçan xanım kürd qızıydı, Nazdı 
xanım bizdərdəniydi. Qızı Tacıxanım mənnən yaşıdıydı. Bir Səryəsi də varıydı, 
onu heş görmədim. 

Üş dənə də oğlu varıydı. Oğlannarın adı yadımnan çıxıf. Dədəmi, bax o 
kəndi-zadı pütün sürgün elədilər tuttular, mənim dədəmə heş nə olmadı. Saxlıyır 
da. Biri bir söz deyəndə deyridi, Abbasqulu bəy deyirdi, tapançanı takqıllatmağa 
adam tapmırsınız, mənim üsdümə takqılladırsınız? Hər yay bağda çadır qurardı, 
gəzərdi. Elə olurdu, bir həfdə gedirdi, arvad-uşağı qalırdı. Onnan sora gəlirdi. 
Gələndə də həmməşə bir heyvan dədəm kəsərdi, arvad-uşağına verərdi.  

Necənçi ildə öldüyü yadıma gəlmir. Onu vurdular da, Qəmlo vurdu. Qəmlo... 
Ordan yol vardı, keçirdi. Bunların kəndi Baxçaçaya gəlmişdi. Dədəm həmməşə 
deyirdi, Qəmlo mənim xalam oğlunu burda vurdu. Qəmlo vurmuşdu. Kalbay 
İsmayıl varıydı. Getmişdi, Abbasqulu bəy gedir ki, Kalbay İsmayıl, gəl daşı 
ətəyinnən dəvir, qalxoza gir. O da deyir, Abasqulu bəy, sənnən çörəy kəsmişəm. 
Mən indi durum malımı, heyvanımı aparım verim qalxoza. Desinnər Kalbay İsma-
yılın malı, heyvanı belə oldu. Elə şey olmaz. Qəmlo, kinoda görmüşəm e, Kalvayı, 
gəl, vurum bunu. Deyir, yox, onnan duz-çörəh kəsmişəm, olmaz. Duz-çörəyi itir-
mir. Elə ki, girriyir-girriyir, orda vurmuşdu. 

Dədəm ordan keçəndə elə ağlıyırdı ki... Deyirdi mənim xalam oğlunu bax 
burda vurdular, bax burda vurdular. Onnarın arvatdarını nə təhər görmüşəm, gəlir-
dilər. Hərəsi bir at minirdi, nə təhər paltar geyirdilərsə, əyağının uçunnan başına-
can. Bir dənə gözdəri qalırdı, qollu-kışdı. Atdan düşənnən soora onu soyunurdular. 
Onda mən uşağıydım. Abbasqulu bəy də Vedidə olurdu. Mənim atam da Vedidə 
olurdu. Soora köşdülər gəldilər Qarabağlar deyilən yerə. 

Mənim, bəlkə, yazaydılar, on dənə kitav olardı, yadımnan çıxıp, bala.  
 
Eləmi, bala dağı,  
Bürüyüf lala dağı. 
Bütün yaralar sağalsa,  
Sağalmaz bala dağı. 
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Ağ evlər, uca dağlar, 
Qar yağar tarma bağlar. 
Günnərim belə keşsə, 
Ürəyim yara bağlar. 
 
Yaralandım yanımnan, 
Kuşdar doymaz qanımnan. 
Elə dərdə tüşmüşəm, 
Bezar oldum canımnan. 
 
Mən yandım, ələm yandı, 
Cibimdə qələm yandı. 
Mən özümnən deyiləm, 
Kirədə balam qaldı. 
 
Deyri qəribəm, ağrir başım,  
Yanımda yox qardaşım. 
Vaxd gəldi, ötdü yaşım,  
Ağla, ana, ağla. 
 
Qərib gedər, yol itirər,  
Başına bala gətirər. 
Qərib ölsə, kim götürər, 
Ağla, ana, ağla. 
 
Qəribəm bu vətəndə,  
Qərif quşdar ötəndə. 
Qəribin vay halıdı 
Baş yasdığa yetəndə. 
 
Qədir Allah yazıları yazanda 
Əvvəl başda mənimkini yazıfdı. 
Dəryada balığa, havada kuşa, 
Mənimkini belə qara yazıfdı. 
 
Başına döndüyüm, ay Lələ Kərəm, 
Gözdərim tor gətdi, ürəyim vərəm. 
Dəryalar mürəkgəf, meşələr qələm, 
Alimlər yazdıxca dərdim var mənim. 
 
Dərdimi desəm dərt bilənə, 
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Dərt başına gələnə. 
Dedim, qızım, çox etibar eləmə 
Hər üzünə gülənə. 
 
Dağlar başı ala qar, 
Alaçarpoy ala qar. 
Nə qədər qar yağmışdı,  
Yağmamışdı belə qar. 
 
 
Ağca Əliyeva Namaz qızı, 1924, Vedi, 22 yaşına qədər Vedidə yaşayıb. 

Salyan rayonu, Arbatan kəndi.  
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Qardaş türk folkorundan 

 
 

TÜRKMƏN LALƏLƏRİ 
 
Türkmənlər VIII əsrdən sonra tarix səhnəsinə çıxan kınık, salur, qayı, ba-

yat, bəydilli boylarının birləşməsi ilə meydana gələn Oğuz qövmlərindəndirlər. 
“Türkmən” etnik adı tarixi mənbələrə görə, V əsrdən bəlli olsa da, bu ad X əsrdə 
kəsinlik qazanmışdır. Qərb tarixçiləri türkmənləri saf qanlı türk adlandırdıqları 
kimi, bəzi müəlliflər də onları türk xalqlarının kökü olaraq qəbul edirlər. Çünki 
Türkmənistan böyük tarixi Türküstanın ən qədim insan yaşayan bölgələrindən 
biridir. Burada aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur 
ki, Türkmənistan ərazisində 300 min il bundan əvvəl insanlar yaşamışlar13.  

Məşhur orta əsr tarixçisi Rəşidəddinə görə, “Oğuzların Mavəraünnəhr, 
İran və Azərbaycanda nəsilləri çoxalmış, digər yerli türklərlə qaynayıb-qarışdı-
ğından taciklər onlara “türk-manənd”, yəni “türkə bənzər” adını vermişlər... 
Oğuzlar “Türkmən” adı aldıqdan sonra digər Türk tayfaları olan qarluq, xələc, 
qıpçaq, kanqlı və uyğurlardan ayrılmışlar”14. Mahmud Kaşğarlı isə müsəlman 
olan qarluq, çigil və yağmalara da əvvəllər “türkmən” deyildiyini yazmışdır15. 
Məşhur macar alimi, türkoloq Rasonyi türkmənləri “müsəlman Oğuzlar” deyə 
adlandırmış və göstərmişdir ki: “İsık-göl tərəfində türkmənlər – müsəlman 
Oğuzlar və qarluklar yerləşmişdilər... Bugünkü Türkmən oymaq adlarının bir 
çoxu qədim Oğuz oymaq adları ilə eyniyyət təşkil etdikləri üçün türkmənləri də 
oğuz saymamız gərəkir”16. 

Türkmənləri dünyaya tanıtdıran ən böyük şəxsiyyət Səlcuq bəy və onun 
övladları olmuşdur. İslam dinini qəbul edən Oğuz boylarına rəhbərliyi əlinə alan 
Səlcuq bəy digər peçeneq türklərinin hücumlarından ölkəsini qorumuş, Qaraxan-
lılarla savaşmış, Qəznəviləri məğlub etdikdən sonra tarixdə məşhur Səlcuqilər 
dövlətini qurmuşdur. XI əsrdən XIV əsrə qədər Türküstandan Aralıq dənizinə 
qədər böyük bir ərazidə İmperatorluq quran Səlcuq bəyin oğulları Arslan, Yusif, 
Musa, nəvələri Toğrul, Çağrı, nəticələri Alp Arslan, Məlik şah və başqaları bir 
neçə dövlət qurmuş, bu dövlətlərdən bəziləri Böyük Səlcuqilər İmperatorluğuna 
tam bağlı olmuş, bəziləri isə müstəqil dövlətlər olmuşlar.  

Hal-hazırda türkmənlər Türkmənistan Respublikasının ərazisində məskun-
laşmışlar. Respublikasının ərazisi 488 100 kv.km, əhalisi təqribən 5 180 000 nə-
fərdir. Türkmənlərdən başqa ölkədə özbəklər (9,7%), qazaxlar (1,96%), tatarlar 

                                         
13 İnternet saytı: http://az.wikipedia.org/wiki/Türkmənlər 
14 Reşideddin. Cami üt-tevarih. Ankara 1960. səh. 352. 
15 Mahmud Kaşğarlı. Divan, I, səh. 473. 
16 Laszlo Rasonyi. Tarihte Türklük. Ankara 1971. səh. 137, 195, 196. 
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(0,82%), azərbaycanlılar (0,82%), ruslar (6,73%), ukraynalılar (0,52%), bəluclar 
(0,82%) yaşayır. Türkmənistan əhalisinin 90-95%-ni türk soylular təşkil edir. 
Türkmənlər Türkmənistandan başqa toplu halda İranda (2 382 000), Əfqa-
nıstanın Türküstan bölgəsində (913 000), Tacikistanda (15 171), Ukraynada 
(3 709), Belarusyada (2 685), Qırğızıstanda (2 037), Rusiya Federasiyasının 
müxtəlif yerlərində (36 885), az sayda da olsa, Suriyada, Özbəkistanda, İraqda 
və başqa ölkələrdə yaşayırlar. Ölkə ərazisinin beşdə dördünü (350 000 kv.km.) 
Qaraqum çölü təşkil edir.  

Türkmənistan Türkmənbaşı, Mərv, Daşoğuz, Türkmənabad və Aşqabad 
adlı beş vilayətə bölünmüşdür17. Paytaxtı Aşqabad şəhəridir. Ölkə iqlimi çox 
sərtdir, yayı çox isti, qışı çox soyuq olur. Ölkədə Tecən, Amudərya, Artak, 
Murqar adlı kiçik çaylar olsa da Türkmənistanın su ehtiyacını başlıca olaraq 9 
yüz km uzunluğundakı Qaraqum kanalı təmin edir.  

Kənd təsərrüfatının əsasını pambıqçılıq təşkil edir. Ölkədə həmçinin 
qovun-qarpız və üzüm yetişdirilir. Heyvandarlıqda əsas yeri qaragül qoyunları 
tutur. Pambıqçılıqla əlaqədar olaraq ölkədə toxuculuq sənayesi xeyli inkişaf 
etmişdir. Türkmənistan yeraltı sərvətlərlə də zəngindir. Ölkənin əsas yeraltı 
sərvəti təbii qaz və neftdir. Bundan başqa, ölkədə kükürd, qurğuşun, kalium, duz 
və s. istehsal edilir.  

Bütün bunlarla yanaşı, türkmən xalqı min illərdən bu yana qoruyub 
saxladığı zəngin folklora və etnoqrafik ənənələrə sahibdir. Biz bu yazımızda 
türkmənlərin lalələr adlandırdıqları laylalardan bəhs edəcəyik.  

Türkmən xalq ədəbiyyatında yayğın olan lalələr qız-gəlinlər tərəfindən 
söylənən xalq ədəbiyyatı nümunələrindən biridir. İstər tematikası, istərsə də 
dilinin sadəliyi ilə seçilən bu janr özünəməxsus ifadə tərzinə malikdir. Hər 
bəndin sonunda “haý-läle-le, he-läle-le” və ya “lälim-lä-le, läle-lä-le” deyərək 
avazla söylənilən bu xalq ədəbiyyatı nümunələri bir növ bayatıları xatırladır. 
Lalələr, bəzən istisna hallar olsa da, a, a, b, a şəklində qafiyələnir. İstisna 
hallarda isə yenə də qafiyə quruluşu gözlənilməklə “a, a, a, b”, “a, a, b, b” yaxud 
da “a, b, a, b” şəklində olur. Məsələn:  

 

İlerimiz dagmıdır 
Üsti kese bagmıdır, 
Uçup baryak ak guşlar 
Meniñ yarım sagmıdır? (a, a, b, a) 
 
Bayırlarıñ etegi 
Goyun guziñ yatagi, 
Goynuni bakar gider 
Canımi yakar gider (a, a, b, b). 

                                         
17 İnternet saytı: http://az.wikipedia.org/wiki/Türkmənistan 
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Ak keçäniñ üstünde 
Omrum galdı ece can, 
Dürli sandık içinde  
Şayım galdı ece can (a, b, a, b). 
 
İlerimiz gamış gamış 
Gelnecemiñ alnı kumuş, 
Ayağında kara kövüş 
Gel, sövdüğim gelnece (a, a, a, b)18. 
 
Lalələr “Damaq laləsi”, “Dodaq laləsi”, “Enek laləsi” və “Himmil laləsi” 

olmaqla 4 yerə bölünür:  
1. Damaq laləsi – bu laləni oxuyarkən dilin kökünü boğazda titrətmək-

lə səsi dalğalandırırlar. 
2. Dodaq laləsi – bu laləni oxuyarkən başala barmağı ağzın kənar tərə-

finə qoyaraq səsi titrədirlər. 
3. Enek laləsi – bu tip laləni oxuyarkən baş barmağı alt dodağın ortası-

na qoyaraq səsi titrədirlər. 
4. Himmil laləsi – bu laləni oxuyarkən bütün bədəni, çiyinləri və ayaq-

ları hərəkət etdirirlər. Bir növ rəqs edirlər. 
Göründüyü kimi, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında laylalardan və ya 

bayatılardan fərqli olaraq lalələr müxtəlif şəkillərdə ifa olunur. Doğrudur, Azər-
baycanda da bayatılar və laylalar müvafiq olaraq toy-yas və s. və uşaqları 
yatırtmaq üçün avazla oxunursa, türkmənlərdə bu, xüsusi hərəkətlərlə ifa olunur. 
Janr xüsusiyyətlərinə və tematikasına görə bu qədər biri-birinə yaxın olan layla, 
bayatı və lalələr türk xalq ədəbiyyatının nə qədər zəngin, nə qədər geniş və nə 
qədər müxtəlilik təşkil etdiyindən xəbər verir. 

 
Qumru Şəhriyar 

 
 

                                         
18 Mehmet Kılıç. Türkçe Açıklamalı Türkmen Atasözleri. Türkmen Folkloru. Bursa, 1996, səh. 79 
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TÜRKMEN LÄLELERİ 
 
Dutarın perde-perde 
Her perdesi bir yerde,  
Yagşı gız, yaman yerde 
Men yanyarın şol derde. 
 
Otur-otur gelnece 
Turup-otur delnece, 
Can agamıñ dulunı 
Tutup-otur gelnece. 
 
Okadym şatlar etdim,  
Okanym ýatlar etdim,  
Mekdebimi gutaryp,  
Okamaga men gitdim.  
 
Okalyň-a okalyň, 
Halylarmyz dokalyň, 
Şatlykly zamanada, 
Öz deňimizi tapalyň. 
 
Sazandanyň sazy men, 
Öz döwrüniň gyzy men. 
Gadryňyzy bilmesem, 
Ölüme hem razy men. 
 
Öymüz gara düzdedir 
Yarıñ gözi bizdedir, 
Yar bir yaglık yitirdi 
Sonamasın bizdedir. 
 
Sarı donuñ geyipsiñ 
Teläre söyenipsiñ, 
Ah-ı zarın men çeksem 
Sen nämä saralıpsıñ. 
 
Sarı gavun bişipdir 
Safagindan düşüpdir, 
Boydaşımız, ay gızlar  
Yat ellere düşüpdir. 

Yat iller yaman iller  
Oturtmadı ornunda,  
Nogta gara saçını 
Daratmadı vagtında.  
 
Sarı gülüñ selini 
Süytli goyun, yelini, 
Meñ boydaşım şol gızlar 
Yat illeriñ gelini. 
 
Semavarım bolsadı 
Gaynap sesi gelsedi,  
Gök çay içip otırkam 
Boydaşlarım gelsedi.  
 
Semavarın sesi bar 
Ayagında posı bar, 
Çık-da seret gelnece 
Agam canıñ sesi bar. 
 
Savgadıña döneyin 
Suv başında gonayın,  
Suv başı derek-derek 
Deregi bize gerek. 
 
Sözle sözüh selcerip 
Her zat diyme kelçerip,  
Yakmagın içim-bagrım 
Sönen odum ölçerip.  
 
Suva bardım bat bilen 
Boynum dolı hat bilen,  
Menin gara mahlayım 
Yazılıpdır yat biien. 
 
Suva bardım tas bilen 
Suv aldım höves bilen,  
Yarı, yardan ayranıñ 
Güni geçsin yas bilen.  
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Suva gitdim boyladım 
Tüydük çalıp oynadım. 
Yat illerin içinde 
Yaglık çekip agladım.  
 
Suv akar çarpın bilen 
Gız gaydar garçın bilen,  
Degmäñ gızın gövnüne 
Oynasın laçın bilen. 
 
Suv akar gädiginden 
Tanarın ädiginden,  
Barıñ aydıñ şol yara 
Dönmesin diydiginden.  
 
Suv akar kanda gider 
Aylanıp bende gider,  
Degmän gızıñ gövnüne 
Yazılar yada gider. 
 
Suv akar kenar gider 
Bu canım yanar gider, 
Degmäñ gızın gövnüne 
Mıhmandır gonar gider. 
 
Suv akar lagta-lagta 
Sandıgım taldan tagta, 
Men senden başga baksam  
Gan gusayın lagta-lagta. 
 
Suv akar süle-süle 
Yar geler güle-güle. 
Yar telfegi başında 
Meñzeyär gızıl güle. 
 
Suv başında suv atı 
Dogan miner gır atı, 
Ata minip ugranda 
Göroglı deksıratı. 
 
 

Suvda balık bolmazmı 
Suvdan çıksa ölmezmi.  
Süle boylı, Sülgün can 
Seni görmek bolmazmı. 
 
Agaçlar güle geldi,  
Bilibiller dile geldi  
Garaşsyz watanymda  
Ähli zat dile geldi.  
 
Agzybirdir ilimiz, 
Şat saýraýar dilimiz, 
Maşyn bilen işleýäs 
Hasyllydyr pelimiz. 
 
Aýlan, maşynym aýlan,  
Galla oragna şaýlan,  
Garaşsyz boldy ülkäm  
Ýaryşda öňe saýlan.  
 
Aýlanaýyn aklyňa, 
Wepaly bol halkyňa, 
Özgäni haýran eder 
Münse didäm atyna. 
 
Ak jaýlary salalyň,  
Üstüne mermer aýlalyň,  
Halkyň halan raýatyn  
Wekillige saýlalyň.  
 
Ak ýollary guralyň, 
Azat-erkin ýöräliň, 
Garaşsyzlyk döwründe 
Ýaýnap döwran süreliň. 
 
Asal boldy nanymyz,  
Hezil etdi janymyz,  
Watan üçin aýamarys  
Soňky damja ganymyz.  
 
Asmandaky ner bulut, 
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Saňa aşyk ýer bulut, 
Asmanda käriň näme? 
Ýere dökýän zer bulut?! 
 
Açyk biziň bagtymyz,  
Şadyýana wagtymyz,  
Töwerege nur saçýar  
Daşkent paýtagtymyz. 
 
Bagt gondy başymyza, 
Bal gatyldy aşymyza, 
Ele alyp erkimizi 
Ýetdik göwün hoşumyza. 
 
Biziň iliň gyzlary,  
Gülüp durar gözleri,  
At getiriň münsünler  
Gamçy beriň çalsynlar.  
 
Çöller gülzara dönýär, 
Pagtadan kän zat önýär, 
Köpdür biziň baýlygmyz 
Il-gün oňa guwanýar. 
 
Daglarmyz-a, daglarmyz,  
Şatlyklydyr çaglarmyz,  
Ilim agzybir bolsa  
Hoş sapaly çaglarmyz.  
 
Derýamyza suw geler, 
Suw üstüne guw geler, 
Çaňap ýatan boz meýdan 
Göýä lälezar bolar. 
 
Gaýra-gaýra aker men,  
Ak pagtany eker men,  
Üç atalyk kitaby  
Höwes bilen okar men.  
 
 
 

Geldi Nowruz ýazymyz, 
Çalýas dürli sazymyz, 
Okap ylymly bolar 
Oglumyz hem gyzymyz. 
 
Goşa gelen ýazym bar,  
Söhbet bilen sazym bar  
Gyzyl güluň içinde  
Bilbil dek owazym bar.  
 
Halal zähmet çekeliň, 
Bugdaýy köp ekeliň, 
Ummasyz hasyl alyp 
Watany berkideliň. 
 
Haly dokar ellerim,  
Kitap okar dillerim  
Halk watan üçin  
Zähmet çeker illerim.  
 
Hindi, hytaý, pars, arap, 
Hemmäň ýüzi biz tarap, 
Bütin ýeriň ýüzünde 
Bolduk garaşsyz watan.  
 
Mydam aýdym-saz bolsun,  
Şatlyk bolsun, ýaz bolsun,  
Tomaşaly ülkämde  
Dilegimiz kabul bolsun.  
 
Nogul-nabat iýýäris, 
Atlas, ýüpek geýýäris, 
Özbaşdak watanmyzy 
Jandan artyk söýýäris. 
 
Hyjuw doly ýürekler,  
Joşýar bu gün jorajan,  
Şanly gupbam şaňňyrdap  
Sesin goşýar jorajan.  
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Sazandanyň sazy men, 
Garaşsyzlyk gyzy men, 
Garaşsyz watanymyň 
Bahary men, ýazy men. 
 
Kemçilik ýok ilimde,  
Şirin aýdym-sazymda,  
Ülkäm boldy garaşsyz  
Togsan biriň güýzünde. 
 
Lälämiziň her bendi, 
Watan bilen zerlendi 
Söýgümiz kän diýara 
Biz watanyň perzendi. 
 
Agam münüp ýorgany,  
Bazar gitdi durmany,  
Almamydyr, narmydyr  
Gelnejemiň sargany.  
 
Agam şeýda bilbildir, 
Gelnejem gyzyl güldir, 
Gülden aýrylsa bilbil 
Arzuwlary hyýaldyr. 
 
Aýlandy-ha, aýlandy  
Gelin gyzlar saýlandy,  
Meniň agam şol ýigit  
Wekillige saýlandy.  
 
Aýym meniň aýymdyr 
Eden işim gaýmadyr, 
Meniň eziz doganmyň 
Bil guşagy öýmedir. 
 
Ak galanyň aşagy  
Ejem düşän düşegi,  
Atam gitdi gelmedi  
Men enemiň köşegi.  
 
 

Akyşar-a, akyşar 
Gyzyl daşlar çakyşar, 
Meniň joram Akjagül 
Gelip darak kakyşar. 
 
Ala gar-a, ala gar  
Ala kürtäň ýeňi dar,  
Meniň eziz doganma  
Gözel gyzlar hyrydar.  
 
Atymyz, kişňäp gelýär 
Uýanyn dişläp gelýär, 
Meniň körpe doganym 
Toý başyn başlap gelýär. 
 
Bardym çeşme başyna  
Garaşdym deň-duşuma,  
Elimde öýme ýaglyk  
Gönderdim gardaşyma.  
 
Bu gün howa ümürdir 
Ýakan odun kömürdir, 
Ýat illeriň içinde 
Daýym ogly höwürdir. 
 
Çykdym galany gördüm  
Gawun alany gördüm,  
Topbak gyzlaň içinde  
Sülgün sonany gördüm.  
 
Çykdym aýa bakmaga 
Haly-palas kakmaga, 
Elimde doga bagy 
Dogan atyna dakmaga. 
 
Daglaryň gary menem  
Baglaryň nary menem,  
Dogan düşdüm paýtagta  
Sen didaryň zary men.  
 
Daň ýyldyz-a, daň ýyldyz 
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Hudaýa ýalbar ýyldyz, 
Sapara giden adam jan 
Aman gelsin, daň ýyldyz. 
 
Depämizde bir guş bar  
Ganatynda kümüş bar,  
Öz didämiň dukanynda  
Dürli-dürli iýmiş bar.  
 
Gaýradan Aly gelýär  
Dünýäniň maly gelýär,  
Öňünden çyk gelneje,  
Sowgady haly gelýär.  
 
Eý, dogan-a, eý dogan 
Mawut donuň geý dogan, 
Eýläk-beýläk geçende 
Meň joramy gör, dogan. 
 
Sülgün uçup barýar-la 
Perin seçip barýar-la, 
Meniň doganym Bäşimjan 
Gelniň geçip barýar-la. 
 
Aý aýdyňdyr ýagtydyr  
Öýmemiziň wagtydyr,  
Joramyzyň ejesi  
Goýberäýse, ýagşydyr.  
 
Akyp ýatan akar suwuň  
Sakasy men läle jan!  
Topar-topar gyzlaryň  
Bikesi men, läle jan!  
 
Aýa, Güne bakar men  
Gülýakamy dakar men,  
Eziz joram Aýsoltan  
Eliňe ýüzük dakar men.  
 
 
 

Baga girene gurban 
Gülün tirene gurban, 
Gyýmaz, dözmez boýdaşlar 
Sizi görene gurban. 
 
Aý gyz, saçyň sarymy? 
Tamdyranyň tarymy? 
Bilýänlerden sorasam 
Öz didämiň ýarymy? 
 
Açylmadyk sandygyň, 
Gulpy men-ä, jora jan! 
Geýilmedik gyrmyz donuň 
Gapysy men jora jan! 
 
Biz obanyň gyzlary  
Haly-horjun ýüzleri,  
Öňüne tabak gelende  
Süzülip otyr özleri.  
 
Bu daglar bolmasady 
Geýenim solmasady, 
Bir ölüm, bir aýralyk 
Hiç biri bolmasady. 
 
Derwezäniň kilidi 
Aýlanýar-la, jora jan,  
Meniň didäm Baýmyrat  
Öýlenyär-le, jora jan.  
 
Gaýradan atly gelýär 
Telpegi batly gelýär, 
Meniň joram aý, gyzlar 
Daragy batly gelýär. 
 
Geýilmedik çabydyň 
Höwesi men, jora jan!  
Alty ganat ak öýüň  
Çyrasy men, jora jan!  
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Geliň gyzlar, oýnalyň 
Oýun gurap ýaýnalyň, 
Oýnumyzy il görsün 
Oýnajak saýlanyň. 
 
Gyzlar kakalyň läle  
Ekinmiz ýaşyl-ala,  
Gyzyl güller açylar  
Ýetişse bahar-ýaza.  
 
Haly kesdim gowuja 
Salan nagşym göllüje, 
Gel, boýdaşym Gülälek 
Ýüregiň hyýallyja. 
 
Keýik gelýär böke-böke  
Ak süýdüni döke-döke,  
Meniň joram Orazbike  
O-da gelýär böke-böke.  
 
Kümüş saçy bilinde 
Altyn sagat elinde, 
Jandan eziz jan joram 
Magtymgulyň ilinde. 
 
Meniň joram gelsene  
Keten köýnek geýsene,  
Keten köýnek bukjada  
Bökejen köwüş tekjede.  
 
Ýaglyk ýuwdum açyldy  
Seçekleri seçildi,  
Öz joramyň toýunda  
Gamgyn göwnüm açyldy.  
 
Sary gawun bişipdir 
Sapagyndan düşüpdir, 
Meniň joram, aý gyzlar 
Ýat illere düşüpdir. 
 
 

Ýel öwser-ä, ýel öwser 
Bulut oýnar, ýel öwser, 
Meniň joram Aýsoltan 
Aýa meňzär, gülöwser. 
 
Agaçlar nar getirdi 
Guşlar habar getirdi,  
Gelmän geçen ganymlar  
Agalarymy ýitirdi. 
 
Akar suwuň balygy 
Ak düýäniň halygy 
Enem-atam sag bolsa 
Men öýmüziň läligi. 
 
Ala dagyň arçasy 
Mawut donuň parçasy,  
Atam-enem gül bolsa  
Men ol gülüň gunçasy.  
 
Arabadan at bolmaz 
Ýorunjadan ot bolmaz, 
Ilimize gideliň 
Gaýry ýurtdan ýurt bolmaz. 
 
Ata gazyk kakarlar 
Sowuk süýtden ýakarlar,  
Dogry gelen myhmana  
Gujak açyp çykarlar.  
 
Çarwadyr ilimiz 
Guşaklydyr bilimiz, 
Meýdanda ot bolmasa 
Hor-homsudyr malymyz. 
 
Çykdym çynar başyna 
Oturdym güneşine,  
Her elimde bir ýaglyk  
Iberdim deň-duşuma.  
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Ekin bize nan berer 
Egnimize don berer, 
Yhlas bilen işlesek 
Şöhrat berer, şan berer. 
 
Gaýrada maýa bozlar 
Maýa köşegin gözlär,  
Köşegini tapmasa  
Kesip bagryny duzlar.  
 
Gaýramyzda suw akar 
Aýlanyp serhoş akar, 
Janym çarwanyň gyzy 
Gözenekden gaş kakar. 
 
Geliň gyzlar üýşeliň 
Dokmamyzdan düşeliň,  
Deň-duş gyzlarmyz bilen  
Jak-jaklaşyp gülşeliň. 
 
Görseň iliň merdini 
Süpüriň, ýol gerdini, 
Musulmana salmasyn 
Aýralygyň derdini. 
 
Güýz aýlary gaz geçer  
Bamyň suwundan içer,  
Üç aý gyşy geçirip  
Ýene-de gaýra geçer.  
 
Güýz bolsa köşek bozlar 
Çopan yzyndan gözlär, 
Asly nardan gelinler 
Ýaşmak astyndan sözlär. 
 
Güýz ýapraklar döküler  
Arpa-bugdaý ekiler,  
Sowuk düşer yzyndan  
Öýlerde ot ýakylar.  
 
 

Gyzlar, daga çykalyň 
Gülüp-oýnap bökeliň, 
Derdimiz egismäge 
Geliň, läle kakalyň. 
 
Illalla darak-darak 
Ýykyldy köne derek,  
Hywadan gelýän sowgat  
Aýna bilen başdarak.  
 
Läle kakasym gelýär 
Oýnap bökesim gelýär, 
Eziz käbäm ejeme 
Içim dökesim gelýär. 
 
Läle kakyp oýnalyň  
Şady-horram ýaýnalyň,  
Geliň tomaşa kylyň  
Ile şatlyk paýlalyň.  
 
Öz obamyň gyzlary 
Sypaýydyr sözleri, 
Galadan adam gelse, 
Edeplidir özleri. 
 
Yhymmyl bada-bada  
Gyzyňy berme ýada,  
Synçy gelip synlanda  
Sülmürär, asylzada. 
 
Yhymmyl bada-bada 
Gyzy berdiler ýada, 
Iki atly, bir pyýada 
Özüň gidersiň dada. 
 
Ýagyş ýagar, ýaz eder  
Bulut oýnar, saz eder,  
Güller açylan çagy  
Bilbil hoş owaz eder. 
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Ilerimiz bagmydyr 
Üsti kese dagmydyr, 
Asmandaky ak guşlar 
Meniň joram sagmydyr. 
 
Gözel ýaşlyk çagymyz 
Bagy-bossan bagymyz, 
Türkmen ilim bagtlydyr 
Mugtdyr, duzy-gazymyz. 
 
Müň kerem Biribara 
Myhman gelýär Diýara, 
Dost-doganlyk ýol açar 
Ýakynlaşdy daş ara. 
 
Halallykdyr ýolumyz 
Uzar barha golumyz, 
Dünýä türkmenlerinde 
Şan-şöhratly ilimiz. 
 
 
 
 
 

Depä çykasym gelýär 
Desse bogasym gelýär, 
Desse boýly jan jora 
Seni göresim gelýär. 
 
Depe depeden beýik 
Depeden iner keýik, 
Meniň türkmen döwletim 
Hemme döwletden beýik. 
 
Çykdym depäň üstüne 
Dogan gördüm dessine, 
Dogan orak orýança 
Saýa boldum üstüne. 
 
Gayalar gayasynda 
Daglaryng gayasynda, 
Mening didam dynch alar 
Gullering sayasynda. 
 
Agach agaja bakar 
Arasyndan suw akar. 
Merding bolan yerinde 
Namartlara kim bakar!? 

 
 
 
 
 



Dədə Qorqud ● 2015/I                                                                                                                                                                     145 
  

Rəylər 
 
 

OĞUZNAMƏ HAQQINDA ARAŞDIRMA 
 

Məlumdur ki, sovet siyasi rejiminin senzura sisteminin basqısı nəticəsində 
Azərbaycanda uzun illər folklorşünaslıq sahəsində milli məfkurəyə söykənən bir 
sıra mövzular diqqətdən kənarda qalmışdır. Çünki sovet ideoloqlarının da yaxşı 
bildiyi bir həqiqət vardı – Mirzə Bala Məmmədzadənin (1898-1959) sözlərilə 
desək: “Millətlərin oyanış, yüksəliş və düşüş tarixləri göstərir ki, milli xüsusiy-
yətlərini və milli kültürlərini qoruyub yaşatmağa müvəffəq olan hər millət, gec-
tez milli bir dövlət qurmağa namizəddir. Milli xüsusiyyətlərini və milli kültürlə-
rini itirmiş olan millətlər, milli mənliklərini və ilham alacaq milli qaynaqlarını 
da itirmişlər deməkdir. Bu kimi millətlərin gələcəyi yoxdur. Onlara ölmüş nəzə-
rilə baxmaq lazımdır” (5, 572).  

Azərbaycanın öz müstəqilliyini yenidən bərpa etməsi xalqın milli mənsu-
biyyətinin, qədim mədəniyyətinin, dövlətçilik ənənəsinin, cahangirlik tarixinin 
göstəricisi olan tədqiqatların aparılması üçün geniş imkanlar yaratdı.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya xalqlarının bir çoxu öz tarixi keçmişilə bağlı 
yaratdığı nümunələrdə əcdadını vəsf etmiş, soy-kökü ilə bağlı iftixar duymuş, bəzən 
dədə-babalarını ideallaşdıraraq, onları fövqəltəbii qüvvələrlə bağlamağa çalışmışlar. 
Görkəmli alim Mirzə Kazım bəy (1802-1870) “Firdovsi əsərlərində fars əsatiri” adlı 
məqaləsində bu barədə yazır: “Müasirlərinin və xələflərinin hisslərini riqqətə gətir-
mək üçün qədim insanlar öz əcdadlarının ləyaqəti, qəhrəmanlıq və ecazkarlığı 
haqqında təsəvvürləri şişirtməkdən çəkinməmişlər” (7, 308). 

Düşündürücü bir qənaətdir. Dünya mədəniyyətinin inkişafının bütün mər-
hələlərində əcdadlar haqqında düşünmək, fikir yürütmək insanı riqqətə gətirən 
əsas amillərdən biri olmaqla yanaşı, həm də öz xalqı üçün ən mühüm xidmət ki-
mi dəyərləndirilməlidir. Bu mənada filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əfzələddin 
Əsgərin “Oğuznamə yaradıcılığı” əsəri diqqəti cəlb edir. 

Tədqiqat, adından da göründüyü kimi, oguz əcdadlar haqqında epik poetik 
mətnlərin – “gənclər üçün Quran ayəsinə dönməli olan” (6,3) oğuznamələrin 
təhlilinə həsr edilmişdir. Lakin müəllif daha dəqiq bir araşdırma aparmaq məq-
sədilə oğuznamələrdə vəsf olunan oğuz elinin tarixi mənzərəsini yaratmış, ardın-
ca oğuzlarla türkmanları bir etnos olaraq differensiallaşdırmışdır. Oğuznaməni 
bu kontekstdə araşdıran müəllif onun türkman eli mühitində oğuz əcdadlar haq-
qında dastanlar kimi yaranması fikrini irəli sürmüşdür: “Bir etnosiyasi birlik ola-
raq oğuzlar, doğrudan da, türkmanların əcdadı idi. Onlar bu tarixi hadisəni epik 
hadisəyə çevirib öz əcdadları olan oğuzlar haqqında dastanlar yaratdılar” (1,53).  

Qeyd edək ki, müəllif Oğuznamənin yaşadığı etnik mühitlə funksional əla-
qələrini, buradan da epik semantikasını üzə çıxarmışdır. Tədqiqatçının Oğuz-
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namə yaradıcılığının gedişatını izləyə bilməsi də onun Oğuznamənin etnik mü-
hitini aydınlaşdırması hesabına mümkün olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, araşdırıcı 
Oğuznamə yaradıcılığının gedişatını türkman etnik mühiti içərisində gedən pro-
seslər kontekstində öyrənmişdir. 

Maraqlıdır ki, kitabda “oğuz” sözü ilə yanaşı, “kayı”, “yiqdir”, “alayunt-
lu”, “çaruqluq”, “bayat” və s. kimi etnonimlər haqqında da mülahizələr irəli sü-
rülmüş, Oğuz elinin (oxu: Oğuz dövlətinin) siyasi meydana çıxışı Göytürk döv-
lətinin süqutundan sonrakı mərhələ ilə bağlanmışdır.  

Ə.Əsgər Fəzlullah Rəşidəddinin “Cami-ət təvarix” (XIII) və Əbülqazi Ba-
hadır xanın “Şəcəreyi tərakimə” (XVII), eləcə də başqa oğuznamə mətnlərini 
şifahi ənənəyə münasibətdə təhlil etmiş və onların mətn xüsusiyyətlərini üzə çı-
xarmışdır. 

Kitabda Oğuznamə mətnləri təsnif edilərək dörd qrupa ayrılmış (Təsvir 
üsulu ilə yaranmış müəllif mətnləri; şifahi ifadan yazıya alınan mətnlər; tərtib 
üsulu ilə yaranmış mətnlər və epik ədəbiyyat), onların hər biri haqqında ətraflı 
şərhlər verilmişdir. Artıq uzun illərdən bəri elmi ictimaiyyətin müzakirə obyekti 
olan “Dədə Qorqud” oğuznamələri, oradakı boyların sayı, sırası, onların yazıya 
alınması, nüsxələri ilə bağlı çox düşündürücü təhlillər aparılmışdır. 

Müəllif oğuznamələrin yaradıcısı və ifaçısı olan ozan sənətini də diqqət-
dən kənarda qoymamışdır. Mötəbər qaynaqlara və türk dastan ifaçılığının ümu-
mi qanunauyğunluqlarına söykənən araşdırıcı ozan sənətinin xüsusiyyətləri haq-
qında müəyyən təsəvvür yaratmağa nail olmuşdur. Eyni zamanda, tədqiqatda 
Oğuznamənin poetik formasının şifahi ifaya münasibətdə öyrənilməsinin gə-
rəkliyi irəli sürülmüş və bununla bağlı problemlərə diqqət yetirilmişdir.  

Tədqiqatında Ə.Əsgər Oğuznamənin süqutunu səfəvilərin hakimiyyətə gə-
lişi və bu hadisənin nəticəsində türkman etnosisteminin dağılması ilə əlaqələn-
dirmişdir. Müəllifə görə, bu hadisə ideoloji sistemin dəyişməsi ilə müşayiət 
olunmuş və beləliklə, Oğuznamə öz dayaqlarını itirərək süquta doğru üz qoy-
muşdur. 

Bu araşdırma bir sıra yeniliklərilə folklorşünaslığımız üçün mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Əvvəla, müəllif tədqiqatında qədim abidələrlə bağlı gələcəkdə 
aparılacaq araşdırmalar üçün açar rolunu oynayacaq bir sistemin əsasını qoy-
muşdur. İlk baxışda oxucuya elə gələ bilər ki, kitabın strukturunda fəsil, yarım-
fəsil və paraqrafların sayı çoxdur. Lakin təhlilləri izlədikcə, bu bölgü sisteminin 
məhz müəyyən bir problemin həllini nəzərdə saxlamaq məqsədinə xidmət etdiyi 
ortaya çıxır. 

Araşdırmada diqqət çəkən məsələlərdən biri də onun dilidir. Son illərdə 
bir çox hallarda elmi əsərlərin içərisi gərəksiz terminlərlə doldurulur və bu da 
onun dilini lazımsız yerə ağırlaşdırır. Ə.Əsgər isə Azərbaycan dilinin imkanla-
rından çox məharətlə istifadə edərək, əsərini axıcı, təmiz, eyni zamanda, elmi bir 
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dildə yazmış və bununla da o, ağır elmi fikirlərin sadə şəkildə ifadə olunmasının 
mümkünlüyünü əyani şəkildə ortaya qoymuşdur. 

Müəllif özündən əvvəl Oğuznamə ilə bağlı həm Azərbaycanda, həm də 
dünyada aparılmış tədqiqatlardan bəhrələnmiş, zəngin qaynaqlar əsasında möv-
zunu obyektiv şəkildə öyrənməyə müvəffəq olmuşdur. Qeyd etməliyik ki, 
Ə.Əsgər müraciət etdiyi qaynaqlara yaradıcı yanaşmış, yeri gəldikcə, öz tənqidi 
mülahizələrini söyləməkdən çəkinməmişdir. 

“Oğuznamə yaradıcılğı” əsərinin ən böyük məziyyətlərindən biri də odur 
ki, müəllif dilçiliklə bağlı tədqiqat aparan araşdırıçıların marağına səbəb ola bi-
ləcək bir sıra problemlər qaldırmışdır. Oğuzlarla türkmanları bir etnos olaraq 
differensillaşdıran müəllif türkmanların etnik tərkibinə nəzər salmışdır. Onların 
tərkibinə oğuzlardan əlavə, qıpçaq, karluk, uyğur və başqalarından da müəyyən 
qrupların qatılmasına diqqət yetirmişdir. Ardınca “oğuz qrupu” adı ilə təqdim 
olunan dillərdə qıpçaq, karluk, uyğur dil ünsürlərinin varlığına əsaslanaraq, on-
ların “oğuz” deyil, “türkman qrupu” adlandırılmasını təklif etmişdir. Beləliklə, 
yalnız bu məsələni qeyd etməklə qalmamış, onu əsaslandırmağa çalışmış və fik-
rimizcə, məqsədinə nail olmuşdur.  

Bundan əlavə, kitabın mühüm bir hissəsi türk-oğuz tayfaları ilə bağlı mə-
lumatlara həsr olunmuşdur. Burada tədqiqatçı bir sıra etnonimlərin – töles, niqü, 
türqiş, kibir, padar və s. haqqında geniş təhlillər aparmışdır. Həm bu etnonim-
ləri, həm də onların bağlı olduqları yer adlarını – etnotoponimləri müasir adları 
ilə müqayisəli şəkildə şərh etmişdir (1, 35-40).  

Bütün deyilənlərdən görünür ki, bu əsər yalnız ədəbiyyatşünaslar, folklor-
şünaslar üçün deyil, dilçilər, xüsusən onun ən az öyrənilən sahələrindən biri – 
onomastika ilə məşğul olan tədqiqatçılar və bütövlükdə türkoloqlar üçün dəyərli 
bir mənbə kimi həmişə diqqət mərkəzində qalacaqdır. 

Bir məsələ haqqında isə ayrıca bəhs etməyi lazım bilirik. Məlumdur ki, 
məşhur alim Əhməd Cəfəroğlu (1899-1975) Türkiyəni 1940-1951-ci illərdə qa-
rış-qarış gəzərək, çoxsaylı folklor materialları toplamış və onları doqquz kitabda 
nəşr etdirmişdir. Həmin silsilədən “Anadolu elləri ağızlarından dərləmələr. Van, 
Bitlis, Muş, Karaköşə, Əskişəhir, Bolu ve Zonquldaq elləri ağızları”(2) kitabın-
da Türkiyənin Zonquldaq mahalında yaşayan Ayşə Sülinin dilindən toplanan 
“Bol Börək” nağıl variantı da vardır. Həmin nağıl variant tərəfimizdən Azərbay-
can dilinə uyğunlaşdırılaraq, 2006-cı ildə “İki dastan” adlı kitabda (4,60-65) 
nəşr edilmişdir. “Bol Börək” nağıl variantı oxuculara təqdim edilərkən, bu mate-
rial müəyyən qədər təhlilə cəlb edilmiş, onunla “Dədə Qorqud”dakı “Qambürə-
nin oğlu Bamsı Beyrək boyu” arasında müqayisələr aparılmışdır. O zaman “Bol 
Börək” nağıl variantının dastandakı üçüncü boydan xeyli fərqli, daha bəsit bir 
şəkildə olması diqqətimizi cəlb etmişdi. Sevindirici haldır ki, “Oğuznamə yara-
dıcılığı” əsərini oxuyarkən, bu problemlə bağlı bir çox məsələlər aydınlığa qo-
vuşmuş oldu. Belə ki, Oğuznamənin süqutunun mənzərəsini yaradarkən, Ə.Əs-
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gər bu problemi professionallıqla şərh edərək yazmışdır: “Kitabi-Dədə Qor-
qud”a salınmış on iki boydan yalnız dördü XX əsrə özünü çatdıra bilmişdir: 
“Dəli Domrul”, “Basat", “Qazan xanın evinin yağmalanması” və “Bamsı Bey-
rək”. Çoxsaylı oğuznamələrdən yalnız dörd boy!” (1, 272). 

Həmin dörd boyun yaşayan nişanələrilə bağlı Ə.Əsgər əsasən O.Ş.Gökya-
yın tədqiqatlarına istinad edərək maraqlı təhlillər aparmışdır. “Bamsı Beyrək” 
boyunun nağıl variantları müasir Türkiyə coğrafiyasının, demək olar ki, hər tərə-
findən yazıya alınmışdır” (1, 276), – deyən müəllif, təəssüf ki, Cəfəroğlunun 
topladığı variantdan bəhs etməmişdir. Lakin bu boyun rayihəsini daşıyan digər 
nağıl variantlarla bağlı çox dəyərli təhlillər aparmış, qənaətlərini sübuta yetir-
məyə müvəffəq olmuşdur: “Yaşlı valideynin övlad həsrəti və ilahidən verilən 
“şirin pay”, “axirət yoldaşı at”, qürbət ölkə və orada keçirilən zindan həyatı, qür-
bətdən dönüş və ərə verilən nişanlı, üstəlik oğul arzusu ilə gözləri tutulmuş vali-
deynlər, yeddi qızın ümidi cəngavər qardaş və s. türk qəlbini oynadan hadisələr-
dir. Bu hadisələrin “Bamsı Beyrək” boyundakı düzümü (kompozisiyası) isə türk 
folklorunun ən gözəl incilərindən birini yaratmışdı. Bu üzdən şifahi söz yaradı-
cılığının bu nadir incisinin uzun müddət öz aktuallığını saxlamasına təbii yanaş-
maq lazımdır” (1,276). 

Eyni fikirləri Ə.Cəfəroğlunun topladığı nağıl variantı haqqında da demək 
mümkündür. 

Xatırladaq ki, professor Tofiq Hacıyev Murad Acinin “Qıpçaq çölünün 
yovşanı” əsərinə həsr etdiyi “Qıpçaq çölü haqqında elmi ballada” məqaləsində 
doğru olaraq yazır: “Qıpçaq çölünün yovşanı” əsəri bizə deyir ki, hər türk xal-
qının tarixini öz oğlu yazmalıdır. Düz deyir. Türk xalqlarının və milli dövlətləri-
nin dünyaya təqdim olunan, dünya ensiklopediyalarına salınan tarixini yadlar – 
özgələr yazıblar – öz xalqlarının və dövlətlərinin mənafeyi baxımından təsvir 
ediblər. Türk xalqlarının tarixi bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə öyrənilib; ona 
görə də ümumi kökə gedən yol həmişə qaranlıq qalıb” (3). 

Əminik ki, Azərbaycan xalqının soykökünə gedən yola işıq salan, əcdadı-
mızı bizə tanıdan, milli-etnik yaddaşımızı yaşadan “Oğuznamə yaradıcılığı” əsə-
ri elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edəcəkdir. Şübhəsizdir ki, oğuznamələr əbədi 
aktual mövzu kimi hər zaman araşdırıcıların, xüsusən filoloqların diqqət mərkə-
zində olaraq qalacaqdır. Onlarla bağlı yazılan elmi əsərlər də oğuznamələrlə bir-
likdə yaşayacaqdır. 
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YADDAŞIN TƏNTƏNƏSİ 
(M.Çəmənli. Burdan bir atlı keçdi. Bakı,“Zərdabi LTD” MMC, 2014) 

 
 

 
   
 İnsan, xüsusilə onun beyni, yaddaşı sanki ilahi bir sirr, bəşəri bir möcü-

zədir. Bəzən lap uşaqlıqda rastlaşdığımız hansısa hadisəni, tanıdığın bir insanı 
və ya olduğun ixtiyari yeri, məkanı yada salır, anındaca göz önündə canlandırır, 
xəyalən o yerlərdə oluruq. Bəlkə də, elə ona görə müdriklərimiz “Ən sürətli nə-
dir?” sualına “İnsan yaddaşı, insan şüuru” cavabını veriblər. 

Tanınmış yazıçı, publisist, naşir Mustafa Çəmənlinin “Burdan bir atlı keç-
di” kitabını oxuyandan sonra istər-istəməz bu fikrə gəlməli olursan. Mustafa 
Çəmənlinin adı ədəbi ictimaiyyətə yaxşı tanışdır. Onun indiyədək qələmə aldığı 
“Mənim dünyamın adamları”, “İtirilmiş səs”, “Xallı gürzə”, “Səs qərib olmur”, 
“Fred Asif”, “Nəğməli xatirələr”, “Muğam dünyasının Xanı”, “Səsin ruhu”, 
“Oxu, gözəl”, “Mən olmayanda dostum ol”, “Sənətkar ömrünün izləri”, “Ruh-
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ların üsyanı”, “Leyli və Məcnun” – 100 il səhnədə”, “Çahargah”, “Şəmsəddin 
Eldəniz”, “Məcnunun Məcnunu”, “Mübariz”, “Ölüm mələyi”, “Sənət hekayə-
ləri” və s. əsərləri geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanıb. Müəllifin ədəbi 
aləmdə maraq doğuran belə kitablarından biri də “Burdan bir atlı keçdi” kitabı-
dır.  

Kitab, əsasən, dəyərli el ağsaqqalı, fenomenal yaddaşa malik olan İsa ki-
şinin – Kərbəlalı İsa Rüstəm oğlu Musayevin danışdığı xatirələr, memuarlar, 
müxtəlif rəvayət, tarixi hadisə və şəxsiyyətlərdən, hünəri, insanlığı ilə xalq 
arasında tanınan, sevilən insanlardan bəhs edir. İsa kişi 6 iyun 1930-cu ildə Ağ-
dam rayonunun Zəngişalı kəndində anadan olub. O, nadir yaddaşa, zəngin və 
geniş dünyagörüşünə malik el ağsaqqalı olub. Hətta ziyalılar məclisində belə, 
kimsə ona irad tutmağa, onun sözünü kəsməyə cəsarət etməyib. Çünki o, ensik-
lopedik biliyə, zəngin məlumata sahib, möhkəm hafizəsi, nadir yaddaşı olan bir 
insan kimi tanınıb. M.Çəmənlinin “Burdan bir atlı keçdi” kitabında İsa kişinin 
öz xatirələrindən, eləcə də gördüyü və ya müxtəlif adamlardan eşitdiyi hadisə, 
əhvalat və rəvayətlərdən bəhs edilir. 

“Burdan bir atlı keçdi” kitabının əvvəlində sanki bir proloq kimi verilən 
“Yaddaşın möcüzəsi” yazısını oxuyandan sonra bu qənaətə gəlmək olur ki, 
kitabın sonrakı bölmələrində insan yaddaşı, yaddaşla bağlı hadisələr, bir sözlə, 
yaddaşın təntənəsi hakim olacaq. “Yaddaşın möcüzəsi” yazısı elə bil ki, kitabda 
sonra bəhs ediləcək mövzulara sanki bir mayak kimi işıq salır: ”Mən İsa kişinin 
ağsaqqallıq elədiyi yas məclislərində ibrətli söhbətlərinə çox qulaq asmışam, hə-
mişə də onun yaddaşına, nitqinin zənginliyinə, rəngarəngliyinə heyran olmu-
şam... Onun söhbətləri xalq yaddaşının bariz ifadəsi deyilmi? Biz yeri düşəndə 
İsa kişidən misallar çəkirik, adamlar onun söhbətlərindən doymurlar.Yaxşı 
olmazmı onun söhbətlərinin heç olmasa bir qismini yazıya köçürüm?” (“Burdan 
bir atlı keçdi”. səh.4) 

Kitaba Mustafa Çəmənlinin bir neçə il ərzində, əsasən, el ağsaqqalı İsa 
kişinin yaddaşından qələmə aldığı xatirələr, rəvayətlər, tarixi hadisə və şəxsiy-
yətlər haqqında söhbətləri daxil edilmişdir. Bu yazılar müxtəlif janrlarda olsalar 
da, onların hamısını ümumi bir cəhət birləşdirir: Yazıların hamısında ürəyi xal-
qı, vətəni üçün daim döyünən, geniş həyat təcrübəsinə və dərin müşahidə qa-
biliyyyətinə malik olan əsl bir vətəndaşın, dünyagörmüş bir el adamının qəlbinin 
dərinliklərindən süzülüb gələn bir səmimiyyət, qəlbən el-obaya bağlılıq və eyni 
zamanda xəfif bir nisgil görünür. O səmimiyyət, o bağlılıq, o nisgil ki, kitabın 
bütün janrlardakı yazılarında açıq-aydın duyulur və oxucunu öz ağuşuna alaraq 
kitabın sonunadək onu tərk etmir... 

Redaktoru Gülər Ələkbərqızı olan bu kitaba İsa kişinin-Kərbəlalı İsa Rüs-
təm oğlu Musayevin, eləcə də Səlim Əzimovun, Şəmil İsgəndərovun, Qulam 
Ağayevin, Hüseyn Vəliyevin və kitabın müəllifi Mustafa Çəmənlinin 48 xatirə-
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memuarı, müxtəlif janrlı yazıları, o cümlədən qiymətli folklor nümunələri daxil 
edilmişdir.  

Cəmiyyət inkişafının bütün dövrlərində insanlar, xüsusilə yaradıcı insanlar 
öz hiss və həyəcanlarını, həyata və dünyaya baxışlarını ifadə etməyə hər zaman 
ehtiyac duymuşlar. Bu ifadəetmə üsulu xatirə üsubunda daha aydın, daha əha-
təli, daha dolğun əks olunur. Memuar, xatirə – müəllifin olanlar və keçənlər, in-
sanlar, mühit, dövr haqqında düşüncələri, hissləridir. Burada xatirə müəllifi öz 
həyatını, çevrəsində olan insanları, ona müsbət və ya mənfi münasibət bəsləyən-
ləri, ömür yolunun çətinliklərini, uğurlarını dəqiqliklə, real, tarixi faktlarla anlat-
mağa çalışır. Bununla müəllif eyni zamanda öz xatirəsində canlı insan surətləri 
yaradır, olmuş həyat həqiqətini dəqiq əks etdirməklə, müəyyən bir tarixi dövrün 
ab-havasını ədəbiyyata gətirir. Bəzən də elə olur ki, yazıçı başqa bir adamın 
xatirələrini, memuarlarını qələmə alır, onu ədəbiyyata gətirir. M. Çəmənlinin 
“Burdan bir atlı keçdi” kitabı da bu qəbil əsərlərdəndir. 

Bu kitabı digər əsərlərdən fərqləndirən əlamətlərin ən başlıcası –nəqlet-
mənin, əsasən, birinci şəxs tərəfindən – İsa kişi tərəfindən aparılmasıdır. Xatirə-
lərdə bu, əsas olsa da, vacib əlamət deyil. Çünki xatirə-memuarlar bəzən ikinci, 
hətta üçüncü şəxsin dilindən, müəllifin və ya digər şəxsin şifahi xatirələrinin 
qələmə alınması nəticəsində də meydana gələ bilər. Xatirələrdə ən əsas cəhət 
ondan ibarətdir ki, onlarda keçmiş haqqında danışan müəllifin siyasi, eləcə də 
şəxsi, fərdi məsələlərə münasibəti son dərəcə obyektiv olsun. Beləliklə, bütün 
hadisələr ya onların müəllifə münasibətində, ya da müəllifin onlara münasi-
bətində dəqiqliklə, faktlarla düzgün şərh edilməlidir. Deməli, xatirələrdə müəllif 
tərəfindən keçmişin təsvir dərəcəsi onun şəxsi görüşü ilə müəyyənləşdirilir. 
Kitaba daxil edilən “İlan ili üstə təhvil olunmuş illər”, “Məhəmməd ağa Müctə-
hidzadə”, “Molla Məhəmməd Qarabaği kimdir?”, “Novruzlu Əsədulla bəy”, 
“Qarabağın maralı”, “Yurd həsrəti”, “Mərdimazar”, “İsa kişi ilə üz-üzə”, “Yenə 
də İsa kişi ilə üz-üzə” kimi xatirə-memuarlar, yazılar, əsasən, birinci şəxsin 
dilindən verilib.Təbii ki, belə yazılarda müəllif şəxsiyyəti əsas rol oynayır, çünki 
o, çox vaxt hadisələri öz adından danışır. Oxucu da başqa şəkildə deyil, məhz 
onun vasitəsi ilə nəql olunan hadisələrdə iştirak edir. Müəllif şəxsiyyəti memua-
rın, xatirənin əsas yaradıcısı kimi, onun quruluşçusu kimi çıxış edir.  

Adıkeçən yazılarda xalq yaddaşının daşıyıcıları uzun illər ərzində gördük-
ləri, rastlaşdıqları müxtəlif həyat hadisələrini, onlara öz baxış və münasibət-
lərini, eləcə də onlardan çıxardıqları qiymətli nəticələri, qənaətləri təsvir və nəql 
etməyə çalışmışlar. Qənaətlər və nəticələr isə, əsasən, obyektiv, güclü məntiqə 
əsaslanan ümumiləşdirmələr olub, oxucunu istər-istəməz İnsan, Zaman və Həyat 
haqqında daha dərindən düşünməyə sövq edir. 

“Burdan bir atlı keçdi” kitabında müəllif Mustafa Çəmənlinin özü, eləcə də 
xatirə, memuar, rəvayət, yeri gələndə Molla Nəsrəddin və Bəhlul Danəndədən lə-
tifələr danışan real insan obrazları – Kərbəlalı İsa Musayev, Səlim Əzimov, Şəmil 
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İsgəndərov, Qulam Ağayev, Hüseyn Vəliyev və Mələk xanım Baharlının söylə-
dikləri xatirələrdə cəmiyyətin, insanın, şəxsiyyətin, zamanın, dövrün özünün əhatə 
dairəsində olan hadisələri əks etdirirlər. Ancaq xatirə müəllifinin gördüklərinin və 
eşitdiklərinin dərkedilmə dəyəri nə qədər böyük olsa da, xatirə-rəvayətlər təkcə 
bununla tamamlanmır. Kitabda yalnız müəllifin hadisələr haqqında şəxsi təəssüra-
tını çatdıran xatirələr bir o qədər çox deyildir. Lakin kitabda verilən xatirə-rəva-
yətləri bu janrın klassik nümunələri kimi qəbul etmək olar.  

Keçmişi təsviretmə xatirələrin başqa bir şəklinin əlamətidir. Onların ya-
ranması dövründə müəllif xatirələr obyekti kimi təsvir olunan hadisələr dairə-
sindən və əlaqələr sistemindən kənarda olur. Çünki o hadisələr artıq baş vermiş 
və bütünlüklə keçmişə aid olur, ya da müəllifin hadisələrdə iştirakı bu və ya 
başqa səbəblərə görə mümkün olmur. Hadisənin baş verməsi ilə memuarın – 
xatirənin yaranması arasında məsafə bir neçə həftədən bütöv onilliklərə, yüzil-
liklərə qədər ola bilər. Belə bir zaman kəsiyi çox vaxt keçmişin əks olunmasına 
kəskin şəkildə təsir edir. Əgər memuar müəllifinin yaddaşına vaxtın təsirini kə-
nara qoysaq, o zaman bu əlaqədə bunları qeyd etmək lazım gəlir. Öncə, xatirə 
müəllifi hadisənin özünün baş verdiyi dövrdə və ya bir qədər ondan sonra ilk 
təəssüratı tez qələmə almadıqda onlar nadir halda şəxsin özünə aid ola bilir. 
Xatirə müəllifi digər şahidlərlə təmasda olaraq şifahi, səmərəli məlumat prosesi-
nə daxil olur, öz müşahidəsini bölüşdürür, onların əhvalat və rəvayələrinə qulaq 
asır, onu daha çox narahat edən məqamları müzakirə edir. Bununla da qeyri-
iradi olaraq «başqasının məlumatını» təcrübədən keçirir. Kitaba daxil edilən 
“Peygəmbərlə bağlı söhbət”, ”Nəvvabın mğcüzələri”, ”Qanlılığın sonu”, “Nov-
ruzlu Əsədulla bəy”, “Şah İsmayıl və Hürrün qəbri”, “Allah hər şeyi görür”, 
“Müdrik qoca”, “Nadir şah və Xatın arvad”, “Padşah və loğman” bu baxımdan 
maraq kəsb edir. 

 Bu yazılarda, rəvayətlərdə müəlliflərin “gəlimli-gedimli” qoca dünya, 
eləcə də bəhs etdikləri dövrün gerçək reallıqları haqqında, o dövr insanlarının 
duyğu və düşüncələri, onlar barəsində ümumiləşdirmələri öz əksini tapmışdır. 
Yaddaş daşıyıcılarının müxtəlif janrlarda söylədikləri bu hadisə və əhvalatlarda 
şirin təhkiyə, sadə, anlaşıqlı dil, çeşidli üslub, fəlsəfi təfəkkür hakimdir. Burada 
kitab müəllifinin xatırlanıb söylənən hər bir hadisəyə çox həssas yanaşması da 
diqqəti cəlb edir. O öz oxucusunu söylənən hadisələrin mahiyyətini daha dərin-
dən dərk etməyə yönəldir. 

 Keçmiş haqqında xatirələr kütləvi düşüncələrdə, ictimai təfəkkürdə ya-
şayır, folklorda, ədəbiyyatda, mədəniyyət və incəsənətdə əks olunur. Bəzən bu 
xatirə-rəvayətlərdə çağdaş dövr üçün aktual olan adət-ənənələr, milli-mənəvi 
dəyərlər ön plana çəkilir. Onların şərhləri, onlara verilən izah və aydınlaşdırma-
lar xüsusi siyasi qurum dairəsinə düşərək ayrı-ayrı dönəmlərdə aktual xarakter 
alır. Lakin bəzən xatirə müəllifinin həm əhvalat baş verdiyi dövrdəki hadisələrə, 
həm də xatirə-rəvayətlərin yaranması zamanı hadisələrə münasibəti heç də 
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həmişə uyğun gəlmir. Əgər hadisələr arasındakı fasilə illərlə, onillərlə hesabla-
narsa, bu, özünü daha aydın göstərir. Məsələn, İsa kişinin danışdığı “Şah İsmayıl 
Xətai” hadisə-rəvayətində kitab müəllifi M.Çəmənli Teymurləngin oğlu Miran-
şahla bağlı söylənən əhvalata (səh.53) və yenə həmin yazıda Şeyx Cüneydlə 
bağlı danışılanlara(səh.54) elmi-tarixi baxımdan yanaşır və tarixi faktların uyğun 
rəvayətlər fonunda təhrif olunmasına yol vermir, elmi dəlillərlə, tarixi faktlarla 
belə meyllərin qarşısını alır. Oxşar məqama “İş ilahi deyəndi eyy!”(səh.63) yazı-
sında da rast gəlmək olar. Müəyyən məqamlarda xatirə-rəvayət müəllifinin dərin 
həyat təcrübəsi əldə etməsi, eləcə də cəmiyyətdə baş verən müxtəlif ictimai-
siyasi hadisələr bəzən xatirə müəllifini bu hadisələrə əvvəlkinə nisbətən ayrı 
aspektdə yanaşmağa vadar edir. Xatirə-rəvayətlərin əhəmiyyəti yalnız onların 
obyektiv qiymətləndirilməsi ilə deyil, təsvir edilən hadisələrin əsl mahiyyətinin 
şərhi ilə nəticələnir. Bu baxımdan belə yazılar çox böyük əhəmiyyətə malik olur 
və əlavə mənbə, fakt, bəzən tarixi sənəd səviyyəsində – zəngin informasiya 
mənbəyi kimi qiymətləndirilir.  

Xatirə-rəvayətləin, memuarların əsas şəkli nişanəsi yaddaşdır. Bir termin 
kimi «memuar» tərcüməsi «yaddaş» olan fransız sözü «memoire»dir ki, bu da 
sözün rusca transkripsiyasından ibarətdir. Lakin məsələ yalnız etimoloji qay-
danın nəzərə alınmasında deyil. Səciyyə etibarilə memuarların, xatirələrin bir 
qaynaq kimi keçmişə aid özünəməxsus xüsusiyyəti, onun ilk mənbə kimi qəbul 
edilməsidir. Hələ Aristotel yaddaş və xatirə haqqında fikir yürüdərək belə hesab 
edirdi ki, yaddaş keçmiş təəssüratların dərk edilməsidir. Xatirə isə öz növbə-
sində, şəxsi, obyektiv, bəzən isə subyektiv düşüncədir. Yaddaş abstrakt təfək-
kürlə qismən şəkil vasitəsilə bağlıdır. Xatirə isə şəklin mühitə müəyyən dərə-
cədə aid edilməsinin dərk olunmasıdır. Bu mənada “Burdan bir atlı keçdi” 
kitabında yer alan “Qarabağın maralı”, “Azərbaycan”, “Yurd həsrəti”, “Paxılın 
qəlbi qandır”, “Hacı belə Hacıydı”, ”Müdrik qoca”,”Halallıq” yazıları daha çox 
vətənə məhəbbət hissləri, Azərbaycançılıq ideyası daşıyır və ibratamiz həyati 
notlara köklənir. Adı keçən yazılardakı yaddaş idraki-psixoloji bir proses olub, 
bu və ya başqa dərəcədə insan şüurunun bütün aktlarında iştirak edir. Çünki 
yaddaşsız insan, cəmiyyət, mədəniyyət, eləcə də ədəbiyyat yoxdur. 

 Məlum həqiqətdir ki, bəzən böyük bir şəxsiyyət, tanınmış bir insan, şah, 
padşah, bəy, xan, ağa yaxşı vətəndaş ola bilmir. Pis vətəndaşın isə, sözün bütün 
anlamlarında və mənalarında, “Yaxşı İnsan” olması mümkün deyil. Ən azından 
ona görə ki, əsl vətəndaşda isani keyfiyyətlər – ləyaqət, mənəvi saflıq, Vətənə, 
xalqa məhəbbət hissləri qabarıq görünməli, bu anlayışlar onun üçün həyat 
amalına çevrilməlidir. Əks halda bu insanın cəmiyyətdəki hadisələrə, hər hansı 
sosial-siyasi naqisliklərə, baş verən əyintilərə, ümumiyyətlə, ictimai münasibət-
lərə baxışları ya birtərəfli, subyektiv olacaq, ya da heç olmayacaq. Çünki insan-
cəmiyyət münasibətlərindəki gizli riyakarlığı, saxtakarlığı heç bir zahiri parıltı 
ilə pərdələmək, gizlətmək mümkün deyil.  
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 Özünü “Əsl vətəndaş”, “Millət, xalq fədaisi” kimi göstərən, hər şeyi öz 
çürük “alver” məntiqi ilə ölçən və beləliklə də xalqını, millətini yox, ancaq özü-
nü, ailəsini və onun toxunulmaz olduğunu təmin etdiyini düşünən adam əslində 
yanılır. Çünki belələri çox vaxt müəyyən həssas məqamlarda özləri də bilməyə-
rəkdən cılız daxili aləmlərini açır və bununla da bir növ öz çirkin “mən”lərinin 
qurbanına çevrilirlər. Lakin “Burdan bir atlı keçdi” kitabında adları keşən Mir 
Möhsün Nəvvab, Məhəmməd ağa Müctəhidzadə, Xurşudbanu Natəvan, Üzeyir 
Hacıbəyli, Molla Məhəmməd Qarabaği, Həmidə xanım, Nuru paşa, Əsədulla 
bəy, Xan əmi, Novruzlu İsgəndər, Sokrat Musayev və onlarla başqaları Qarabağ, 
eləcə də Azərbaycan tarixində əbədi olaraq qalan, silinməz izlər qoyan insanlar 
olmuşlar. Onlara həsr olunan xatirə-rəvayətlər digər yazılı mənbələrdən keçmiş 
illərin, hadisələrin, əhvalat və rəvayətlərin yaddaşda dəqiq əksolunma üsulu ilə 
fərqlənir. Məhz yaddaşın köməyi ilə xatirə müəllifləri danışdıqları hadisələrin 
incəliklərini və o insanların daxili aləminin dolğun təsviri vasitəsilə çox önəmli 
tarixi faktları oxucuları çatdırmış olurlar. 

Yaddaş insanın xarici aləmlə mürəkkəb əlaqəsinin nəticələrindən biridir. 
Lakin bu, baş vermiş hadisələrin passiv inikası deyildir, o, həm də insanın 
təcrübi fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Bu mənada Mustafa Çəmənlinin “Burdan bir 
atlı keçdi” kitabına daxil edilmiş xatirələrin və əhvalatların əsasını hadisələrin 
yaddaş vasitəsilə əks olunmasının fəal xüsusiyyəti təşkil edir. Lakin bu əksolun-
ma keçmişin tamamilə eyni olan reproduksiyası deyil, xatirə, memuar müəllif-
lərinin – Kərbəlalı İsa Musayev (İsa kişi), Səlim Əzimov, Şəmil İsgəndərov və 
Qulam Ağayevin təcrübi fəaliyyətinə yönəldilmiş məqsədidir. Keçmiş hadisələr 
isə əski insan təfəkkürü ilə sıx bağlı bir proses olub şüurlu olaraq nəzərdə tu-
tulmuş müəyyən məqsəd və məramın nəticəsində meydana çıxır. Bu isə əslində 
gələcəyi, gələcək arzu və amalları işarələmiş olur...  

 İnanırıq ki, istedadlı qələm sahibi, zəngin təxəyyülə, geniş intellektual 
səviyyəyə malik olan Mustafa Çəmənli bundan sonra da bədii dəyəri yüksək, 
eləcə də cəmiyyəti maraqlandıran, eyni zamanda narahat edən problem məsələ-
lərlə zəngin olan yeni-yeni əsərləri ilə oxucularının və geniş ədəbi ictimaiyyətin 
görüşünə gələcək, onların bədii zövqünü oxşaya biləcəkdir. 

 
Tahir Orucov 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
AMEA Folklor İnstitutunun 
aparıcı elmi işçisi 
tahiroruclu@gmail.com 
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Rza 
 Xəlilov  

 
  

GÖZƏL ALİM, QAYĞIKEŞ İNSAN 
 

Ən böyük kəşf insanın özündə olanı tapmaqdır. 
(V.Şekspir) 

Dünya şöhrətli aktyor Çarli Çaplinin oğlanlarının maraqlı 
bir xatirəsi var. Onlar yazırlar ki, atamız çəkdiyi, özünün də baş 
rolda oynadığı, bütün dünyanı gülməyə və onun haqqında ürək 
dolusu danışmağa məcbur edən məşhur səssiz filmlərini tez-tez 
evə gətirərdi. Biz də oturub bu filmlərə həvəslə və maraqla ba-
xardıq. Filmdə kadrlar dəyişdikcə atamız tez-tez onlara şərhlər, 
izahlar verər, xüsusi bir pafosla, həvəslə danışardı. Biz isə onda 
buna adi bir hal kimi baxardıq. Ancaq o vaxt burasını düşün-

məzdik ki, biz Çarli Çaplinin səssiz filmlərini onun elə öz səsində dinləyən az-
saylı adamlardanıq. 

Mən də 13 il bindan əvvəl – Rza müəllimi tanıdıqdan sonra, yəni onun sə-
mimiyyətlə, qayğıkeşliklə yoğrulmuş xarakterinə bələd olandan, onun nurlu 
çöhrəsini, insanlara qarşı təmənnasız xeyirxahlığını görəndən sonra Ç.Çaplinin 
oğlanlarının bənzər fikirlərini Rza müəllim haqqqında düşünmüşəm. Fikirləşmi-
şəm ki, bizlər – AMEA Folklor İnstitutunun əməkdaşları və ümumiyyətlə, Rza 
müəllimi tanıyanlar, onunla ünsiyyət quranlar, onun əsl insan xüsusiyyətlərini və 
hər bir insana təmənnasız qayğısını, xeyirxahlığını görən azsaylı insanlardanıq. 
Çünki Rza müəllimin parlaq şəxsiyyəti, böyük insanlığı və hüdud bilməyən 
alicənablığı onu tanıyanların hər biri üçün əlçatmaz bir zirvə, əvəzsiz bir 
nümunədir. O, yüksək əxlaqı və kübar davranışları ilə əsl Azərbaycan kişisinin 
yüz illəri aşıb gələn kristal xarakterlərinə malik çağdaş, eyni zamanda “köhnə” 
bir kişi, qeyrətli bir vətəndaşdır. Rza Xəlilovun xarakterinə, eyni zamanda idraki 
düşüncə tərzinə, ilk baxışdan sezilməyən, lakin sonradan, tədricən müəyyənlə-
şən dərinlik və genişlik xüsusiyyəti də xasdır. 

 Rza Xəlilov Azərbaycan cəmiyyətinin elə nadir insanlarındandır ki, əmi-
nəm ki, onu tanıyan istər gənc nəsil, istər orta nəsil, istərsə də yaşlı nəsil onun 
insani xüsusiyyətlərindən nəyi isə özü üçün örnək götürüb, nəyi isə özü üçün 
əxz edib.  
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 Rza müəllimin bu xüsusiyyətlərindən örnək götürən belə insanlardan biri 
elə mən özüm olmuşam. Mən ondan çox az insanda gördüyüm son dərəcə 
qayğıkeşliyi və diqqətcilliyi özüm üçün örnək götürmüşəm. Rza müəllim gözəl 
alim, qayğıkeş və xeyirxah bir insandır. O, təvazökar, səmimi, vicdanlı, xeyir-
xah, intizamlı, əxlaqlı və mədəni bir insandır. Onu tanıyanların, onunla az-çox 
ünsiyyətdə olanların hamısı, şübhəsiz, bununla razılaşar ki, bütün bu sadalanan 
keyfiyyətlər Rza müəllimi xarakterizə edən başlıca cəhətlərdir. R. Xəlilov sabit, 
təmkinli, müdrik, eyni zamanda çox kövrək bir insandır. Ən müxtəlif situasiya-
larda, ziddiyyətli və mürəkkəb vəziyyətlərin yarandığı məqamlarda belə, Rza 
müəllimin mənəvi keyfiyyətləri, insanlığı, alicənablığı və qayğıkeşliyi həmişə 
ön plana keçir. Məncə, söyləyəcəyim ən azı iki fakt Rza Xəlilovda bu cəhətlərin 
nə dərəcədə qabarıq şəkildə olduğunu əyani şəkildə sübut edə biləcək. 

Birinci fakt. İş elə gətirmişdi ki, 2003-cü ildə mənim namizədlik disserta-
siyası üçün götürdüyüm elmi işin – “Qaravəlli janrının poetikası”nın yazılması 
üçün nəzəri məlumatlar son dərəcə az idi. Və mən bəzən dissertasiyadan bir ne-
çə səhifə yazmaq üçün həftələrlə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab-
xanasında, AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında, BDU-nun, ADPU-nun Elmi 
kitabxanalarında olurdum. Mövzu haqqında kiçik bir nəzəri məlumat tapanda 
sevincimin həddi-hüdudu olmurdu. Necə deyərlər, dissertasiya işim səhifə-sə-
hifə yox, az qala abzas-abzas yazılırdı. Demək olar ki, bütün Folklor İnstitutu-
nun əməkdaşları bu mövzunun çətinliyini bilirdi. Bunu bildiklərindən bir çox 
əməkdaşlar və dostlarım məni ruhlandırmağa çalışır, öz məsləhətlərini verir-
dilər. Onların içərisində mənə ən çox diqqət yetirənlərdən, məsləhət verənlərdən 
biri Rza müəllim idi. Belə məqamlarda mən Rza müəllimə artıq əziyyət vermək 
istəmədiyimdən ondan mənə nəzəri materialları tapmaqda kömək etməsini on-
dan xahiş etmirdim. Lakin buna baxmayaraq, o, mənim mövzuma aid material-
larla rastlaşdıqca qeydlər götürür, lazım gəldikdə isə onların surətini çıxarıb 
mənə gətirirdi. Və hər dəfə də onları mənə verəndə məni ruhlandıraraq deyərdi: 
“Tahir, narahat olma, mən sənin potensialına, işgüzarlığına bələdəm. İnanıram 
ki, sən bu mövzunun öhdəsindən gəlib yaxşı bir iş ortaya qoyacaqsan”. Belə də 
oldu – mən bu çətin mövzunun öhdəsindən gəlib 2007-ci ilin 18 yanvarında, Rza 
müəllim kimi insanların və digər dəyərli dostların köməyi ilə namizədlik disser-
tasiyasını uğurla müdafiə etdim. 

İkinci fakt. Bilənlər bilir ki, mən xeyli vaxtdır ki, AMEA Folklor İnstitutu 
Həmkarlar Təşkilatının sədriyəm. İşimin peşə xüsusiyyəti ilə əlaqədar olaraq, 
əsas fəaliyyətim Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq 
işçilərin əmək hüquqlarını qorumaq və mədəni-kütləvi işləri həyata keçirməkdə 
İnstitut rəhbərliyinə kömək etməkdən ibarətdir. Digər tərəfdən, aztəminatlı işçi-
lərin ehtiyacları ilə maraqlanmaq, Təşkilata ərizə ilə müraciət etmiş institut 
əməkdaşlarına maddi yardımlar göstərmək, onları sanatoriya-kurort müəssisə-
lərinə yollayışlarla təmin etmək də Həmkarlar Təşkilatının sədri kimi mənim 
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fəaliyyət prioritetlərimə daxildir. İşlədiyim bu müddət ərzində xeyli sayda 
İnstitut əməkdaşı bu məqsədlərlə mənə müraciət etmişdir. Mən də Folklor İnsti-
tutunun rəhbərliyinin qarşılıqlı razılığı ilə müraciət edən İnstitut əməkdaşlarının, 
demək olar ki, hamısının müraciətlərinə əməl etmişəm. Bu illər ərzində yadıma 
gəlmir ki, Rza müəllim bircə dəfə də olsun özünün şəxsi işi ilə və ya sanatoriya-
kurort müəssisələrinə yollayışla bağlı mənə müraciət etsin. Əksinə, Rza müəllim 
özünə yox, bir neçə aztəminatlı İnstitut işçilərinə (bu yazıda konkret olaraq onla-
rın adlarının çəkilməsi ən azı qeyri-etik olardı – T.O.) yardım edilməsini dönə-
dönə məndən xahiş edib. Mən də təbii ki, Rza müəllimin bu insani xahişlərini 
ürəklə, canla-başla yerinə yetirmişəm. Ən azından ona görə ki, bu alicənablıq, 
bu insanlıq Ulu Tanrının öz bəndəsinə bəxş etdiyi insani xüsusiyyətlərin, bəlkə 
də, ən birincilərindən və ən alilərindəndir. 

Bu insani xüsusiyyətlərlə yanaşı, Rza Xəlilov Azərbaycan folklorşünas-
lığında öz dəsti-xətti, öz yolu olan folklorşünas-alimlərdəndir. Folklorşünaslığın 
böyük yoluna özündən əvvəlki elm adamlarından öyrənə-öyrənə gələn Rza Xə-
lilov Azərbaycan folklorşünaslığında yaradıcı ömrünü şifahi xalq yaradıcılığına 
həsr edən folklor fədailərimizdəndir. R. Xəlilov folklorla bağlı istənilən məsə-
lələrdə bəhs edilən problemin birbaşa mahiyyətə varmaq, onu dəqiqliklə an-
lamaq və analiz etmək qabiliyyətinə malikdir. 

Onun taleyi də, ömür yolu da ürəyi folklorla, xalq yaradıcılığı ilə, şeirlə, 
ədəbiyyatla döyünən bir şair ailəsi ilə bağlı olub. Rza Xəlilov 11noyabr 1944-cü 
ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində – Azərbaycanın tanınmış, istedadlı şairlərin-
dən biri olan Zeynal Xəlilin ailəsində anadan olub. 1960-1962-ci illərdə Bakıda 
fəhlə-gənclər orta məktəbində oxumaqla yanaşı, M.F.Axundov adına Respublika 
kitabxanasında foto-laborant vəzifəsində çalışıb. 

Rza Xəlilov 1962-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Uni-
versitetinin (o vaxtkı S.M.Kirov adına ADU) şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb dili 
və ədəbiyyatı şöbəsinə daxil olmuşdur. O, 1966-67-ci il tədris ilində Misirin Qa-
hirə Universitetində ərəb dilindən dil təcrübəsi keçmişdir. R.Xəlilov 1968-ci ildə 
Bakı Dövlət Universitetini ərəb filologiyası ixtisası üzrə bitirmişdir. O, 1969-71-
ci illərdə İraqda ərəb dili üzrə tərcüməçi vəzifəsində işləmişdir. 1971-ci ildə 
İraqdan qayıtdıqdan sonra Rza Xəlilov AMEA (o vaxtkı Azərbaycan Elmlər 
Akademiyası) Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda folklorşünaslıq ixtisası üzrə 
aspiranturaya daxil olmuşdur. 

R.Xəlilov 1978-82-ci illərdə Yəmən Ərəb Respublikasında Sovet səfirliyi-
nin iqtisadi işlər üzrə müşavirinin aparatında tərcüməçi vəzifəsində işləmişdir. 
O, 1983-cü ildən Ədəbiyyat İnstitutunda işləməyə başlamışdır. Rza Xəlilov 
1989-cu ildə 10.01.09 “Folklorşünaslıq” ixtisası üzrə “Azərbaycan və ərəb sehrli 
nağıllarında qəhrəman obrazları” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını mü-
dafiə etmişdir. O, 1994-2001-ci illərdə Türkiyənin Ərzurum şəhərindəki Atatürk 
Universiteti Fənn-Ədəbiyyat fakültəsinin “Şərq dilləri” bölməsində işləmişdir. 
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2001-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunda böyük elmi işçi, 2005-ci ildən aparıcı 
elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rza Xə-
lilov 2013-cü ildən AMEA Folklor İnstitutunda “Klassik folklor” şöbəsinin mü-
diridir. 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı – folklor nümunələrinin toplanıb sis-
temləşdirilməsi və tərtibi sahəsində Rza Xəlilovun böyük xidmətləri olmuşdur. 
O, dəfələrlə Dərbənd, Şirvan, Quba və Muğan bölgələrində folklor ekspedisiya-
larında iştirak etmiş, xalqın əvəzsiz söz xəzinəsini toplayıb yazıya almışdır. 

İndiyə qədər R.Xəlilovun yeddi kitabı: Aşıq Əsəd (toplama və tərtib), 
Bakı: Elm, 1979 (B.Abdullayevlə); “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologi-
yası” kitabında “Cənubi Azərbaycan folkloru” bölümü (tərtib), Bakı: Elm, 1981; 
Ərəb nağılları, Ərəb dilindən rus dilinə tərcümə, Şərq almanaxı, XIII buraxılış, 
1984; Allah yıxdığı evi qızlar tikər” (O.Əliyevlə birlikdə), Bakı: Yazıçı, 1994, 
Məmmədvəli Qəmərli, Atalar sözü (transliterasiya və nəşrə hazırlamaq), Bakı: 
Səda, 2003; Mirzə Abbas Abbaszadə. “Arvad ağısı” (ön söz, transliterasiya və 
nəşr); Bayatılar və manilər, Transliterasiya, ön söz və sözlüyün müəllifləri, 
Bakı, Səda, 2004; “Arvad ağısı”(A.Xürrəmqızı ilə birlikdə), Bakı, Səda, 2004, 
50-dən artıq tezis və elmi məqalənin müəllifidir. 

2014-cü il noyabr ayının 11-də gözəl alim, qayğıkeş bir insan, yorulmaz 
tədqiqatçı olan Rza Xəlilovun 70 yaşı tamam oldu. Bu yaş insan ömrünün müd-
riklik çağıdır. Biz şərəfli bir alim ömrü yaşayan bu müdrik insanı – Rza müəlli-
mi yubileyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, ona cavanlıq eşqi, işlərində daha 
böyük uğurlar arzu edirik. Əminik ki, Rza müəllim bundan sonra da yeni-yeni 
tədqiqat əsərləri, kitabları, məqalələri ilə bizləri sevindirəcək, Azərbaycan folk-
lorşünaslığını və şərqşünaslığını daha da zənginləşdirəcəkdir. 70 yaşınız müba-
rək, Rza müəllim! 

 
Tahir  Orucov 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
AMEA Folklor İnstitutunun 

aparıcı elmi işçisi 
e-mail: tahiroruclu@gmail.com 
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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 müx-
təlif elmi-nəzəri, praktik məsələlərini əhatə edən, heç yerdə çap olunmamış yük-
sək elmi səviyyəli araşdırmaları və eləcə də yazıya alınmış yeni folklor nümunə-
lərini çapa qəbul edir. 

2. Məqalələr Azərbaycan dilində qəbul olunur. 
3. Redaksiyaya təqdim olunan məqalələrin həcmi 15 səhifədən artıq olma-

malıdır. 
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 kod-

laşdırılmalıdır. 
8. Məqalələr, xülasə və açar sözlər Winword proqramında, Times New 

Roman şrifti, 14 punto böyüklüyündə yazı tipi ilə yazılaraq diskdə və A4 vərə-
qində təqdim olunmalıdır. 
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