AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FOLKLOR İNSTİTUTU

DƏDƏ QORQUD
DADA GORGUD

Elmi-ədəbi toplu
İldə 4 sayı buraxılır

III (56)

BAKI - 2015

2

Dədə Qorqud ● 2015/III

Toplu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur.

Baş redaktor: Tofiq HACIYEV
Redaksiya heyəti:
Kamal Abdulla, Anar, Şükrü Haluk Akalın (Türkiyə), Amanmırat
Baymıradov (Türkmənistan), Nizami Cəfərov, Paşa Əfəndiyev, Əfzələddin
Əsgərov, İsa Həbibbəyli, Muxtar İmanov, Kamran Əliyev, Hüseyn İsmayılov,
Tofiq Məlikov (Rusiya), Elxan Məmmədli, Törə Mirzəyev (Özbəkistan), Qara
Namazov, Oljas Süleymenov (Qazaxıstan), Osman Fikri Sərtqaya (Türkiyə),
Sadık Tural (Türkiyə), Fikrət Türkmən (Türkiyə)

Baş redaktorun müavini:
Məsul katib:

Seyfəddin Rzasoy
Tahir Orucov

İngiliscəsinə məsul:
Ruscasına məsul:

Seyran Əliyev
Aslan Məmmədli

Nəşrinə məsul:

Əziz ƏLƏKBƏRLİ

“Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu, III. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2015

ISSN 2309-7949
© Folklor İnstitutu, 2015

3

Dədə Qorqud ● 2015/III

Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar
Abbasəli ƏHMƏDOĞLU (İran)
Pəyame Nur Universiteti, İngilis dili departmanı
İngilis ədəbiyyatı müəllimi
e-mail: arazahmadoghlu@gmail.com

OĞUZLARDA “GÜN ORTA”
Xülasə
“Dədə Qorqud kitabı”ndakı sözlər və deyimlər epik düşüncənin mifik çağlardan bəri bizə gətirib çatdırdığı mədəniyyət faktları olduğuna görə onlara çox ehtiyatlı və sayıqlıqla yanaşılmalıdır. Bu
sözlərdən biri də çox araşdırılmış “gün orta” sözüdür. Sözün araşdırılması eposun bir çox öyrənilməmiş tərəflərini dərk etməyə imkan verir.
Açar sözlər: Dədə Qorqud, Oğuz, Basat, Təpəgöz, Qıyan, mif, “gün ortac”, istiarə, kinayə

“GUN ORTA” İN OGUZ
Summary
Regarding the epic structure of the Book of Dada Qorqud and condensed meaning hidden in
their layers of meaning and centuries of experiences, the words and phrases in this Turkic masterpiece
should be studied very carefully and cautiously. One of the most frequently researched words is “gün
orta”, meaning “noon” in English. In this essay this expression will be approached as figurative language term.
Key phrases: Dede Gorgud, Oguz, Basat, Tapagoz, Qiyan, myth, “gun ortac”, extended
metaphor, irony

«ГЮН ОРТА» У ОГУЗОВ
Резюме
Смысл и художественный опыт веков «Книги Деда Коркута» скрыты в поэтических
слоях эпоса. И поэтому слова и фразы в этом тюркском шедевре должны быть изучены очень
тщательно и осторожно. Один из наиболее часто исследуемых слов "гюн орта" буквально означает "полдень". Анализ данного слова позволяет выявить некоторые неизученные стороны
эпоса.
Ключевые слова: Деде Коркут, огузы, Басат, Tепегез, Гыян, миф, "Гюн ортадж", метафора, ирония

Məsələnin qoyuluşu: Dünyada ən əski mədəniyyətləri qurmuş xalqların yaşadığı təcrübələr, dünya görüşləri, fəlsəfi düşüncələri və varlığa olan bütün münasibətləri hər xalqın yaratdığı mədəniyyət və onun göstəricisi olan dilin kökü, mifologiyada formalaşıb bu günə gəlib çatmışdır. O üzdən, mifik yaradıcılıqda olan hər bir söz
yaşadığı illər baxımından özünəməxsus bir mədəniyyətdir. Mifik ədəbiyyatda olan
sözlər zaman ötdükcə morfoloji və orfoepik dəyişiklərə məruz qalmasına baxmayaraq, təməl anlamını çeşidli deyimlər və qavramlar formasında qoruyub saxlamışdır.
Bu sözləri araşdırmağa çalışan hər bir bilim adamı yalnız deyilən dilin yaratdığı mədəni çevrə içində yaşayıb, o dilin dərinliklərinə vara bilən bir kimsə ola bilər.
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İşin məqsədi: Məqalədə əsas məqsəd “Kitabi-Dədə Qorqud”da işlənmiş “günortac” anlayışının epik-mifoloji semantikasını tədqiq etməkdir.
Türk-Oğuz mədəniyyətinin ən dəyərli abidəsi sayılan “Dədə Qorqud kitabı”ndakı işlənən sözlərlə deyimlər bu kitabın mifik çağlardan bəri işlənib, hərəsi özünə
görə bir abidə sayılan ifadələr öncə gətirdiyimiz səbəblərdən deyilən üsullardan qırağa qoyula bilməz. O üzdən hər bir araşdırıcı bu abidələrə yanaşmaq üçün sorumluluğunu başa düşməli və onlara ehtiyatla yanaşmalıdır. Örnək olaraq, arxeoloqlar əski
bir abidəni araşdıranda onun daşlarını, kərpiclərini bir-bir ayırıb araşdırmırlar, hər
abidəni bütövlükdə tədqiq edib, mahiyyətini və varlığını üzə çıxardırlar. Mifologiya
araşdırıcıları da bu işi görməlidirlər. Dilçilikdə belə bir deyim var: “Hər bir söz yalnız olduğu mətnə görə anlam daşıyır.” Buna görə də “Dədə Qorqud kitabı”ndakı sözlərin ən etibarlı anlamı onların mövcud olduğu mətnin anlamına görə yorumlanmalıdır. Belə sözlərdən biri mübahisə predmeti olan “gün ortac” ifadəsidir.
“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”da Təpəgöz Basatdan soruşur:
Qalarda-qoparda yigit,
yerin nə yerdir?
Qarannu dün içində yol azsan,
umun nədir?
Qaba ələm götürən xanınız kim?
Qırış günü öndin?
Ağsaqqallı baban adı nədir?
Alp ərən ərdən adın
Yaşurmaq eyib olur,
Adın nədir, yigit, degil mana! (D 231)
Basat isə ona belə cavab verir:
Qalarda-qoparda yerim Günortac!
Qarannu dün içində yol azsam,
Umum Allah!
Qaba ələm götürən xanımız –
Bayındır xan!
Qiriş günü öndən dəpən alpımız
Salur oğlı Qazan!
Atam adın sorar olsan, - Qaba Ağac!
Anam adın dersən, Qağan Aslan!
Mənim adım sorarsan, Aruz oğlı Basatdır. (D 231); (7, 92)
Basatın burada işlətdiyi “gün ortac” sözünü bir çox tədqiqatçılar coğrafi termin
kimi başa düşüb, onu oğuzların yaşadığı Azərbaycan torpağında bir yer adı, bir toponim kimi açıqlamağa çalışıblar. Onlarda yaranan bu fikir rus akademiki V.V.Bartolddan gələ bilər. O, bu sözü mürəkkəb ad kimi götürərək, rus dilinin orfoqrafiyasına uyğun defislə və böyük hərflərlə vermişdir. Bu üzdən Bartolda görə, “Gün Ortac” yalnız
Basatın yox, bütün oğuzların yaşadığı bir toponimdir. Onun yazdıqlarından təsirlənən
azərbaycanlı alimlər də bu sözü bir toponim kimi açıqlamışlar. O cümlədən tanınmış
dilçi alim M.Cahangirov həmin sözü belə açıqlayır: “Aydındır ki, burada Günortac sözü ümumi (bütün Daş Oğuz tayfası, yaxud Ümumoğuz eli ərazisini), ya da məhəlli (qə-
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biləvi) məkan anlayışını bildirir, bəlkə də konkret bir məkan-yaşayış məntəqəsinin adı
(toponimi) olaraq işlənir. Lakin heç də bəlli olmur ki, həmin söz bu anlayışların hansına işarədir, aid olduğu yer (bəlkə də toponim) haradır və haradadır” (2, 72).
Həmid Araslı bu coğrafi deyimlə bağlı yazır: “Qazan (Basat demək istəmiş) öz
nəslinin Günortacdan olduğunu qeyd edir. Azərbaycanda isə Günəbaxan və Güney
adlı yerlər vardır” (6, 181).
Asif Hacıyev bu fikirlərlə bağlı belə qənaətə gəlir: “Basatın Boz oqlardan olması və öz növbəsində Boz oqların ulu oğuz yurdu Ortaqın sağ yönümündə, yəni güney, günçıxan tərəfində yaşamaları ilə bağlı tarixi həqiqətə uyğun gəlir” (1, 72).
Mirəli Seyidov isə beləcə açıqlamağa çalışmış: “Türkdilli xalqların yer adlarında tərkib kimi işlənən tay//tac ola bilsin ki, bizə bəlli olmayan söz, eləcə də qalığıdır.
Hər halda hələlik razılaşaq ki, Günortac, Ortac yer adlarına tay//tac tərkibi ya arameycə, ya da assurcadır” (9, 404). Sonra isə o, bu sözü Uca dağ kimi nəzərdə tutub
sonra Ulu Dağ formasına dönməsini açıqlayır.
Bartoldun rus və başqa Avropa dillərinin orfoqrafiyasına uyğun defislə və böyük hərflər ilə başlanan Gün Ortac sözü Türk bilginləri O.Şaiq və M. Ergin nəşrlərində ayrı yazılsa da, kiçik hərflər ilə göstərilmişdir (3, 113; 4, I c., 214). Bu, o
deməkdir ki, onlar bu sözü açıqlamasalar da, ən azı, dilə genetik baxımdan bağlı olduqları üçün onu düz başa düşə bilmişlər.
İndi isə “gün orta” sözünün hansı anlamı daşımasını mətnin öz mahiyyətinə
dayanaraq açıqlamaq istərdik. “Dədə Qorqud kitabı” abidəsi nəsrlə poetik formada
yazılıb. Eposdakı qəhrəmanlarla antiqəhrəmanlar danışarkən mətn şeir formasına düşür (Bu, özü başqa bir məqalənin mövzusudur). Bizə görə, şeir mükalimə subyektlərinin xarakterlərini adi obrazlardan ayırmaq üçün oğuz epik təhkiyə ənənəsinin məxsusi üsuludur. Bu baxımdan, Basatın Təpəgözə verdiyi cavabı və orada işlənmiş “gün
orta” sözünü daha düzgün başa düşmək üçün, bəlkə də tarixçi, dilçi, siyasətçi, astroloq və başqa baxış bucağından deyil, məhz dastanın öz poetikasının “gözü” ilə baxmaq gərəkdir. Bu baxışla abidəyə yanaşmaq, bəlkə də, ən yaxın yol ola bilər. Bu cəhətdən, strukturalizmin təhlil üsullarına görə, mətn hər şeyi özü öz içində açıqlayır
(10). Biz də mətni bu yanaşma prinsipləri ilə bir daha gözdən keçirməliyik.
Oğuz qəhrəmanları əyləncədən qayıdarkən Qonur Qoca Sarı Çobanın etdiyi
cinayətin törəməsi olan Təpəgözü yol üstündə bir yığanaq formasında görüb təpikləməyə başlayırlar. Alp Aruzun təpiyi bu yığanağı yırtır və Təpəgöz oğuzların dünyasına daxil olur. Aruz Bayındır xandan icazə alaraq, təpəsində bir gözü olan bu eybəcəri gətirib öz oğlu Basatla birlikdə böyütmək fikrinə düşür. Basatla Təpəgöz bir
obada böyüyüb süd qardaşı olurlar. Təpəgöz Oğuz elinə varar-varmaz Oğuzu cəzalandırmaq istəyir və cinayət törətməyə başlayır. Böyüdükcə cinayətləri də böyüyür.
Sonunda bu cinayət Basatla Təpəgözün qardaşı olan Qıyanın ölümü ilə zirvəyə çatır.
Bu da öz növbəsində boydakı epik konflikti kuliminasiya nöqtəsinə yüksəldir.
Basat Təpəgözü Salaxana mağarasında yuxuda olarkən gözündən vurur. Təpəgöz isə çoxlu nalədən sonra onu kor edənin kim olduğunu öyrənmək istəyir. Onun
cavab almaq istədiyi suallar epos poetikasının gerçəkliyi, təqdimatın maraqlı üsullarındandır: Oğuz qəhrəmanlarını zəbun edib, kardan salan Təpəgözü zəbun edən bu
qəhrəman kimdir görəsən?
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Boyda təqdim olunan mənzərə epik-metaforik situasiyadır. Basat onu tanımadığı üçün qəzəblənib Təpəgözə elə qızğın cavab verir. Çünki onlar süd qardaşıdırlar.
Bu halda Təpəgözün Basatın kimliyini soruşması epik cəhətdən ziddiyyətli görünür.
Onlar bir evdə böyümüşlər və Təpəgöz Basatın Aruzun oğlu olduğunu yaxşı bilir.
Ancaq dialoqun öyrənilməsi göstərir ki, Təpəgöz, əslində Basatın insani kimliyini
deyil, totem kimliyini soruşur. Lakin biz bu məsələ üzərində geniş dayanmırıq. Çünki məqsəd “gün orta” sözüdür.
Xalq arasında olan deyimlər buradakı “gün ortac” sözünün üzərinə işıq salır.
Bu gün bizim xalqlarda qarşı tərəf ən açıq həqiqəti başa düşə bilməyəndə belə bir deyim işlənir: “Burda nə var ki? Hər nə gün kimi ortada!”.
Bu, o deməkdir ki, “Axı niyə bu aydınlıqda sözü, sorğunu, ya gerçəyi başa düşə bilmirsən!” Cənubi Azərbaycanda da uşaqların “gizlən qaç” adlı bir oyunu var. Bu
oyunda gizlənməyi bacarmayan uşaqlara başqaları “Gün kimi qalıb ortada!” deyirlər.
Ərəb xalqlarında isə “ ”اظﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲşəklində bir deyim var və eyni mənanı daşıyır:
“Gündən daha aydın!” Doğrudan da, Basatın “sözü” də gün kimi aydındır. O, Təpəgözə “Sən necə kütbeyinsən ki, mənim hansı yerdən gəlməyimi bilmirsən!” demək
istəyir. Təpəgöz sanki unudur ki, onun Oğuza qarşı etdiyi cinayətlərin hamısı Oğuz
coğrafiyasında baş verib. Basat bütün mənanı iki kəlmə ilə (“gün orta” sözü ilə) ifadə
edir. Bu zaman unutmamalıyıq ki, bu dastan sıxlaşmış və qatılaşdırılmış mənalardan
təşkil olunub. Elə “Dədə Qorqud kitabı”nı bədii sözün möcüzəsinə çevirən də bu incəliklərdir.
Basatın öz haqqında verdiyi tanıtmadan sonra Təpəgözün çox çaşqınlıqla dilə
gətirdiyi sözlər fikrimizi təsdiq edir:
“Əmdi qardaşuz, qıyma mana!” (D 232); (7, 93)
O, ətdən olan gözünü əldən verəndən sonra “gün orta” kimi gerçəyi başa düşə
bilir. Ancaq bu zaman artıq iş işdən keçir. Təpəgözün “qıyma mana!” sözü Basatı
daha artıq qəzəbləndirir və o, “gün orta” kimi gerçəyi “Əmdi qardaş” buludu altında
gizlətməyə çalışan Təpəgözə belə cavab verir:
Mərə qavat! Ağ saqqallı babamı ağlatmışsan!
Qarıcıq ağ birçəkli anamı bozlatmışsan.
Qarındaşım Qıyanı öldürmişsən.
Ağca yüzlü yengəmi dul eyləmişsən.
Ala bəbəklərin öksüz qomişsan.
Qormıyam səni,
Qara polad uz qılıncım dartmayınca,
Qafalu-börklü başın kəsməyincə,
Alça qanın yer yüzinə tökməyincə,
Qardaşım Qıyanın qanın almayınca
Qomazam!” (D 232); (7 , 93)
Dədə Qorqud eposundakı adların hər biri azı bir məqalənin mövzusudur. Ancaq buradakı Qıyan adı “gün orta” kimi daha bir gerçəyi açıqlayır. Basatın qardaşı
Qıyan Təpəgözü “əmdi qardaş” sanıb, ona qıymır, amma Basat Oğuz xalqına çox
önəmli bir əxlaqi dərs verir: “Qıyan qıymadı, sən Təpəgöz qıydın, öldürdün. O üzdən
“gün orta” kimi bəllidir sən qıymamalı birisi deyilsən. Qıyana qıyarlar!” Bu cəhətdən
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Qıyan adını abidələşdirən “Dədə Qorqud” abidəsi belə incə və uyarlı kinayələrlə zəngindir.
“Gün orta” sözünün bədii dəyəri verilən mətndə bu sözün başqa anlamlarını da
açıqlamağa yardımçı olacaq. Bu dəyəri açıqlamaq üçün başqa bir türk bilgini, Mahmud Kaşqarlının açıqlaması da gərəkdir. Mahmud Kaşqarlının “Divani-lüğət-it-türk”
əsərində “Günortac” sözünün açıqlamasına görə, “Günortac” astronomik baxımdan
günəşin göyün ortasında durduğu vəziyyəti, zaman baxımından isə bu vəziyyətə müvafiq olaraq günortanı bildirir (4, 82).
Biz bu açıqlama ilə birlikdə keçmiş mədəniyyətlərdə günəşə olan münasibətləri
də nəzərə almalıyıq. Günəşin keçmiş mədəniyyətlərdə nə dərəcədə önəmli olması və
insanları mitraizmə yönəldən düşüncə faktoru olması tarixi bir gerçəklikdir. Digər tərəfdən, “Oğuznamə”də Gün xanın tayfa başçısı olması günəşin Oğuz xalqının epikmifik görüşlərində nə qədər əhəmiyyətli yer tutduğunu göstərir (8, 62).
Nəticə. Basatın öz yerini “gün ortac” ünvanı ilə bildirməsi bədii istiarədir. “Dədə Qorqud kitabı”nın zəngin poema və qatılaşdırılmış quruluşuna görə, Oğuz epik
dünya modelində Basatın yeri göy üzündəki günün yeri kimidir. O üzdən, Oğuz xalqının göyündə günəş kimi əbədi parlayan qəhrəmandır.
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TƏRCÜMƏSİNİN POETİK LEKSİKASI

Xülasə
Məqalədə “Dədə Qorqud kitabı”nın ingilis dilinə P.Mirabil tərcüməsinin poetik-leksikası araşdırılmışdı. Mövcud metaforaların tərcüməsi əsasında P.Mirabilin dastanın poetik-leksikası ilə bağlı
maraqlı və elmi mülahizələri müzakirəyə cəlb olunmuşdur.
Açar sözlər: dastan, ozan, oğuz, metafora, poetik-leksika
THE POETIC LEXICOLOGY OF “THE BOOK OF DEDE-KORKUT” IN
P.MIRABILE S TRANSLATION
Summary
In this article the poetic-lexicology of“The Book of Dede-Korkut” translated by P.Mirabile was
analysed. On the base of the translation of metaphors found in the book P.Mirabil s interesting and
scientific thoughts on the poetic-lexicology of“The Book of Dede-Korkut” have been brought into
consideration.
Key words: epos, ozan,oghuz,metaphor,poetic-lexicology.

ПОЭТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА «КИТАБИ ДЕДЕ КОРКУТ» В
ПЕРЕВОДЕ П.МИРАБИЛА
Резюме
В статье были анализированы поэтические свойства «Китаби Деде Коркут» в переводе
П.Мирабила. На основании перевода метафор «Китаби Деде Коркута» в данной статье привлекаются к рассмотрению интересные и научные взгляды П.Мирабила связанные с поэтикой
эпоса.
Bu kitabın ölçüsü, nizamı ilahi kitablarda olduğu
kimi dəqiq və təkrarsızdır. Ən tələbkar üslubçu burada bir
sözün yerini dəyişdirə bilməz. Dəyişdirər, ancaq nizam pozular, dəqiqlik itər, sözlərin ölçülü-biçili əlaqəsindən yaranan məntiqi, emosional vəhdətin nizamı sarsılar. Burada
məntiqi, estetik və qrammatik tələblərin münasibəti yüz ölçülüb, bir biçilib.
T.Hacıyev

Məsələnin qoyuluşu. Poetik leksika “Dədə Qorqud kitabı”nın (DQK) tarixi
zənginliyinin əsas daşıyıcılarından biridir. P.Mirabilin ingilis dilinə tərcüməsində
DQK-dəki metaforalarda öz əksini tapan poetik-leksik zənginlik araşdırılmış, uyğun
təsnifat əsasında bu zənginliyin dil mahiyyəti ortaya qoyulmuşdur.
Məlumdur ki, DQK dastanlarının dünyanın müxtəlif dillərinə edilmiş hər bir
yeni tərcüməsi əlamətdar bir hadisə kimi qarşılanmışdır. Tərcüməçilər xalqımızın bu
mənəvi sərvətini başqa xalqlar arasında təbliğ etməklə yanaşı, həm də onun bəşəriy-
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yətin ümumi sərvətinə çevrilməsində əvəzsiz xidmətlərini göstərmişlər. Məhz bu tərcümələrin sayəsində dastanlar H.F.Dits, T.Nedeks, V.V.Bartold, E.Rossi, V.M Jirmunski, A.Y.Yakubovski, S.Mandi, C.Luis, P.Mirabil və başqa nəhəng bilim adamlarının tədqiqat obyektinə çevrilmiş, onların mizan-tərəzisinə qoyulmuş, öz səviyyəsinə uyğun dünya şöhrətli əsərlərlə müqayisə edilmiş, ona yalnız onu yaradan xalqın
gözü ilə yox, bütöv bəşərin, insanlığın gözü ilə baxılmış və yalnız bundan sonra öz
həqiqi qiymətini almışdır.
Hər təcümə bir dünyagörüşünün, ifadə sisteminin canlandırması, bərpa edilməsi deməkdir. Başqa dil sistemlərində adekvat dil vasitələrinin tapılması, tipoloji-paralel özəlliklərin müəyyənləşdirilməsi tərcüməçinin savadı, bacarığı, bu sahədəki
ustalığı və təcrübəsi ilə ölçülür.
Qədim abidələrin tərcüməsi kimi bir işdə belə bir metodoloji vəzifəni unutmaq
olmaz: insan psixologiyasında geden dəyişmələri nəzərə almadan, qədim ədəbiyyat
(ümumən mənəviyyat!) öyrənilə bilməz. Bu zaman paralelliyi, qədim dünyanın strukturunu, düzümünü, ümumbəşəri ab-havasını, insan-təbiət münasibətlərini və bütün
bunların yekunu olaraq insan təfəkkürünü, psixologiyasını nəzərə almadan, universaltipoloji amilləri təməl, əsas kimi götürmədən tərcümə dəqiqliyi, zənginliyi, etibarlığı,
ortaya çıxa bilməz. Bu metodologiyanı hərtərəfli şəkildə şərh və izah edən M.İ.Steblin
– Kamenski “Saqa dünyası. Ədəbiyyatın yaranması” əsərində fəlsəfi – estetik, üslubipoetik aspektlərdə təhlil apararaq bu qənaətə gəlir ki, tarixi həqiqətlə bədii yalanı, “sinkretik həqiqəti”, ifadə vasitələrinin tarixiliyini, əşya-məfhum-söz üçlüyünün ayrı-ayrı
zamanlarda, ayrı-ayrı dəyər daşıdığını nəzərə almadan qədim ədəbiyyatı dərk etmək
(həm də tərcümə etmək) mümkün deyil (9, 4-130).
Ümumiyyətlə, “Dədə Qorqud kitabı”nın müxtəlif dillərə tərcümə materialları
göstərir ki, qədim Oğuz – Azərbaycan abidəsini öz dillərinə çevirən mütəxəssislər
ümumi, qədim türk şeirini, türk folklorunu, türk şeir mədəniyyətinin aparıcı qanunauyğunluqlarını gözəl bilmiş və tərcümə prosesində ümumtürk folklor, şeir, dastan
tərcümə ənənəsini lazımınca öyrənmiş və öyrəndiklərini konkret tərcümə örnəyində
gerçəkləşdirmişlər.
Bu mənada P.Mirabilin “Dədə Qorqud kitabi”nın ingilis dilinə tərcüməsi orijinalın bədii-poetik strukturuna yaxınlığı ilə seçilir. Tərcüməçi eposun bədii ovqatını,
poetik vüsətini saxlamaq üçün oğuz türkcəsinin, konkret olaraq Azərbaycan dilinin
özəlliklərini, xüsusilə onun fonetik, leksik, qrammatik özəlliklərini qoruyub saxlamağa çalışmışdır.
“Dədə Qorqud kitabı”nın C.Luis tərəfindən böyük ustalıqla ingiliscəyə tərcümə
edildiyini nəzərə alan P.Mirabil özünün gördüyü işi adi bir tərcümə hesab etmir. “Bizim işimiz türkcəni ingilis oxucusuna çatdırmaq üçün edilən bir cəhddir. Bu səbəbdən biz tərcümədən yox “tər tökməkdən” danışardıq. Bu ingilis “formasında” türkcənin dəqiq mənası iki laylı dərin tekst strukturu kimi tədricən üzə çıxır. Biz əslində
sözləri tərcümə etmişik və ya daha dəqiq desək tərcümədə kalkadan istifadə etmişik.
İki qat lay türk-ingilis laylarıdır və ola bilsin ki, bu ingiliscə, müəyyən müddətə, anqlo-sakson qulaqları üçün qəribə səslənsin, bu sadəcə olaraq “hibrit” bir tekst yaratmaq üçün bizim etdiyimiz bir cəhddir”(7, 62.)
İstər Avropa, istərsə də türk qəhrəmanlıq eposları bədii əsər olmazdan qabaq
təmsil etdikləri xalqların ulu keçmişlərini təsvir və təcəssüm etdirən salnamələr
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olmuşdur. Təbii ki, bütün qəhrəmanlıq dastanları kimi “Dədə Qorqud” adlı oğuznamə də dövründən uzaqlaşdıqca, tarixin sırf tarix əsərlərində əks olunması ilə bağlı elmi diqqətin bu abidələrə yönəlməsi seyrəldikcə, bədiilik faktı hegemonlaşmış, salnamə-dastan dastanlığa doğru inkişaf etmişdir (4, 151).
P.Mirabil qəhrəmanlıq salnamələri əsasında epik-qəhrəmanlıq dastanlarının yaranmasında ozanların əməyinə və istedadına böyük önəm verir və onların “səsinin”
sehri ilə ayrı-ayrı motivlərin birləşib bir tama-dastana çevrildiyini göstərir. P.Mirabil
ozanın səsi dedikdə, onun işlətdiyi bədii təsvir vasitələrini nəzərdə tutur. Bu baxımdan o, dastanlarda işlənən təsvirlərə xüsusi önəm verir və dastanların dəyərini onlarda işlənən təsvirlərin zənginliyi ilə əlaqələndirir.
Həm türk, həm də Avropa eposlarında ozanlar məcazlardan istifadə etməklə orta əsr düşüncəsini şəkil dəyişdirməklə (metafora vasitəsi ilə) verməyə çalışmışlar.
“Reallığı dəyişməklə sonsuz olaraq bir əşyadan başqasına keçmə, ardıcıl şəkildə əşyadan sözə və ya sözdən əşyaya keçmə Avropa-türk ağız ədəbiyyatını yaradan əsas keyfiyyətlərdir. Hiperbola, metafora, bənzətmə, metonimiya, təşxis qəhrəmanlıq dünyasını təsvir etmək üçün aşıqların istifadə etdikləri texniki vasitələrdir:
bunlar qəhrəmanlıq səhnələrini çəkmək üçün aşıqların işlətdikləri rənglərdir (7, 45).
“Dədə Qorqud kitabı”nın dilində şeir-nəsr probleminin həllində, eləcə də başqa
dillərə, o cümlədən ingilis dilinə tərcümədə şeir-nəsr nisbətinin, bədii-poetik nitq srukturunun adekvat təqdimində poetik leksikanın forma və məzmun özəllikləri çox mühüm rol oynayır.
“Dədə Qorqud kitabı”nın ingilis dilinə P.Mirabil tərəfindən edilmiş tərcüməsinin
leksik sistemi və poetik-linqvistik özəllikləri xüsusi bir araşdırma mövzusudur.
Poetik leksika və ya üslubi-poetik leksika linqvistik poetikanın tərkib hissəsidir. Sözün bir dil vahidi kimi semasioloji təhlili dilçilikdə nə qədər zəruridirsə və bu
təhlilə uyğun metodlara söykənirsə, poetik-leksik təhlil də sözün bədii-obrazlı, ədəbiestetik imkanlarına bağlıdır. Hətta konkret bir ədəbi-bədii əsərin həm sırf leksik və
ya leksikoloji təhlili aparıla bilər, həm də bədii-poetik və linqvopoetik təhlili gerçəkləşdirilə bilər.
Bu anlamda Azərbaycan dilçiliyində DQK-nın sırf leksikoloji təhlili (Ə.Dəmirçizadə, V.Aslanov, İ.Məmmədov …) bədii-poetik, üslubi-estetik təhlili də yox deyildir (T.Hacıyev, K.Abdulla, K.Vəli, A.Hacıyev…).
Poetika tarixində Aristotel, Bualo, X.Təbrizi, Ə.Nəvai, M.Füzuli, A.N.Veselovski, A.Potebnya,R.Yakobson, Ş.Balli, Y.Lotman, V.Vinoqradov, İ.Qalperin,
V.Qriqoryev, Ə.Cəfər, M.Rəfili… sözün (ümumiyyətlə mətnin) poetik dəyərliliyindən, daşıdığı estetik funksiyadan geniş bəhs etsələr də, bu zəngin və geniş mövzuda
deyilməmiş, yazılmamış məsələlər də kifayət qədərdir.
Azərbaycan dilçiliyində B.Çobanzadənin, Ə.Dəmirçizadənin, T.Hacıyevin, A.
Axundovun, K.Vəlinin, K.Abdullanın və başqalarının linqvistik poetika, konkret olaraq poetik leksika haqqında yazdıqlarını dəyərləndirməmək mümkün deyil. Azərbaycan dilçiliyinin bu xətti, metod və metodologiyası türkologiyada seçilir, məktəb səciyyəsi daşıyır.
Hələ 1958-ci ildə ədəbiyyatşünas alim M.Rəfili “Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə giriş” adlı məşhur kitabında poetik fonetika, poetik sintaksis anlayışlarını işləyib və
şərh edib (8, 139).
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T.Əfəndiyeva “Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı” əsərində, M.Adilov
“Azərbaycan dilində sintaktik təkrarlar” monoqrafiyasında bədii-poetik leksikanın
çox mühüm problemlərinə toxunmuşlar (2, 33).
Bizim məqsədimiz bu nəzəri qaynaqlara söykənərək DQK-nın ingiliscəyə
P.Mirabil tərcüməsində ortaya çıxan poetik-leksik problemləri işıqlandırmaqdır.
“Dədə Qorqud kitabı”nı ingilis dilinə uğurla tərcümə edən P.Mirabilin poetik
leksikası, elmi-nəzəri münasibəti və praktik çevirmələri ayrıca araşdırma mövzusudur. P.Mirabil motivləri dastanların “skeleti” adlandırmışdır. Lakin motivlər özlüyündə sənət əsəri yox, bir salnamə ola bilər. Motivləri və onların fonunda təsvir olunan tarixi hadisələri sənət əsərinə çevirən bədii-poetik vasitələr sistemidir. Məhz bədii vasitələrdən məharətlə istifadə nəticəsində “skelet” ətə-qana dolur, canlanır. Paltar, geyim insanı bəzədiyi kimi, formulalar, bədii vasitələr də motivləri canlandırır.
DQK-nın ingilis dilinə, o cümlədən başqa dillərə tərcüməsində tərcümə edilən
dilin və “Dədə Qorqud kitabı”nın dilinin leksik özəllikləri aparıcıdır. Bu, dil sistemində leksikanın rolunu əks etdirir. Dil və təfəkkür, dil və yaşam tərzi, dil və etnoqrafiya özəlliklərinin ağırlıq mərkəzi məhz leksikadır.
Şəkil və məzmunca söz qrupları, xüsusilə çoxmənalılıq kateqoriyası, deyim xəzinəsi, məcazlar sistemi, əsasən metaforalar, metonimiyalar, bədii təyinlər, müqayisələr leksik-poetik zənginliyin ifadəsi kimi ortaya çıxır.
Qəhrəmanlıq dastanlarını “epik bir mənzərə” adlandıran P.Mirabil onların mahiyyətini açarkən orijinal və maraqlı mülahizələr irəli sürür.
P.Mirabilə görə ozanlar epik mənzərəni elə çəkirlər ki, oxucular onu həm eşidə,
həm də görə bilirlər. O, ozanların səsinin dastanın sintaksisini yaratdığını irəli sürür.
Ozanın səsi dedikdə müəllif onların işlətdikləri bədii təsvir vasitələrini nəzərdə tutur.
“Təşbih yaradıcılığı, təşbehləndirmə işi dünyagörüşü ilə bağlıdır. Təbiətin və cəmiyyətin qavranması dövrünün ümumi səviyyəsi ilə sıx əlaqədədir. Milli-etnik təfəkkürlə, eposun həyat tərzi ilə səslənir (4, 152).
P.Mirabil həm DQK-da, həm də Avropa eposlarında adları çəkilən bədii vasitələrdən geniş şəkildə və böyük sənətkarlıqla istifadə olunduğunu qeyd edir.
Müəllif seçdiyi dastanlardan götürdüyü nümunələr əsasında onlarda ən çox işlənən məcazların müxtəlif növlərindən, onların mahiyyətindən, poetik vasitələrin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərindən söz açır.
P.Mirabil “Dədə Qorqud kitabı”nda işlənən bədii təsvir vasitələrindən birinin
metafora olduğunu və bu təsvir vasitəsinin digər bədii təsvir vasitələrindən daha qüvvətli olduğunu irəli sürür və onların deyilənlərin daha güclü və təsirli səslənməsinə
imkan yaratdığını qeyd edir.
Yunanca köçürmə anlamında olan metafora “bir şeyə uyğun, xas əlamət və ya
keyfiyyətin başqa bir əşya üzərinə köçürülməsinə deyilir (1, 115). Elmi ədəbiyyatda
“ixtisar edilmiş müqayisə” (A.A.Potebnya), ”gizli müqayisə” (A.N.Kojin) adlandırılan metafora bədii üslubun məğzində dayanan və Aristoteldən üzü bəri haqqında
müxtəlif dünya dillərinin materialları əsasında yüzlərlə əsər yazılan məcaz növlərindən biridir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq poetikasında (Mir Cəlal, C.Xəndan, M.Rəfili, P.Xəlilov, T.Mütəllimov, Ə.Hüseynov...) geniş öyrənilən metaforaların linqvistik
təbiəti haqqında onlarla maraqlı əsərlər (B.Çobanzadə, Ə.Dəmirçizadə, T.Hacıyev,
M.Adilov...) qələmə alınmışdır.
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Metaforaların semantik, poetik-semantik özəlliklərinin nəzərə alınması tərcümə
prosesində ciddi əhəmiyyət kəsb edir.
“Dədə Qorqud” dastanlarının dilində 80-ə qədər metaforanın işlənməsi (təkrar
istisna edilir) həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət faktoru kimi meydana çıxır və istəristəməz DQK-nın ingilis dilinə tərcümələrinin əsas problemlərindən biri kimi ortaya
çıxır.
Bizim məqsədimiz bu metaforaların yaranma yollarını, semantik-poetik özəlliklərini araşdırmaq deyil, DQK-nın ingiliscəyə tərcümələrində bu metaforaların tərcümə prinsiplərini ortaya çıxarmaq, iki müxtəlif sistemli dildə tərcümə adekvatlığını,
tipoloji və bəzi geneoloji xüsusiyyətləri ortaya qoymaqdır.
İnsan oğlunun metafora yaratma modellerinin universal-tipoloji mahiyyəti ilə
hər dilin yalnız özünəxas metafora sisteminin yaratdığı mənzərə birinci növbədə tərcümə reallığında gerçəkləşir.
Məcazın ən geniş yayılmış növlərindən biri olan metafora istər nitq-dil aspektində, istər quruluş aspektində (sadə-mürəkkəb), istərsə də sırf semantik səpkidə tərcümə üçün geniş və dərin araşdırma müstəvisidir.
P.Mirabil də dünya epos yaradıcılığında bədii təsvir vasitələrinin, o cümlədən
metaforaların böyük rol oynadığını qeyd edir. Müəllifə görə, DQK-dakı ayrı-ayrı metafora örnəkləri ifadə etdikləri dərin mənaya, daşıdıqları qeyri-adi poetik yükə və orijinal formaya görə digər dastanlarda işlənmiş metafora nümunələrindən fərqlənir.
P.Mirabilin fikrincə, DQK-da yalnız söz və ifadələr deyil, eləcə də ayrı-ayrı hadisələr
metaforik mahiyyət daşıyır.
Məsələn, birinci boyda Xızır ölüm ayağında olan Buğacın yarasını sığallayaraq
deyir: “sən bu yaradan qorxma, oğlan, ölüm yoxdur; dağ çiçəyi ana südüylə sənin yarana məlhəmdir” deyir (3, 42).
Məlumdur ki, ana dünyaya gətirdiyi uşağı südlə bəsləyir. Ana həyat verən olduğu kimi, onun südü də həyat mənbəyidir.
O da məlumdur ki, türk mifologiyasında dağlar Tanrının evi hesab edilmişdir.
Tanrı həyat verəndir və onun evində, dağlarda bitən çiçəklər də ana südü kimi, həyat
mənbəyidir. Deməli, dağ çiçəyi ilə ana südündən hazırlanmış məlhəm əslində metaforiki mahiyyət kəsb edir və Tanrı ilə ananın müqəddəsliyinə bir işarədir.
Tanrıya və anaya olan bu böyük ehtiram özünü ikinci boyda daha qabarıq şəkildə büruzə verir. Anasına qəzəblənmiş Uruz deyir: “Ana haqqı – Tanrı haqqı” deyilməsəydi, qalqubanı yerimdən duraydım, yaqanla boğazından tutaydım, qaba ökcəm altına salaydım,ağ yüzünü qara yerə dəpəydim, aqzun ilə burnundan qan şorladaydım, can datlusun sana qöstərəydim!”.
Bu cümlədə “Ana haqqı – Tanrı haqqı”, “qaba ökcəm”, “qara yer”, “qan şorladaydım” və “can datlusun” kimi bir neçə metaforiki ifadələr var. Biri-birindən gözəl
olan bu ifadələr içərisində “Ana haqqı – Tanrı haqqı” aforistik ifadəsi xüsusilə diqqəti
cəlb edir. Bu qarşıdurmada ananın haqqı tanrının haqqı ilə bərabər tutulur. DQK-nin
ingiliscəyə ilk tərcüməsində bu metaforik ifadə “Ana haqqı Allah tərəfindən verilmiş
bir haqq olmasaydı (İf a mother‘s right had been a right given by Allah)” şəklində tərcümə edilmişdir. Bu tərcüməyə etiraz edən O.Ş.Gökyay yazır: “Ana haqqı nə isə tanrının haqqı da odur; ananın haqqı ilə tanrının haqqı birdir, ayrımı yoxdur” (3, 214).

Dədə Qorqud ● 2015/III

13

Əslində dastan qoşan demək istəyir ki, həm ana, həm də tanrı həyat verənlərdir
və ona görə də onların haqqı eynidir.
DQK-dakı metaforik məna kəsb edən, dərin mənaya malik ifadələr müqəddəs
kitablarda, o cümlədən Quranda, Tövratda, İncildə mövcud olan metafora nümunələrini xatırladır.
Bütün bunları çox gözəl anlayan P.Mirabil bəzi epizodları müqəddəs kitablardakı epizodlarla müqayisə edir. Məsələn, o, “Dəli Domrul boyu” nda Əzrailin göyərçinə çevrilməsini Bibliyadakı oxşar epizodla müqayisə edir və bu quşları Allahın
xəbər gətirənləri adlandırır. Eləcə də, Dəli Domrulun öyrədilməsini Adəmin öyrədilməsi ilə müqayisə edərək yazır: “Adəm Quranda əhəmiyyətli bir şəxsiyyətdir. Dastan
müəllifinə görə Dəli öz mənşəyini ilk adamdan alıb. Bununla belə bir nüans var: Bibliyadakı Adəmdən fərqli olaraq, Qurandakı Adəm qarşısından keçən varlıqlara ad
vermir. Allah bu adları Adəmə öyrədir. Bu bizim dastan üçün də xasdır, çünki Dəli
də Allahdan öyrənməlidir. O, özündən öyrənməli deyil (7, 281).
Dəli Domrulun quru çay üzərində tikdiyi körpü də rəmzi məna daşıyır. P.Mirabil bu körpünü Dəli Domrulun digər yaradana, Allaha qarşı etdiyi bir dəlilik adlandırır.
Özünü hamıdan güclü hesab edən Dəli Domrul istəyir ki, cəmiyyət onun istədiyi kimi yaşasın. Onun bu hərəkəti Allaha xoş gəlmir. Allah Dəli Domrulu cəzalandırmaq üçün Əzraili göndərir. Əzrailin əlində aciz qalan Dəli Domrul anlayır ki, başqa adamlar onun himayəsində deyil, o, özü ucalardan uca olan Allahın himayəsində
yaşayır.
Dəli Domrulun bu yeni inancı qəbul etməsi əslində Oğuzun İslamı qəbul etməsinə və yeni bir həyata başlamasına işarədir.
DQK-dakı formaca müxtəlif, mənaca zəngin metafora nümunələrini ingilis dilinə çevirərkən P.Mirabil öz seçdiyi kursa sadiq qalmış və əsasən onları orijinalda
olduğu kimi saxlamışdır. Aşağıdakı nümunələr bunu çox aydın şəkildə göstərir:
One day the Son of Ulaş, Chik of the feathered bird, hope of the lonely and
poor, lion of the Emet River, of the Karajuki, Master of the black tiger horse, Father
of the Khan Uruz, Son-in-low of Bayındır Khan, luck of the Oghuz kingdom,
supporter of the surviving warrior, Salur Kazan got up from his place (7, 79).
Bir gün Ulaş oğlu, Tülü quşun yavrusu, bizə mikin umudi, Amit soyunun aslanı,
Qaracuğun qaplanı, qonur atın iyəsi, Xan Uruzun ağası, Bayındır xanın güyəgisi,
Qalın Oğuzun devləti, qalmış yigit arxası Salur Qazan yerindən durmuşdu (5, 46).
Bu tərcümədə Qazanın bütün metaforik adları demək olar ki, orijinalda olduğu
kimi saxlanılıb. Müəllif Tülü xüsusi isminin “tüylü”sözü olduğunu güman edərək
onu “feathered bird” (lələkli quş) kimi tərcümə etmişdir. C.Luis də bu sözü eyni mənada “long-plumed bird” (uzun lələkli quş) kimi tərcümə etmişdir. Hər iki tərcüməçi
Qazanın bu metaforik adını totemizmlə bağlayır.
P.Mirabil “dövlət” sözünün türk dilində bir neçə məna bildirdiyini burada isə
“uğur”, “bəxt” mənasında işləndiyini qeyd edərək onu “luck” sözü vasitəsilə tərcümə
etmişdir. Müəllif “Amit soyunun” birləşməsini “Emet River” (Emet Çayı) kimi tərcümə etmişdir.
Tərcüməçi Qazana verilmiş bu cür metaforik adların “Beovull” və “Sid” dastanlarının qəhramanlarına da verildiyini göstərir.
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DQK-da bu tip metaforik adlara tez-tez rast gəlmək mümkündür. Anasının Uruza verdiyi adlar buna misal ola bilər:
Kazan, who attacked myblack mountain İlğıyuban qara dağım yıqa Qazan;
And destroyed it: Kazan, whocut down, Kölgəsicə qaba ağacım kəsən Qazan;
great shady trees;
Kazan, who took a knife and broke
Bıçaq alıb, qanadlarım kəsən Qazan
mywings; (7, 79)
(5, 46).
P.Mirabil “qara dağım”, ”qaba ağacım” və ”qanadlarım” kimi məcaz vahidlərini müvafiq olaraq “my black mountain”, ”great shady trees”, ”my wings” kimi tərcümə etmişdir. Adlar olduğu kimi tərcümə edilmişdir, lakin “qaba ağacım”ın, ”great
shady trees” (böyük kölgəli ağaclar) tərcüməsi qeyri-müəyyənlik ifadə edir. Bizim
fikrimizcə, bu C.Luisdə olduğu kimi, “My great shady trees” şəklində tərcümə olunmalıydı.
Müəllif özü də bu ifadəni üçüncü boyda bu şəkildə tərcümə etmişdir.
Bəzi metafora nümunələrini tərcümə edərkən P.Mirabil elə uğurlu ifadələr tapır
ki, bunlar orijinala xələl gətirmədən mətnin daha poetik səslənməsinə imkan verir.
The black snowcapped mountains which
Qarşı yatan qarlı qara dağlar
Lie askew have grown old;no grass grows
qarıyubdur otu bitməz
The bloody rivers have grown old, no
Qanlu-qanlu irmaqlar qarıyubdur
water flows (7, 92)
suyu gəlməz (5, 51).
Birinci cümlədəki “qarlı qara dağlar” ifadəsinin “black snow capped mountains” (qara qar papaqlı dağlar) şəklində tərcüməsi uğulu sayıla bilər. Lakin, bizim
fikrimizcə “black” (qara) sözü C.Luisdə olduğu kimi “snowcapped” (qarpapaqlı) sözündən sonra gəlsəydi, tərcümə daha uğurlu alınardı.
P.Mirabil metaforaları tərcümə edərkən sadəcə olaraq poetik ifadələrin uğurlu
qarşılığını tapmağa çalışmamış, həm də bu ifadələrin orijinaldakı strukturlarına və
onları təşkil edən sözlərin özlərinə də həssaslıqla yanaşmışdır:
Her black breast shook, her whole heart with bloody tears. Her black slanty
eyes filled with bloody tears (7, 79) – Qara bağrı sarsıldı, düm yürəgi oynadı, qara
qıyım gözləri qan yaş doldu (5, 46).
Bu tərcümə ideal bir tərcümədir. Orijinaldakı poetik vüsət olduğu kimi saxlanmışdır. Lakin bu tərcümədəki şeriyyət yalnız bu cümlədəki metaforaların hesabına
qorunub saxlanılmır. Orijinalda paralelizmin müxtəlif növləri mövcuddur.
Müəllif cümlənin birinci hissəsində {b}, ikinci hissəsində {h}, üçüncü hissəsində isə {l} və {b} səslərinin təkrarından istifadə etməklə gözəl alliterasiya örnəkləri yaratmışdır. Maraqlı burasıdır ki, müəllif məlum alliterasiya fiqurunu yaratmaq
üçün “qara bağrı” birləşməsini ingilis dilinə “liver” (qarabağır) sözü vasitəsi ilə deyil, “black breast” (qara sinə) birləşməsi kimi tərcümə etmişdir.
C.Luis “qara baqrı” birləşməsini “inward parts” (daxili orqanlar) şəklində tərcümə etmişdir.
Metaforik ifadələri yaradan sözlər arasında “blood boiled”(qan qaynadı) “my
breast burns” (mənim bağrım yanır) kimi alliterasiya nümunələrinə P.Mirabil tərcüməsində tez-tez rast gəlmək olar.Tərcümədə metaforaların əksəriyyəti olduğu kimi
saxlanılmışdır. Aşağıdakı tərcümə nümunələri dediklərimizə çox gözəl misal ola bilər:
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You gave me an old robe: you took my head and brain – Bir əski qaftan
verdünüz bənim başımı-beynimi aldınız.
The world and universe became black round their heads – Dünya aləm kafirin
başına qaranu oldu.
On that day there was a doomstry war – Ol gün bir qiyamət savaş oldu.
Fortune of my head, throne of my house – Başım taxtı, evüm taxtı.
The black cloud of which you speak is your kingdom – Qara bulud dedigin
sənin dövlətindir.
The snow and rain of which you speak are your soldiers, hair is anxiety, blood
is gloom – Qar ilə yağmur dedigin ləşgərindir. Sac qayğudur. Qan qaradır.
I have come to take shelter in your narrow hiden spaces, in your wide skirts –
Gen ətəgünə, dar qoltuğuna qısılmağa gəlmişəm.
Dede are you a boy or a girl? (7, 104) – Dədə, oğlanmısan, qızmısan? (5, 57).
İf she looks at someone she sets them a fire with passion (7, 160) – Kimə başqa
eşkiylə oda yaqar (5, 82).
Son, peak of my black mountain – Qara dağım yüksəgi oğul!
Son, flood of my bloody water (7, 137) – Qanlı suyun daşqunu oğul! (5, 71).
Biz belə metaforaların sayını kifayət qədər artıra bilərik, lakin elə yuxarıda qeyd
olunmuş nümunələri orijinalla və C.Luisin tərcüməsi ilə müqayisə etdikdə P.Mirabilin
tərcümədə orijinalla daha yaxın olduğunun şahidi olarıq. Əlbəttə, biz C.Luisin tərcüməsinin dəyərini azaltmaq fikrində deyilik. Artıq qeyd etdiyimiz kimi P.Mirabil özü də
etiraf edir ki, C.Luisin tərcüməsi sənətkarlıq baxımından olduqca gözəl bir tərcümə
əsəridir və o, əsəri tərcümə edərkən C.Luisdən yararlandığını etiraf edir.
DQK-nı ingilis dilinə çevirən C.Luis ingilis dilinin çox böyük imkanlarından
istifadə edərək bu dilin sintaksisinin imkanları çərçivəsində bədii baxımdan yetkin
bir tərcümə işini uğurla başa çatdırmışdır. P.Mirabil isə əsərdəki qeyri-adi poetik əhvali-ruhiyyəni öz tərcüməsində vermək üçün daha çox orijinalın leksik və sintaktik
özəlliklərini əsas götürmüş və mümkün olduğu qədər qoruyub saxlamağa çalışmışdır.
Elə buna görə də ingilis və türk dillərinin sintaksisinin dadı-duzu hopmuş bu tərcümədə orijinala xas ətrin qoxusu daha çox duyulmaqdadır.
Nümunələrdən bəzilərini nəzərdən keçirək: ikinci nümunədəki “dünya-aləm”
ifadəsini C.Luis “the world” (dünya) sözü vasitəsi ilə tərcümə etmişdir (6, 21). “The
world “sözü “dünya-aləm”ifadəsinin daşıdığı poetik yükü tamamilə daşıya bilmir. Bu
ifadəni “The world and universe”şəklində tərcümə edən P.Mirabil daha uğurlu tərcümə seçmişdir.
“Ol gün bir qiyamət savaş oldu” cümləsini “On that day there was a battle like
dooms day” (O gün qiyamətin günü kimi bir gün oldu) şəklində tərcümə edən C.Luis
metaforadan yox, bənzətmədən istifadə etmişdir (6, 57). Bir bədii vasitə kimi metaforanın daşıdığı poetik yük müqayisədən daha ağır olduğundan cümlənin bu şəkildə
tərcüməsi orijinaldakı şeiriyyatı müəyyən dərəcədə azaltmışdır.
Beşinci nümunənin tərcüməsi də olduqca maraqlıdır. Orijinaldan göründüyü
kimi birinci iki cümlə struktur baxımından bir-birinin eynidir. Digər iki cümlə də birbirinə çox oxşayır. Başqa sözlə bu mətndəki poetik yükü metafora ilə yanaşı sintaktik
paralelizm də daşıyır.
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P.Mirabil birinci iki cümləni təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə kimi
tərcümə etmiş və orijinala xas qrammatik xüsusiyyəti qoruyub saxlamışdır. Birinci
iki cümləni birləşdirərək “The black cloud you speak of is your might, the snow and
rain is your army”(Sən danışdığın qara bulud sənin gücündür, qar və yağış sənin ordundur) şəklində düzgün tərcümə etsə də, C.Luis orijinaldakı mövcud paralelizmi
saxlamamışdır və tərcümə orijinala xas ritmdən məhrum olmuşdur (6, 45). Elə buna
görə də, P.Mirabilin tərcüməsindəki poetik əhvali-ruhiyyə Luisin tərcüməsində hiss
olunmur.
Bundan başqa, P.Mirabil “dövlət” sözünü “kingdom” (dövlət, padşahlıq) kimi
tərcümə etməklə daha uğurlu adekvat tapmışdır. C.Luis bu sözü “might” (güc, qüdrət) kimi tərcümə etmişdir (6, 45). Bizim fikrimizcə, “might” sözü “dövlət” sözünün
ekvivalenti deyil.
Altıncı nümunədən göründüyü kimi, “Dədə, oğlanmısın, qızmısın?” cümləsi olduğu kimi tərcümə olunmuşdur (6, 45). Bu sualın qeyri-adi metafora olduğunu qeyd
edən P.Mirabil bu cümlə ilə bağlı yazdığı qeyddə sualın həqiqi mənasını oxucuya açıqlayır. “Oğlanın” “hə”, “qızın” isə “yox” mənasını bildirdiyini göstərir (7, 259). Bu
cümləni eyni şəkildə tərcümə edən C.Luis Vatikan əlyazmasında sualın “Sən canavarsan, ya quzu?”, cavabın isə “Mən canavaram” kimi verildiyini yazır (6, 200).
P.Mirabil əsasən metaforaları tərcümə edərkən onların ingilis dilinə müvafiq
qarşılığını verməmiş, onları kalka ilə tərcümə etmişdir. Məsələn: “Aslan ənigi yenə
aslandır” metaforasını dastan qoşanın öz qəhramanının şücaətini təsvir etmək üçün
verdiyi qeyri-adi qiymətin maraqlı bir ölçüsü hesab edən P.Mirabil onu “like father,
like son” (oğul atasına oxşar) şəklində deyil, orijinalda olduğu kimi “The lion ‘s cub
is a new lion”(Aslanın balası yeni bir aslandır) kimi tərcümə etmişdir. “Başında olan
bit ayağına dərildi” cümləsini qeyri-adi bir metafora hesab edən P.Mirabil onun mənasının “hewas petrified with fear” (o, qorxudan daşa döndü), “he was scared out of
his wits” (qorxudan ağlın itirdi) olduğunu qeyd edir. Lakin tərcüməçi onu orijinalda
olduğu kimi “the lice which were on his head gathered at his feet” şəklində tərcümə
etmiş və oxuculara elecə də, ingilis dilinə çox gözəl, obrazlı ifadə bəxş etmişdir.
Tərcümə zamanı orijinaldakı bəzi metafora nümunələri bənzətmə ilə tərcümə
olunmuşdur. Bu şəkildə tərcümə edilmiş nümunələr orijinaldakı poetik yükü eyni dərəcədə ifadə edə bilmir. Aşağıdakı nümunə bunu aydın göstərir:
He charged into them like a falcon into
Ya qara qazın içinə şahin
black geese (7, 132)
girdi (5, 68)
Bizim fikrimizcə, bu cümlə “He charged into them as if a falcon had come into
black geese”şəkildə tərcümə olunsaydı, orijinaldakı metafora qorunub saxlanmış olardı.
Orijinaldakı bədii təsvir vasitələrini olduğu kimi saxlamağı üstün tutan P.Mirabil metafora nümunələrinin müqayisə ilə tərcümə olunmasını düzgün hesab etmir.
“Mancılığı ağır daşdan ğızıldayub qatı enən” (5, 83) metaforasını C.Luis “who
whirrs like a stonea huge catapult and smashes down”şəklində müqayisə ilə tərcümə
etmişdir (6, 25). Bu tərcüməyə münasibətini bildirən P.Mirabil yazır: “Biz bu metaforanı orijinalda olduğu kimi saxlamışıq. C.Luis “like” (kimi) sözünü artırıb və onu
müqayisə şəklində tərcümə edib” (7, 287). P.Mirabilin bu açıqlaması bir daha göstərir ki, öz işini başa çatdırarkən o, hər bir sözün, ifadənin və cümlənin tərcüməsinə pe-

17

Dədə Qorqud ● 2015/III

şəkarlıqla yanaşmış, onların orijinalda oynadığı rolu dəyərincə dərk etmiş və hər bir
məlum bədii fiquru mümkün olduğu qədər orijinala yaxın tərcümə etmişdir.
İşin elmi nəticəsi: Məqalədə P.Mirabilin mükəmməl tərcüməsi metafora örnəklərinin nümunəsində əhatəli şəkildə tədqiqata cəlb edilmiş, Azərbaycan dilinin poetik
mənzərəsi ilə müqayisə olunmuşdur.
İşin elmi yeniliyi: Məqalədə qədim oğuz-Azərbaycan qəhrəmanlıq eposunun ingilis dilinə P.Mirabil tərcüməsinin leksik sistemi və poetik-linqvistik özəllikləri ortaya
qoyulmuşdur.
İşin tətbiqi və əhəmiyyəti: Araşdırmada irəli sürülən müddəalar tərcümə və müqayisəli poetika nəzəriyyəsinin problemlərinin tətqiqi və onların linqvopoetik xüsusiyyətlərinin sistemləşdirilməsi araşdırmanın nəzəri əhəmiyyətini göstərir.
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UŞAQ NAĞILLARINDA BƏDİİ-MİFOLOJİ SEMANTİKA
Xülasə
Uşaq nağılları bədii cəhətdən dolğun və mifoloji baxımdan arxaik sayılır. Uşaq nağıllarındakı
arxaik semantika bədii mətnin alt qatında gizlənir. Onu aşkarlamaq üçün nağılın mifoloji strukturlarına nəzər yetirmək lazımdır. Bunları xüsusilə Div və Cırtdan obrazlarının mifoloji semantikası barədə
demək olar. Arxaik semantikada Cırtdan mənfi, Div isə müsbət məzmunda olmuşdur. Uşaq nağılında
isə Cırtdan və Div obrazları bədii mətndən asılı olaraq, alleqorik və əyləndirmə funksiyasını yerinə
yetirir. Bu xüsusiyyətlərə görə onlar mifoloji obraz olmaqdan çıxıb nağılın bədii obrazına çevrilirlər.
Sehrli nağıllardakı obrazın mifoloji səciyyəsi dəyişərək uşaq nağılında personaj xüsusiyyəti qazanır.
Açar sözlər: semantika, süjet, Cırtdan, Div, mifoloji obraz, nağıl
ARTISTIC-MYTHOLOGICAL SEMANTICS IN CHILD TALES
Summary
Child tales are considered rich with artistic and archaic in terms of mythological perspectives.
Archaic semantics in child tales are hidden in the bottom layer of the literary text. To identify it, the
structure of the mythological tales should be taken into account. It can be argued especially about the
semantics of mythological images of Div and Djirtdan. In archaic semantics Dzhyrtdan is negative
and Div is positive characters. In child tales the images of Div and Djirtdan, in accordance with the
artistic text, perform allegorical and entertainment functions. Because of these qualities, these images
are moving from the mythological tales to the literary context. Thus, the mythological specification of
the image in fairy tales attains the quality of a character in child tales.
Keywords: semantics, plot, Jirtdan, Div, mythological image, tale
ХУДОЖЕСТВЕННО-МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА В ДЕТСКИХ СКАЗКАХ
Резюме
Детские сказки считаются богатыми с художественной и архаичными с мифологической
точек зрения. Архаическая семантика в детских сказках спрятана в нижнем слое художественного текста. Чтобы выявить ее, следует учитывать мифологическую структуру сказки. Это
можно утверждать особенно про мифологическую семантику образов Дива и Джыртдана. В архаичной семантике Джыртдан является отрицательным, а Див положительным персонажами. В
детской же сказке образы Дива и Джыртдана, в соответствии с художественным текстом, выполняют аллегоричную и развлекательную функцию. Благодаря этим качествам, эти образы
переходят от мифологического к художественному контексту сказки. Таким образом, мифологическая характеристика образа в волшебных сказках изменяясь приобретает качество персонажа в детской сказке.
Ключевые слова: семантика, сюжет, Джыртдан, Див, мифологический образ, сказка

Məsələnin qoyuluşu. Bu vaxta qədər Azərbaycan folklorşünaslığında uşaq nağıllarının mifoloji semantikasından çox az bəhs edilmişdir. Məsələnin mahiyyəti uşaq
nağıllarının məzmununun xarakterik mifoloji xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Belə nağılların
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semantikası böyüklər üçün olan nağıllardakı məzmundan seçilir. Bu xüsusiyyətlərin
araşdırılması vacibdir.
İşin məqsədi uşaq nağıllarındakı mətnin süjet xəttinin malik olduğu məzmun
xüsusiyyətlərinin araşdırılmasından ibarətdir.
Bədii məzmun etibarilə uşaq nağılları digər nağıllardan fərqlənir. Uşaq nağıllarının məzmunu müxtəlif yaşlı uşaqların dünyagörüşünə uyğun olub, onların təbiət
haqqındakı ilkin təsəvvürlərinə uyğun gəlir. Bu mənada uşaq nağıllarının məzmunu
çoxşaxəlidir. Mifoloji məzmununu itirən uşaq nağıllarını bir neçə qrupa bölmək olar:
1. Sehrli süjetini itirərək uşaq nağılı məzmunu qazanan bədii mətn;
2. Təbiəti imitasiya etmək yolu ilə yaranan uşaq nağılları;
3. Alleqorik məzmun daşıyan uşaq nağılları;
4. İctimai məzmun daşıyan uşaq nağılları;
5. Məişət məzmunu xarakterində olan uşaq nağılları.
Sadaladığımız bu məzmun formaları ümumi nağıl təsnifatına qismən uyğun gəlir. Həm də bunlar nağılın məzmununun alt qatlarını ifadə edir.
Azərbaycan nağıllarının təsnifatında bir çox alimlər tərəfindən sehrli, heyvanlar haqqında, ictimai, məişət, alleqorik, totemik nağıllar başlığı altında qruplaşdırmalar aparılmışdır. Uşaq nağılları da öz məzmun xüsusiyyətlərinə görə sadalanan bölgüyə çox yaxındır. Yeganə fərq oradadır ki, uşaq nağıllarının personajları balaca uşaqların dünyagörüşünə uyğun seçilmişdir. Uşaq nağılları söyləyən nağılçı öz qarşısındakının estetik zövqünü nəzərə alaraq, onu təbiət obrazları ilə, mübaliğəli süjetlə tanış edir [4]. Bu fikirlərimizi şərh etməyə çalışaq.
Sehrli süjetini itirərək uşaq nağılı məzmununu alan nağıllar nisbətən yuxarı
yaşlı uşaqların təfəkkürünə uyğun gəlir. Belə uşaqlar artıq nağıllardakı faktları başa
düşməyə çalışır, oradakı mənfi obrazlara tənqidi nöqteyi-nəzərdən yanaşa bilir, uşaq
nağıllarının əvvəlki sehrli süjetindən xəbərsiz olur. Uşaq nağılları içərisində də sehrli
nağıllar mühüm yer tutur. Belə nağıllar məktəbli uşaqların yuxarı yaş qrupunun zövqünə daha çox uyğundur. Sehrli nağılların öyrənilməsi uşaq dünyagörüşü üçün zəngin məlumatların əldə edilməsində çox əhəmiyyətlidir. Buna “Cırtdanın nağılı”nı misal göstərə bilərik. “Cırtdanın nağılı”nda uşaq təfəkkürü yaşa uyğun olan bədii quruluşu qəbul edə bilir. Nağıldakı “Nənəm sizə yağ-əppək verib, məni də dalınıza alın”
kimi cümlələr süjetə bədiilik verir. Nağılın məzmunundakı «it hürən tərəfə», yoxsa
“işıq gələn tərəfə” getmək seçiminin alt qatındakı mifoloji məzmun isə onu maraqlandırmır. Bu uşaq nağılının daha qədim formasındakı nağıl süjeti sehrli nağıllara
aiddir. Çünki burada əsas nağıl personajları olan Cırtdan və Div mifoloji obrazlardır.
Cırtdan və Div öz mənşəyinə görə animizmə bağlıdır. Xeyirxah və şər qüvvələri təmsil edən bu personajlar mifoloji təfəkkürün ən alt layında odla və qədim kultla bağlı
olaraq canlı personajlar şəklində uzaq keçmişdəki söyləyicilər tərəfindən nağıl obrazı
formasına salınmış, mətn isə daha sonra uşaq nağılı kimi sabitləşmişdir. Cırtdan od
ruhunu, Div isə kultu (pərəstiş formasını) təcəssüm etdirir. Fakt kimi deyək ki, Cırtdanın balacaboylu olması təsəvvürdə od ruhunun balaca kimi düşünülməsinə uyğun
gəlir.
Dünya xalqlarının mifologiyasında Cırtdan ən çox yayılmış obrazdır. Cırtdanlar nəhəng insanlardan sonra yer üzündə yaşayacaq ağıllı insanlar kimi rəvayətləri-
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mizdə qiymətləndirilir. Oğuz miflərində Oğuzun əlində tutduğu balacaboylu məxluqu anası gələcək nəslin ağıllı varlığı hesab edir. Mifologiyada Divlə Cırtdan arasında
qarşıdurma dəyişən prosesdir.
Qəbilə quruluşu dövründə qəbilənin baş məbudu olan Divə (Devuş) etiqad var
idi. Sinifli cəmiyyət formalaşanda dini inanc forması da dəyişdiyindən Divə etiqad
edilməsi yasaqlandı, Divi zülmətlə əlaqələndirdilər, şər qüvvə elan etdilər. “Divlər
haqqında kitabə”nin 35-47-ci sətirləri divlərə sitayişin qadağan olunmasına həsr edilmişdir [1, s.21].
Baş məbud olan Devuş “Avesta” tərəfindən rədd edilərək, qaranlıq dünyada
Əhrimənin köməkçisi elan edildi. Binar oppozisiyanın inkişafında bu qadağanlar da
rol oynamışdır. Binar oppozisiyalara (iki tərəfin qarşıdurması) obrazların əks xarakterik xüsusiyyətə malik olması xasdır. Obrazların qarşıdurmasına zaman etibarilə mifoloji xarakterlərin dəyişməsi də təsir edir. Biz bu xarakterik xüsusiyyətlərin dəyişməsini Cırtdan və Div oppoziyasiyasında da görə bilərik. Mifoloji təfəkkürün ilkin
çağlarında Div müsbət qəbul olunan məbud olmuş, Cırtdan isə mənfi xarakterin sahibi kimi mifologiyanın ən qədim vaxtlarında mifoloji düşüncədə yaşamışdır. Müəyyən tarixi zaman çevrəsində dəyişən insan psixologiyasının təhtəlşüura təsiri nəticəsində mənfi xarakterli cırtdan müsbət xarakterli cırtdana çevrilir. Nağılda və mifoloji
təfəkkürdə Cırtdanın iki tipi ilə qarşılaşırıq: Cırtdan – balacaboylu mifoloji məxluq;
Cırtdan – od ruhunun simvolizə etdiyi şəxsləndirilmiş varlıq.
Dünya xalqlarının mifologiyasında Cırtdan ən çox yayılmış obrazdır. Cırtdanlar nəhəng insanlardan sonra yer üzündə yaşayacaq ağıllı insanlar kimi rəvayətlərimizdə qiymətləndirilir. Oğuz miflərində Oğuzun əlində tutduğu balacaboylu məxluqu anası gələcək nəslin ağıllı varlığı hesab edir.
Bəzi xalqların folklorunda devin üzərinə düşən funksiyanı başqa xalqların miflərində Cırtdan yerinə yetirir. Yunan mifologiyasında göy üzünü div saxlayırsa, Skandinaviya mifologiyasında bu mifoloji vəzifəni Cırtdan icra edir.
Dünya xalqlarının miflərində cırtdanlar gələcək nəslin insanları kimi təsvir olunurlar. Bəzi miflərə görə isə, cırtdanlar yetkinlik dövrünə 7 yaşında çatırlar.
Cırtdan təzadlı bir obrazdır. Onlar bəzən pəri kimi də təsvir olunur. Alman folklorunda bu pərilər şər xislətli və təhlükəli, ingilis miflərində isə mehriban və xeyirxahdır. Məsələ də onu necə görməkdən asılıdır. Qrimm qardaşları öz məşhur nağıllarında cırtdanların həm müsbət, həm də mənfi xüsusiyyətlərindən bəhs edirlər.
Hind mifologiyasında cırtdan magik qüvvədir. Uşmaldan olan cırtdan hind
miflərinin bir obrazıdır. Həm də yetərincə məşhur bir obrazdır. Nağılda deyilir: Uşmalda yaşayan cadugər çox istəyirdi ki, bir varisi – oğlu olsun. Bunun üçün o, cırtdanların
məskən saldığı qayalıqlarda yerləşən mağaraya gedir və onlardan kömək istəyir. Cırtdanlar qadına bir qızıl yumurta verirlər. Cadugər yumurtanı gətirib torpağa basdırır,
vaxt tamama yetəndə yumurtadan bir uşaq çıxır. Günlər, aylar, illər ötür, uşağın boyu
çıxmır ki, çıxmır. Ancaq uşaq təkcə öz boyu ilə seçilmirdi. Uşmaldan olan cırtdan qeyri-adi dərəcədə ağıllı və qoçaq idi. Bir gün o, ocaq başında gizlədilmiş zınqırov tapır və
ona toxunur. Cadugərlərin inancına görə, nə vaxtsa bu zınqırov şəhərin yeni başçısının
əlində səslənməliydi. Sınaqlardan keçən cırtdan, beləcə, Uşmala başçı seçilir və şəhərin şan-şöhrətini bütün dünyaya yayır. Bu sınaqlardan biri də gildən fiqur düzəltmək
idi, elə bir gil fiqur ki, odda yanmasın. Nağıl belə bir təsirli səhnə ilə bitir: Uşmalın

Dədə Qorqud ● 2015/III

21

əhalisi cırtdan başçının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onun gil heykəlini yapırlar. Bir
maraqlı məqam: Araşdırıcılar müasir dövrdə Uşmal ərazisində qazıntılar zamanı tapılmış gil fiqurlarla “Uşmaldan olan cırtdan” arasında bir əlaqə olduğunu deyirlər. Arxeoloqlar mağaralardan tapılan əşyaları mifoloji inanclarla müqayisə edir, məşhur mifoloji
qəhrəman obrazının yeni tərəflərini kəşf etməyə çalışırlar. Bir sözlə, “Uşmaldan olan
cırtdan” haqqındakı mif hələ də sehr pərdəsi altındadır.
Hind miflərində cırtdanlarla bağlı başqa obrazlar da var, məsələn, cırtdan ruhları. Onlara “aluşi” deyirlər. Aluşilər zahirən adi cırtdanlara və ya uşağa bənzəyirlər,
başlarında şlyapa olur. Aluşilər, bir qayda olaraq, dinc oturmur və qalmaqallı olurlar.
İnsanlarla elə də xoş davranmır və küləklər vasitəsilə xəstəlik yayırlar.
Şarl Perronun “Barmaqboyu oğlan” nağılında cırtdan oğlan ailəsini və özünü
adamyeyəndən xilas edir. Bu nağılın başqa bir versiyası bir ingilis yazıçısına məxsusdur:
“Dilənçi cildinə girmiş cadugər Merlin, tanımadığı bir evdə gecələməli olur. Ev
sahiblərinin övladı yox idi. Söhbət əsnasında qadının “kaş barmaq boyda bir oğlumuz olardı” sözləri cadugərə çox maraqlı görünür və onun arzusunu yerinə yetirir:
Barmaq boyda bir oğlan dünyaya gəlir” [2].
Mifoloji təfəkkürdə balacaboylu cırtdan mənfi xüsusiyyətə malikdir və yeraltı
mağaralarda yaşayır və nağıldakı divin funksiyalarını yerinə yetirmişdir. Onlar qarşılaşan zaman (toqquşan zaman) mifoloji şüurun formalaşmasının nəticəsi olaraq mənfi yükün müsbət yüklə, müsbət yükün mənfi yüklə əvəzlənməsini güman etmək olar.
Deməli, indiki müsbət nağıl qəhrəmanı Cırtdan Divlə toqquşanda onun müsbət səciyyəsi böyük zaman çevrəsində mənfiyə doğru dəyişməlidir. Bu mifoloji çevrilmə prosesi tarixdən əvvəlki dövrdə baş verən zaman mənfi cırtdan divin müsbət işarəsini
özünə yükləmiş və nağıldakı Cırtdan obrazının yaranmasına səbəb olmuşdur. Və əksinə prosesdə müsbət Div indi nağıllarda mənfi divlər kimi xarakterizə olunur. Bu
proses dini dünyagörüşlərinin toqquşması nəticəsində yaranır.
Deməli, hər bir mütərəqqi ibtidai cəmiyyət özündən əvvəlki dünyagörüşə tənqidi yanaşmışdır. İctimai yasaq divlərə olan münasibəti öz əvvəlki məzmunundan ayıraraq ona mənfi xüsusiyyətlər aşılamaqla bədxah obraza çevirir. Deməli, “Avesta”dan əvvəlki dövrün şüur məhsulu olan div müsbət olsa da, dini şüurun ictimai şüura
təsiri ilə o, əvvəlki formasından uzaqlaşaraq “Cırtdanın nağılı”ndakı axmaq və ağılsız obraza çevrilir. Bu obrazın nağılda digər bir xüsusiyyəti isə balaca uşaqları əyləndirmək məqsədilə onun gülünc vəziyyətinə salınmasıdır. Uşaqları əyləndirmə uşaq
nağıllarının başlıca xüsusiyyətidir.
Mifologiyada div haqqında da çox qədim inanclarla qarşılaşırıq. “Məlikməmməd”, “Haqnəzər”, “Simanın nağılı” və başqa nağıllardakı div obrazları da qədim
mifoloji təfəkkünün məhsuludur.
Ümumiyyətlə, nağıllardakı divlər “Avesta”dan əvvəlki dövrlərin mifoloji şüurunun məhsulu olmuş, ona aid edilən məbədgahlar və səcdəgahlarda itaət edilmişdir.
Biz bu barədə “Avesta”da məlumat alırıq. “Avesta”da divlər lənətlənir, onlara inananlar tənbeh olunur. Cırtdan isə ağıllı olub uşaqlar tərəfindən sevilir. Biz bunu nağıllarda da görürük. “Cırtdanın nağılı”nda uşaqlar onu sevdiklərindən nazı ilə oynayırlar. Nağıldakı təbiətin təsviri – meşə, çay və s. balaca uşağın təbiətlə təmasını şərtləndirən vasitələrdən biridir.
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İşin elmi nəticəsi. Uşaq nağıllarında rast gəlinən formaların tədqiq edilməsi nəticəsində onların sehrli süjetdən qaynaqlanması, təbiəti imitasiya etmək xüsusiyyəti, alleqorik məzmuna malik olması və s. məlum olmuşdur. Bu da uşaq nağıllarının daxili
məzmununa görə təsnif edilməsinə şərait yaradır.
İşin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq uşaq nağıllarının təsnif edilməsinə
cəhd edilmişdir. Azərbaycan folklorşünaslığındakı xarici təsnifatdan imtina etməklə
milli folklor ənənələrinə üstünlük verilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu mövzuya ilk dəfə toxunulduğundan alınan nəticələrin uşaq nağılları ilə bağlı tədqiqatlarda istifadə olunmasına ehtiyac vardır. Xüsusilə tədris prosesində ondan bu mövzuya aid mühazirələrdə istifadə oluna bilər.
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müsəlman, həm də xristian əhali tərəfindən ziyarət edilməsinə gətirib çıxarmışdır. Belə inanc yerləri içərisində, müxtəlif dinlərdən olan minlərlə ziyarətçinin axışdığı Kürmük məbədi xüsusi yer tutur. Tarixietnoqrafik araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Kürmük məbədi Ay məbədinin yerində inşa
olunmuşdur. Hazırda da burada kökü ibtidai dinlərə uzanan “Kürmükoba” adlı bir mərasim icra edilir.
Bu mərasimə həm xristian, həm də islam dini elementləri daxil edilsə də, “Kürmükoba” Kürmük çayının
şərəfinə keçirilən qədim ayinin izlərini daşıyır. Bu mərasimin ildə iki dəfə Kürmük çayının daşma mövsümündə keçirilməsi də onun xristianlıq dövründən çox öncə mövcud olduğunu və qədim bir təbiət ayini
olduğunu təsdiq edir. Göründüyü kimi, bu günədək Kürmükoba bayramı öz ilkin mahiyyətini itirməmiş
və günümüzədək keçmiş ənənəsini qoruyub saxlanmışdır.
Açar sözlər: ayin, məbəd, inanclar, adət-ənənələr, din
THE HISTORICAL ROOTS OF THE HOLIDAY KURMUKOBA
Summary
In this way they preserved them into the new classical ideology. Nowadays in Azerbaijan
because of the preserved views of different religions and beliefs practiced before the appearance of
Christianism and Islam , and of course because of their interlacement –which is the syncretism of
religion ,caused the fact that some religious places are visited by both Muslims and Christians. Among
these places of pilgrimage, the temple of Kurmuk occupies a special place. A ceremony called
Kurmukoba which roots belong back to primary religions is now being held here. Though religious
elements of both Christianity and Islam are incorporated in this ceremony, “Kurmukoba” carries
ancient signs of the rituals that were held in honor of the river Kumruk. The celebration of this
ceremony twice a year during the Kumruk River flood proves that this ceremony was an ancient
nature ritual and existed long before Christianity. As a matter of fact, Kumrukoba Ceremony hasn’t
lost its preliminary essence and had stored ancient tradition up to nowadays.
Keywords: ritual, temple, worship, tradition, religion
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ПРАЗДНИКА КУРМУКОБА /KURMUKOBA
Резюме
В настоящее время в Азербайджане в результате сохранения различных религиозных
мировоззрений, дохристианcких и доисламских верований, переплетения их друг с другом, т.е.
синкретизма религии, одни и те же культовые места поклонения и религиозных обрядов посещаются как мусульманами, так и христианами.
Среди таких мест паломничества особое место занимает Курмукский храм. В настоящее
время здесь проводится обряд «Курмукоба /Kurmukoba», который своими корнями связан с
первобытными верованиями.
Несмотря на то, что эта церемония включает в себя как христианские, так и мусульманские религиозные элементы, Курмукоба/ Kurmukoba имеет следы древнего обряда, который
проводился в честь реки Курмук/ Курmuk. Проведение этой церемонии 2 раза в году в период
разлива реки Курмук/ Kurmuk доказывает, что этот обряд появился задолго до христианства и
является древним ритуалом, связанным с природой.
Праздник Курмукоба/ Kurmukoba и по сей день не потерял своей первоначальной сути и
значения, и сохранил свои древние традиции.
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İşin məqsədi. Kürmükoba bayramının mənşəyinin, tarixi köklərinin antik mənbələr və arxeoloji-etnoqrafik materialar əsasında müəyyənləşdirilməsi. Qədim dövrlərdən müxtəlif mədəniyyətlərin və dinlərin formalaşdığı Azərbaycan spesifik, rəngarəng,
zəngin mədəni irsə sahibdir. Azərbaycan mədəni irsində islama qədərki inancların izlərinin üzə çıxarılmasında Azərbaycan tarixini ən mühüm mərhələlərindən birini təşkil
edən Qafqaz Albaniyası dövrü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanlıların mənəvi
irsini təşkil edən alban mədəniyyəti və etnosu tarixi zaman çərçivəsində müəyyən
transformasiyaya uğrasa da, alban mədəniyyətinin zəngin və qədim ənənələrinin izləri
azərbaycanlıların tarixi abidələrində, mərasim ayinlərində, xalq inanclarında bu günədək öz canlılığını qoruya bilmişdir.
Hazırda Azərbaycan əhalisinin inancından asılı olmayaraq Komrad, Armatay,
Kürmük kimi qədim alban məbədlərini ziyarət etməsi alban tayfalarının varisləri olaraq
onların xristianlıq və islam dininin qəbulundan sonra belə öz qədim ənənələrini unutmadıqlarını göstərir. Azərbaycanda müxtəlif dini dünyagörüşlərin, xristianlığa və islamaqədərki inancların qorunub saxlanması, onların bir-birilə qaynayıb qarışması eyni
sitayiş yerinin həm müsəlman, həm də xristian əhali tərəfindən ziyarət edilməsinə, dini
sinkretizmə gətirib çıxarmışdır. Azərbaycanın Qəbələ rayonunda Komrad, Zaqatala rayonunda Pəriqala, Şəki rayonunda Kiş, Qax rayonunda Kürmük məbədi kimi yüksək
dağ zirvələrində alban dövründən qalma qədim inanc yerlərini istər xristian, istərsə də
müsəlman əhali eyni dərəcədə inanaraq ziyarət edirlər. Belə inanc yerlərində dinlərin
sinkretizmi müxtəlif formalarda müşahidə edilməkdədir.
Qax rayonu ərazisində yerləşən qədim alban məbədi olan Kürmük məbədi də
həm xristian, həm də müsəlman əhalinin ziyarət etdiyi qədim inanc yerlərindən biridir (şəkil1).
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Erkən orta əsrə aid qədim alban məbədinin izlərini daşıyan Kürmük məbədi müxtəlif dinlərdən olan minlərlə ziyarətçinin axışdığı qədim ibadətgah yeridir. Bu məbəd
alban tayfalarının xristianlıq və islam dininin qəbulundan sonra belə öz qədim inanclar
sistemini unutmadıqlarının bir nümunəsidir.
Kürmük məbədi erkən orta əsrə aid qədim alban məbədinin qalıqları üzərində
inşa edilmişdir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində 2006-cı ildə məbədin ərazisində qədim tikili qalıqları aşkar edilmişdir. Qazıntılar zamanı məbədin müxtəlif əsrlərdə bərpa işlərinə məruz qaldığı və məbədin erkən orta əsrlərə aid (III-V) alban məbədi olduğu ortaya çıxmışdır.
Bu arxeoloji məlumatı tarixi və etnoqrafik araşdırmalar da təsdiq edir. XIX
əsrə aid mənbədə Kürmük kilsəsi yaxınlığında qayalıqlarda oyulmuş qədim bir məbəd olduğunu qeyd edilmişdir (6, c. 60-61). Yerli əhali də əsas sitayiş yerinin məbəd
ərazisindəki qədim alban kilsəinin qalıqlarından ibarət qara daşların olduğunu söyləyir. Qədim sitayiş yeri olaraq məbədin ərazisindəki qara qaya daşları həm xristian,
həm də müsəlman əhali pir kimi ziyarət edilir.
Kürmük məbədində gürcü pravoslav kilsəsinin fəaliyyət göstərməsi XIX əsrdə
Rusiya imperiyasının alban etnosunun və Alban kilsəsinin məhvinə yönəldilmiş dini
siyasəti ilə bağlıdır. 1836-cı ildə Rusiya sinodunun qərarı ilə alban məbədlərinin fəaliyyətinin dayandırılmasından sonra xristian alban nəsilləri pravoslav və ya qriqoryan
kilsəsinə getməyə məcbur buraxılmış, bununla da dini durumlarına uyğun olaraq erməniləşməyə və gürcüləşməyə məruz qalmışlar. Bu dövrdən etibarən imperiya məmurları, Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində, xüsusilə bölgədə alban tayfalarının
birbaşa varislərindən olan ingiloylar arasında pravoslav kilsəsinin nüfuzunu gücləndirməyə, bununla da onların öz etnik mənsubiyyətini unudaraq gürcüləşdirilməyə yönəldilmiş siyasət aparmağa başlamışdılar. Bu siyasət nəticəsində qədim alban məbədi
olan Kürmük məbədinin yerində yeni gürcü pravoslav kilsəsi inşa edilmişdir. Burada
kilsə 1873-cü ildə tikilmişdir (14). Kilsənin məhz alban məbədinin yerində inşa olunmasının səbəbi isə xalqın əsrlərdən bəri ziyarət etdiyi qədim inanc yerinə gəlişinin
davamını təmin etmək və tədricən pravoslavlığa meyilləndirmək idi. Bundan sonra
Kürmük məbədi müqəddəs Georgi kilsəsi adlandırılmağa başlasa da, yerli əhali yenə
də buranı Kürmük məbədi, pir, ocaq adlandırmağa davam etmiş, burada müxtəlif qədim ayinlər icra etmişdir. Kürmük məbədində ildə iki dəfə təbiətin şərəfinə icra edilən qədim ayin- “Kürmükoba bayramı”nın da adı da təhrif edilərək “Müqəddəs Georgi günü” adı altında keçirilməyə cəhd göstərilir. Ətraf bölgələrdən Kürmükoba bayramını qeyd etməyə gələn gürcülər bu bayramı müqəddəs Georginin doğum günü şərəfinə müqəddəs gün kimi qələmə verməyə çalışsalar da, xristian aləmində heç bir
müqəddəsin şərəfinə ildə iki dəfə bayram ayini keçirilmir. Bu bayrama, hər nə qədər
xristian donu geydirilərək Müqəddəs Georgi Günü kimi qələmə verilməyə çalışılsa
da, yerli qaxlılar üçün bu bayram hər zaman Kürmükoba bayramı olaraq qalmışdır və
bayram zamanı inancından asılı olmayaraq hər kəs burada elliklə ibadət edib qədim
mərasim ayinləri icra etmişdir. Qədim ənənələrini unutmayan yerli əhali Kürmük
məbədini “ocaq” deyərək hər zaman ziyarət etmiş, burada hər il, yazda və payızda
Kürmükoba bayramını keçirməyə davam etmişdir. Hazırda da qədim mərasim ayini
olan Kürmükoba bayramına ətraf bölgələrdən müxtəlif dinlərdən olan minlərlə ziyarətçi axışır.
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Yerli əhalinin söylədiyinə görə, Kürmük məbədinin ərazisindəki hündür qayalıq ərazi keçmişdə Aya sitayiş yeri olub, həm xristian, həm də müsəlman əhali Kürmükü pir kimi ziyarət edir ( şəkil 2; şəkil 3 ).

Yerli əhali keçmişdə mərasim ayinlərin məhz bu yerdə icra olunduğu söyləyir.
Kürmükoba mərasimi zamanı yerli və ətraf bölgələrdən gələn xristian və müsəlmanların burada birgə qədim ayinlər icra etməsi mərasimin ibtidai köklərindən xəbər
verir və burada vaxtilə movcud olmuş qədim məbədin xristianlıqdan öncə də sitayiş
yeri olduğunu göstərir.
Kürmük oba mərasimi məbədə doğru uzanan hündür dağ yolundan başlayır
(şəkil 4; şəkil 5.)
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Məbədə aparan yolun ortasındakı nəhəng qara qaya parçası əsas sitayiş obyektlərindən biridir. Kürmükoba mərasimi ilə bağlı bütün ayinlər məhz məbədin ərazisindəki qayalıq ərazidə icra edilir. Kürmükoba bayramı zamanı bir sıra spesifik ayinlər
icra olunur. Məbədə gələn insanlar bu qədim daşların üzərində niyyət edərək şam
yandırır, qurban kəsirlər (şəkil 6).
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Hər il may və noyabr aylarının ilk həftəsinin son günü bu qədim qara daşlar
yerli əhalinin ən böyük ziyarət yerinə çevrilir. Ərazidəki ən hündür qayanın başına
çıxaraq dualar edərlər (şəkil 4). Əhali arasında bu qaya parçasının üstündə vaxtilə qədim Ay məbədinin olduğu söylənilir. Bu qaya parçası ilə bağlı xalq arasında müxtəlif
əfsanələr dolaşmaqdadır. Bir əfsanəyə görə bu qaya parçasının olduğu ərazi, hələ İsa
peyğəmbərin sağlığında ibadət yeri olmuşdur. Peyğəmbər çarmıxa çəkiləndə isə buradakı qapılar daşa çevrilərək birdəfəlik bağlanıb. Bu əfsanədə Qafqaz Albaniyasının
erkən xristianlıq mərhələsinin izlərini görmək mümkündür.
Zərdüştlük elementlərini daşıyan başqa bir əfsanəyə görə isə bu qara daşın içində qızıl xoruz yaşayır. İldə iki dəfə gecə göydən enən mələk qara daşın qapılarını
aralayır. Səhər isə yenidən bağlayır. Səhərə qədər o mağaraya girə bilən adam xoşbəxtlik və ölümsüzlük qazanır. Xalq qara daş aralananda oradan qızıl xoruzun çıxacağına, kiminsə çiyninə qonacağına və ona xoşbəxtlik gətirəcəyinə inanır. Bu Azərbaycan nağıllarındakı xoşbəxtlik simvolu “şahlıq quşu” motivlərini də xatırladır. Hazırda bu inamın izləri ilə bayram ərəfəsində məbədin həyətinə xoruz buraxılır və səhər kəsilir. Bu əfsanələrdən yola çıxaraq məbədin ərazisindəki qayalıq ərazinin, əslində xristianlıqdan öncə də sitayiş yeri olduğunu söyləmək mümkündür.
Keçmişdə Kürmükoba mərasimi qaranlıq düşəndə də tonqal ətrafında davam
edərdi. Görünür, qədim əhali Ayın çıxmasını seyr etmək üçün mərasimi qaranlıq düşəndə də davam etdirirdilər. Axar suda əks olunan ay bütün Türk coğrafiyasında həyat,
artım, məhsuldarlıq simvolu kimi qəbul edilmişdir (15, s.136-139; 16, s.74-75). Görünür, Kürmük məbədinin də Kürmük çayı üzərində tikilməsi də təsadüfi deyil və Ay
kultunun izlərini daşıyır. Bu baxımdan yerli əhalinin məhz sonsuzluğa qarşı ayinlər sırasında Kürmük məbədinin də mühüm yer tutduğunun səbəbi aydın olur. Bölgədə sonsuz qadınlar, xüsusilə, baharda niyyət edib Kürmük məbədinə uzanan dik dağ yolunu,
bəzən niyyət edərək ayaqyalın çıxırlar (şəkil 7 ).
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Ayın axar su ilə Ayın birlikdə sonsuzluğa qarşı bir vasitə kimi qəbul edilməsi
inancına Qəbələ bölgəsində də rast gəlinir. XIX əsrdə Azərbaycanda sonsuz qadınların Ay işığında axar sudan keçirildiyi məlumdur.
Antik mənbələr, həmçinin arxeoloji-etnoqrafik araşdırmalar da bu ərazidə vaxtilə Ay məbədinin olduğunu söyləməyə əsas verir. Strabon, xristianlığın qəbuluna qədər albanların Helios (Günəş), Zevs (Yer və Göyün tanrısı), xüsusilə İberiya yaxınlığında məbədinin yerləşdiyi Selenaya (Ay) sitayiş etdiklərini yazırdı (7, s.477). Strabonun İberiya yaxınlığında qeyd etdiyi Selena məbədinin yerləşdiyi ərazisi Qafqaz
Albaniyasının tarixi vilayəti olan və e.ə. I əsrdə İberiya sərhəddində yerləşən Şəki
vilayəti ilə üst-üstə düşür. Tarixi-etnoqrafik tədqiqatlardan da məlum olur ki, Qafqaz
Albaniyasının şimal-qərb bölgəsini əhatə edən və mühüm siyasi-inzibati mərkəzlərindən olan Şəki vilayəti ay məbədləri ilə zəngin olmuşdur. Müasir Azərbaycanın şimal-qərbini-Şəki-Zaqatala bölgəsini əhatə edən bu ərazidə hazırda da Ay kultunun
izləri qalmaqdadır. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində e.ə. III minilliyə aid arxeoloji abidələrdən aypara fiqurlu qəbir örtüklərinin aşkar edilməsi burada Ay kultu ilə
bağlı qədim inamların çox qədim dövrlərdən bəri mövcud olduğunu təsdiq edir( 2,
s.85). Bu bölgədə Komrad, Armatay, Kürmük, Kiş kimi ilkin təyinatına görə albanların sitayiş etdikləri ilahi üçlüyün-Göy, Günəş və Ay tanrıları şərəfinə inşa edilmiş və
sonralar xristianlıq ayinlərinin keçirildiyi ibadətgaha çevrilən erkən xristianlıq dövrünə aid alban məbədləri mövcuddur. Arxeoloji-etnoqrafik tədqiqatlar təsdiq etmişdir
ki, Armatay, Kürmük, Kiş məbədləri, Qum bazilikası, Ləkit kilsəsi (V – VI əsrlər)
kimi erkən xristianlıq abidələrinin bir çoxu əvvəllər dini mərasimlər keçirilən köhnə
məbəd qalıqlarının yerində inşa edilmişdir (8; 9; 2; 4, s. 171 ; 3, s. 29-30; 5, s. 20)
Xristianlığın Albaniyada yayılması və tədricən dövlət dininə çevrilməsilə qədim sitayiş yerlərində xristian məbədləri tikilsə də, xalq bu ibadətgahları öz qədim inanclarına uyğun olaraq yenə də “ocaq”, “pir” adlandıraraq burada ayinlər icra etməyə davam etmiş, inanclarını klassik ideologiyaların tərkibində də yaşatmışdır. Yerli əhali
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arasında alban tayfalarının qədim inanclarının izləri müxtəlif formalarda qorunub
saxlanmaqdadır. Kürmük məbədi də qədim Ay məbədinin yerində, hazırda da əsas
sitayiş yeri sayılan ən yüksək qaya parçasının üstündə inşa olunmuş erkən orta əsrlər
dövrünə aid alban məbədidir.
Hazırda Kürmükoba mərasiminə həm xristian, həm də islam dini elementləri
daxil edilsə də, Kürmükoba bayramında qədim inancların qalıqları, təbiət ayinləri
özünü daha çox büruzə verir. XIX əsr müəllifləri də bölgə əhalisinin xristianlıq və islamı qəbul etsələr də daha çox ibtidai dinlərə yaxın olduğu, həmçinin Kürmük bayramında dini ayinlərlə yanaşı qurbankəsmə mərasiminin icrası barədə məlumat verirdilər ( 11, s. 21-22). Kürmükoba bayramı əslində qədim dövrlərdən bəri təbiət ayini
olub Kürmük çayı ilə bağlı olmuşdur. Bu mərasimin aprel və noyabr–yəni çayın daşma mövsümündə keçirilməsi Kürmük məbədinin, həmçinin Kürmükoba mərasiminin
də öz adını bölgənin həyat mənbəyi olan gur sulu Kürmük çayından götürüldüyünü
söyləməyə əsas verir. Kürmük çayı bəzən dağıdıcı da ola bildiyi üçün yerli əhali arasında onun gücünə inam yaranmış, buna görə də ildə iki dəfə yazda və payızda çayın
daşma dövründə bölgənin təsərrüfat həyatında mühüm rol oynayan gur sulu Kürmük
çayının şərəfinə mərasim icra olunmuşdur. Kürmük oba ifadəsindəki “oba” kəlməsi
isə bu bayramın lokal xarakterini ifadə edir və yalnız bu obanın, yəni Kürmük çayı
bölgəsini əhatə edən Kürmük obasının-Kürmük elinin bayramı mənasını ifadə edir.
Oba, məlum olduğu kimi, Azərbaycanda patronomik birlik ifadə edən terminlərdən
biridir.
Yerli əhali bu bayramı bəzən Hereteoba da adlandırır (10, s. 14-17.). Tarixi mənbələrdən məlum olduğu kimi, Hereti vilayəti Qafqaz Albaniyasının şimal-qərbində yerləşirdi və Alazan və İori çayları hövzəsini əhatə edirdi. Yəni tarixi alban vilayəti olan
Hereti Kürmük məbədinin və Kürmük çayının olduğu ərazinin də daxil olduğu ərazidə
yerləşirdi. Hereti xoronimi bütün erkən orta əsrlər boyu Alban tayfa ittifaqının mühüm
etnoslarından biri olmuş hər tayfalarının adı ilə bağlıdır. Hereti Alban tayfa ittifaqına
daxil olan gel, qat və hərlərin məskun olduğu ərazi olmuşdur. Araşdırmalarımız təsdiq
etmişdir ki, erkən orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasının Hereti vilayətində məskun olmuş
hər və qat tayfaları erkən orta əsrlərdə Ərəb-Xəzər-İran müharibələrindən qorunmaq
üçün Tufan dağı, Şağdağ kimi əlçatmaz dağlara çəkilərək burada yeni məskənlər salmışlar və bu gün Şahdağ ətrafında yaşayan xınalıq, qrız, hapıtların əcdadlarıdır. Gellər
isə hazırda da tarixi Hereti bölgəsində məskun olan ingiloyların əcdadlarıdır. Həqiqətən də hazırda Kürmükoba mərasimi ingiloylar arasında daha geniş keçirilir. Bayram
günü öz tarixi yaddaşlarına sadiq qalan həm xristian, həm də müsəlman ingiloylar bu
mərasimdə iştirak edib, birgə ibadət edirdilər. Bayramın Hereteoba adlanması isə onu
göstərir ki, əslində bu qədim alban vilayəti olan Hereti əhalisinin bayramıdır və bu
bayram Qafqaz Albaniyası dövründən bəri keçirilir. Yerli əhali xristianlıq, islam kimi
ideologiyaları qəbul etsələr də ibtidai zamanlardan bəri təbiətin şərəfinə icra etdikləri
öz qədim mərasim ayinlərini unutmamışlar.
Göründüyü kimi, Kürmükoba bayramın tarixi uzaq keçmişə söykənir. Hazırda
da Kürmük çayı ətrafındakı bütün kəndlərdən gələn həm xristian, həm də müsəlman
əhali öz tarixi yaddaşına sadiq qalaraq Kürmükoba bayramında Aya, Günəşə sitayişin, həmçinin dağ kultu, su kultu, ağac kultunun izlərini daşıyan bir sıra qədim ayinləri icra edir, ağaclara əski parçaları bağlayıb, qaya daşlarının üstündə şamlar yandı-
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raraq niyyət edir, məbəd həyətində mütləq xoruz və ya toyuq, hətta qoyun kəsirlər.
Tarixi-etnoqrafik tədqiqatlardan məlum olur ki, XIX-XX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycanın Gəncə, Lənkəran, Qəbələ kimi bir sıra bölgələrində ziyarətgahlarda xoruz
və ya toyuq kəsilməsi ənənəsi Qafqaz Albaniyası dövründən bəri mövcud olmuşdur
(12, 24-25, 13, 40).
Ümumiyyətlə, azərbaycanlıların qədim ayinlərində, xüsusilə də alban tayfalarının birbaşa varislərindən olan, udi, xınalıq, qrız, ingiloyların qədim inanclarında, mərasim ayinlərində, xüsusilə, toy mərasimlərində xoruz mühüm yer tutur. Udilərin
kompakt yaşadığı Nic kəndində isə ancaq xoruz və ya toyuq qurban kəsilən “Toyuq
piri” adlı pir mövcuddur. Xoruzun (və ya toyuq) Oğuz qəbilələrində də zoomorfik totemlərindən biri olduğu tədqiqatlarda qeyd olunmuşdur(15, s.32).
Kürmükoba bayramı zamanı məbədin ərazisinə hətta qurbanlıq qoyun da
gətirib kəsər, ondan xaşlama adlanan mərasim yeməyi də bişirib elliklə yeyərlər ki,
bu da dinlərin sinkretizminin bir əlamətidir (şəkil 8; şəkil 9).
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Qeyd etmək lazımdır ki, xristian olmalarına baxmayaraq, udi və ingiloylar bütün Azərbaycan üçün səciyyəvi olan ziyarətgahlarda, xüsusilə də Komrad və Kürmük
məbədlərində qoyun qurban kəsərlər. Göründüyü kimi, mərasim ayinlərindəki eynilik alban etnoslarının ortaq ənənələrindən və bütövlükdə ümumazərbaycan ənənələrinin qədim və vahid etnogenetik köklərindən xəbər verir.
İşin nəticəsi. Apardığımız araşdırmalar dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq
geniş xalq kütlələrinin-istər müsəlman, istərsə də xristian əhalinin elliklə Kürmükoba
bayramında iştirakı və burada kosmoqonik inamlar, dağ-daş, ağac kultu ilə bağlı
müxtəlif təbiət ayinləri icra etməsi bu bayramın qədim məhsuldarlıq bayramı olduğunu göstərir. Tarixi zaman içərisində Kürmük çayının şərəfinə keçirilən, Ay və su kultu ilə bağlı qədim məhsuldarlıq ayinin izlərini daşıyan Kürmükoba bayramı öz ilkin
mahiyyətini itirməmiş, yerli əhali Kürmükoba bayramında kökü qədim alban mədəniyyətinə dayanan ümumazərbaycan ənənələrini yaşatmağa nail olmuş, tarixin ən
erkən mərhələlərində meydana gələn qədim dünyagörüşləri əsrlərin süzgəcindən keçirərək qoruya bilmişdir.
İşin elmi yeniliyi. Antik mənbələr və arxeoloji-etnoqrafik materiallar əsasında
Kürmük məbədinin ilkin təyinatına görə albanların sitayış etdikləri İlahi üçlüyünGöy, Günəş və Ay tanrılarının şərəfinə inşa edildiyi müəyyən edilmişdir. Kürmük
məbədinin erkən orta əsrlərə aid alban məbədi olub əcdadlarımızın dini inanclarının
rəmzi, dinlərin sinkretizmi nümunəsi olması tarixi mənbələr və etnoqrafik materiallarla əsaslandırılmış, burada icra olunan Kürmükoba mərasimində Azərbaycan mədə-
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ni irsinin mühüm mərhələlərindən biri olan Qafqaz Albaniyası dövrünə aid qədim
inancların izləri üzə çıxarılmışdır.
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HÜMMƏT ƏLİZADƏ VƏ AZƏRBAYCAN FOLKLORŞÜNASLIĞI
Xülasə
Məqalə Azərbaycan folklorşünaslığında böyük xidmətləri olan Hümmət Əlizadənin folklorşünaslıq fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Məlumdur ki, XX əsrin 20-40-cı illər Azərbaycan folklorşünaslığı toplama, nəşr, tədqiq zənginliyi ilə, eləcə də görkəmli folklorşünasları ilə folklorşünaslıq elmi tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir.
Bu dövr Azərbaycan folklorşünaslığının görkəmli nümayəndələrindən biri də Hümmət Əlizadə
olmuşdur. Onun Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən topladığı şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri,
eləcə də folklorşünaslığa həsr edilən nəzəri yönümlü əsərləri folklorşünaslıq tariximizdə xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Açar sözlər: Hümmət Əlizadə, Azərbaycan folklorşünaslığı, folklor, şifahi xalq ədəbiyyatı,
”Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət”.
HUMMAT ALIZADEH AND AZERBAIJAN FOLKLORE-STUDY
Summary
The article deals with the folkloristic activity of Hummat Alizadeh who has a great role in
Azerbaijan folklore-study. It is known that, 20-40-years of 20th century take special stage in folklorestudy history with the collectioning, publicating, researching richness and famous folklore-studiers.
H.Alizadeh was one of the well-known representatives of Azerbaijan folklore-study. Folklore samples
which H.Alizadeh collected from various regions of Azerbaijan, also his thematic works take
particular importance in folklore-study history.
Key words: Hummat Alizadeh, Azerbaijan folklore study, folklore, oral literature, “Azerbaijani learning society”
ГУММАТ АЛИЗАДЕ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА
Резюме
Статья посвящена фольклорной деятельности Гуммата Ализаде, имеющего большие
заслуги в азербайджанской фольклористике. Известно, что богатством исследования, публикации, сбора азербайджанской фольклористики, а также своими видными фольклористами 2040-е годы XX века представляют собой особый этап в истории науки фольклористики.
Гуммат Ализаде был одним из известных представителей азербайджанской фольклористики данного периода. Особое значение в истории фольклористики имеют собранные им образцы устной народной литературы из разных районов Азербайджана, а также теоретические труды, посвященные фольклористике.
Ключевые слова: Гуммат Ализаде, Азербайджанская фольклористика, фольклор, устная народная литература, «Общество, изучающее Азербайджан».

Məsələnin qoyuluşu: XX əsr Azərbaycan folklorşünaslığının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Hümmət Əlizadənin folklorşünaslıq irsi diqqətlə araşdırılmalıdır. Onun mühüm əhəmiyyət kəsb edən, əsərlərinin əsas ideya ağırlığını təşkil edən
konsepsiyaları hərtərəfli təhlil və tədqiq edilməlidir.
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İşin məqsədi: Hümmət Əlizadənin bir folklorşünas kimi çoxsahəli fəaliyyətinin folklorda öz əksini tapmasını müəyyənləşdirmək, bu sahədə araşdırma aparmaq
və onun follorşünaslıq irsini müxtəlif aspektlərdən tədqiqata cəlb etmək.
XX əsrin otuzuncu illərin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının toplanma, nəşr və tədqiqi sahəsində sanki bir ləngimə özünü göstərməyə
başladı. Yazılı ədəbiyyatda olduğu kimi, şifahi yaradıcılıqda da müəyyən “meyarlar”
meydana gəldi. Ziyalıların, şair və yazıçıların, elm adamlarının “panislamist”, “pantürkist” damğalarla damğalanma dövrü başlandı. Otuzuncu illərin ortalarından, daha
dəqiq 1937-ci ildən etibarən Azərbaycan folklorşünaslığının ən aparıcı simaları olan −
Hənəfi Zeynallı, Vəli Xuluflu, Salman Mümtaz, Əmin Abid, Yusif Vəzir Çəmənzəminli və başqalarının repressiya edilməsi folklorşünaslıqda böyük bir boşluq yaratdı.
Əslində isə bu dövrdə xalqın milli özünüdərkində, özünə qayıdışında yeni qadağalar və tabular tətbiq edilməyə başlayırdı. Xalqın özünü, soy kökünü, milli düşüncəsini və əxlaqını öyrənməyə kömək edən qaynaqları araşdıranlara düşmən münasibəti bəslənilirdi. Xalq ədəbiyyatının toplanılması, öyrənilməsi, nəşri və tədqiqi əslində arxa plana keçirdi. Bu dövrdə birdən-birə dövlətin siyasətində sovet həyat tərzinin
təbliği ön plana keçdi. Azərbaycan xalqını manqurtlaşdırmağın yeni dalğası görünməyə başladı. 1937-38- ci illərdə “milli folklorun başlıca tədqiqatçıları və təbliğatçıları aradan götürüləndən sonra repressiyalar elə bil ki, səngiməyə başladı”(1, 59).
Ancaq bununla belə keçən əsrin 20-40-cı illər Azərbaycan folklorşünaslığı toplama, nəşr, tədqiq zənginliyi ilə, eləcə də görkəmli folklorşünasları ilə folklorşünaslıq
elmi tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. Bu dövr Azərbaycan folklorşünaslığının görkəmli nümayəndələrindən biri Hümmət Əlizadə olmuşdur. O, özü haqqında yazmış
olduğu tərcümeyi-halında göstərir ki, 10 oktyabr 1907-ci ildə Qazax qəzasının Həsənsu mahalının Köçəsgər kəndində dünyaya göz açıb (3, 22). Digər məlumata görə
Hümmət Əli oğlu Əlizadə 1907-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Sulduz obasında anadan
olmuşdur. Onun ailəsi ilk əvvəl Bakıya, oradan da Qazaxın Köçəsgər kəndinə köçür.
H.Əlizadə ibtidai təhsilini həmin kənddə alır (2, 31). Başqa məlumata görə Hümmət
Əlizadə ibtidai təhsilini Tovuz məhəllə məktəbində, sonralar Mərkəzi Türk işçi fakültəsini bitirmişdir. 1926-cı ildə H.Əlizadə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna qəbul edilir.
İnstitutu bitirdikdən sonra o, “Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət”in üzvü kimi daha çox
şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini toplamaq, tərtib etmək və onları nəşr etməklə məşğul olur. Hümmət Əlizadənin tərtib işlərində ən önəmli cəhət ondan ibarət idi ki, o,
müxtəlif folkor örnəklərinin dilinə toxunmur, yazıya aldığı hər bir material barədə
(söyləyici, topladığı yer, tarix və s.) ayrıca məlumar verirdi.
H.Əlizadə peşəkar folklor toplayıcısı idi. 1920-1930-cu illərdə xalq ağız ədəbiyyatının toplanması sahəsində onun çox böyük xidmətləri olmuşdur. “Azərbaycanı
Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti”nin (1923-1929) və onun davamı olan digər elmi təşkilatların – Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutu, AzOZFAN və s. xətti ilə xalqımızın
zəngin folklorunun toplanması və nəşri istiqamətində ən məhsuldar fəaliyyət göstərən folklorçular sırasında Hümmət Əlizadənin də unudulmaz xidmətləri olmuşdur. O
topladığı folklor nümunələrini ayrıca kitab kimi də nəşr etdirə bilirdi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının toplanmasında və nəşrində xüsusi fəaliyyət göstərən Hümmət
Əlizadə ilk dəfə “Azərbaycan aşıqları” kitabını (Bakı: Azərnəşr, 1929) nəşr etdirir.
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Bu kitabın nəşri ilə bağlı onu da demək lazımdır ki, 1928-ci ildə Azərbaycan aşıqlarının I qurultayı H. Əlizadənin topladığı aşıq şeirlərinin çap edilməsini qərara almışdı. H. Əlizadənin Azərbaycan aşıqlarının şeirlərindən ibarət olan bu ilk kitabı aşıq
şeirimizin zəngin irsinin toplanılması və onun nəşrinin bünövrəsini qoymaq baxımından böyük tarixi əhəmiyyətə malik idi. Kitabda çox böyük miqdarda Azərbaycan aşıqlarının şeirləri toplanmışdı.
Bu illərdə Hümmət Əlizadənin xalq ədəbiyyatına dair bir neçə nəzəri məqaləsi
də dərc edilir. O, Aşıq Ələsgər və Aşıq Əsəd irsinin toplanmasında fəal iştirak edir.
H. Əlizadə yalnız inqilabdan əvvəl yaşayıb-yaradan aşıqların əsərlərini deyil, eyni
zamanda Sovet hakimiyyəti dövründə yaşayan, yeni həyatı, müasir insanları, tərənnüm edən aşıqların əsərlərini də toplayıb nəşr etdirir. İmkan daxilində müasir aşıqların, el şairlərinin yaradıcılığı haqqında nəzəri məqalələrlə çıxış edir. Hümmət Əlizadə Sovet quruluşunun xalq ədəbiyyatının mövzu və mündəricəsinə göstərdiyi müsbət
təsiri belə təsvir edirdi: “...Oktyabr inqilabı el ədəbiyyatına yeni mövzu, yeni məfkurə, yeni mündəricə verdi” (4, 23). H.Əlizadə sonralar “Aşıq Ələsgər” (Bakı: Azərnəşr, 1934), “Aşıq Əsəd” (Bakı: Azərnəşr, 1936), “Hüseyn Bozalqanlı” (Bakı: Azərnəşr, 1938) kimi aşıq yaradıcılığına həsr olunmuş tərtib kitablarını nəşr etdirir. H.
Əlizadə uzun illərin zəhməti nəticəsində topladığı aşıq şeirlərini iki cilddən ibarət kitabda nəşr etdirir. O, “Aşıqlar”ın I cildinə görkəmli ustad aşıqlardan Tufarqanlı Abbas, Xəstə Qasım, Aşıq Abdulla, Dilqəm, Şəmkirli Hüseyn, Aşıq Musa, Aşıq Məmməd, Molla Cümə, Xəyyat Mirzə, Şair Vəli, Bozalqanlı Aşıq Hüseyn, və başqalarının
şeirlərini daxil edir. Hümmət Əlizadə ”Aşıqlar”ın II cildinə isə keçmişdə yaşamış, lakin şeirlərindən bəzi nümunələr qalan aşıqların qoşmaları ilə yanaşı, müasir sovet
aşıqlarının şeirlərini də əlavə edir.
1937-1938-ci illərdə Hümmət Əlizadə ,”Aşıqlar” kitabını yenidən nəşr etdirir.
Kitaba xalqımızın müasir həyatını tərənnüm edən aşıqların-Aşıq Əli, Miskin Əli,
Aşıq Nəcəf, Şeyda Əziz və başqa aşıqların şeirlərini daxil edir. Hümmət Əlizadə bu
illərdə “Dastanlar və nağıllar” kitabını çap etdirir. Buraya “Aşıq Valeh”, “Aşıq Əmrah”, “Novruz”, “Şah İsmayıl”, “Tahir Mirzə”, “Məsum”, “İbrahim”, “Alıxan və Pərixanım”, “Dilsuz və Xəzəngül”, “Sayyad və Səadət”, “Qasım” dastanlarını daxil
edir. Hümmət Əlizadə eyni zamanda 1941-ci ilə kimi Aşıq Ələsgərin, Aşıq Əsədin,
Hüseyn Bozalqanlının da şeirlərini toplayıb kitabça şəklində çap etdirir. “Azərbaycan
bayatıları” kitabı da Hümmət Əlizadənin təşəbbüsü ilə nəşr edilir (5, 67). Azərbaycan
aşıqlarının şeirlərini toplayıb çap etməsi Hümmət Əlizadənin ən mühüm xidmətlərindən biri idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Hümmət Əlizadənin ən çox diqqət yetirdiyi
sahə aşıq yaradıcılığı sahəsi olmuşdur. Bu sahəyə həsr etdiyi kitablarda H.Əlizadə
yeri gəldikcə aşıqların anadan olduğu, yazıb-yaratdığı yer, eləcə də onların dövrü barədə xırda qeydlər də verirdi.
Ümumiyyətlə, H.Əlizadə 1935-1938-ci illərdə ”Aşıqlar”ın I-II hissələrini (Bakı:
Azərnəşr, 1937-1938), “Azərbaycan nağılları”( Bakı: Azərnəşr, 1937), “Azərbaycan el
ədəbiyyatı” (Bakı: Azərnəşr, 1937), “Dastanlar və nağıllar” (Bakı: Azərnəşr, 1937),
kitablarını, “Koroğlu” dastanının 14 qolunu, iki variantını və 50 müstəqil qoşmasını
birlikdə kitab şəklində çap etdirir. Bundan sonra o, yenə Azərbaycanın bir çox bölgələrinə ekspedisiyalar təşkil edir və xeyli el ədəbiyyatı nümunələri toplaya bilir. Hümmət
Əlizadə “ müxtəlif informatorlardan yüz mindən artıq folklor vahidini-folklor nümunə-
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lərini yazıya almışdır. O, öz müasirləri kimi milli ağız ədəbiyyatının ən mühafizəkar və
səriştəli toplayıcısı olub, 20-30-cu illərdə şifahi sərvətimizin ”qaymağını” yığıb gələcək nəsillərə hədiyyə etmişdir” (1, 59).
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsindən sonra xalq ədəbiyyatının
toplanılmasında və nəşrində çalışan folklorşünaslar içərisində Hümmət Əlizadə xüsusilə fərqlənirdi. O, Azərbaycanı qarış-qarış gəzir, daha çox toplama işlərinə böyük
əmək sərf edirdi. H. Əlizadənin fədakarlığı bunda idi ki, o, yalnız sazlı-sözlü adamlarla görüşür, onlarla üz-üzə oturur və topladığı materialları canlı danışıq dilində yazıya alırdı. Bunun nəticəsidir ki, H.Əlizadə Azərbaycan folklorunun, demək olar ki,
bütün nümunələrini toplamağa çalışmışdır. Hümmət Əlizadənin 1940-cı ilə kimi, birbirinin ardınca xalq ədəbiyyatının müxtəlif janrlarından ibarət çoxlu kitabları çap
olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, H.Əlizadə o dövrə görə hələ gənc nəslin nümayəndəsi idi. Onun bir çox kitab, resenziya və məqalələri vardır ki, bunlar, əsasən,
şərh, məlumat xarakteri daşıyır.
1930-cu illər boyu qəzet, jurnal, kitablar vasitəsilə H.Əlizadənin topladığı külli
miqdarda xalq ədəbiyyatı nümunələri geniş xalq kütlələrinə çatdırılmışdır. “İnqilab
və mədəniyyət”, ”Maarif işçisi”, “Azərbaycanı öyrənmə yolu” jurnallarında, “Gənc
işçi”, ”Ədəbiyyat” qəzeti” və s. mətbuat orqanlarında onun bayatı, tapmaca, atalar
sözü, nağıl, dastan və aşıq şeirləri çap olunur. Hümmət Əlizadə dillərdə dolaşan, lakin hələ elmə məlum olmayan zəngin mənəvi sərvəti üzə çıxarırdı (6, 64).
Ümumiyyətlə, otuzuncu illərdə Azərbaycan folklorunun toplanılması və nəşri
işində H.Əlizadənin çox böyük, təqdirəlayiq xidmətləri olmuşdur. İyirminci- otuzuncu illərdə folklor ekspedisiya və ezamiyyətlərində onun qədər fəal iştirak edən ikinci
bir folklorçu yoxdur. Az qala ilin çox hissəsini Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində
el ədəbiyyatı nümunələri toplamaqla keçirən Hümmət Əlizadənin fədakar toplayıcılıq və naşirlik fəaliyyəti nəticəsində çoxsaylı folklor kitabları işıq üzü görmüşdür. Bu
sıradan onun elmi ictimaiyyətə təqdim etdiyi folklor kitabı 1929-cu ildə ATTC-nin
nəşriyyatında buraxdırdığı “Azərbaycan el ədəbiyyatı” (I hissə) məcmuəsidir. Həmid
Sulatanov və Hənəfi Zeynallının müştərək redaktorluğu altında buraxılmış bu kitaba
Hümmət Əlizadənin Qazax və Gəncə qəzalarından toplamış olduğu xalq nağılları
daxil edilmişdir. 157 səhifəlik kitabın annotasiyasında məcmuənin Azərbaycanı Öyrənən Cəmiyyət – Türkoloji bölməsinin Xəlqiyyat yarımbölməsində hazırlandığı göstərilmişdir (7).
“Azərbaycan el ədəbiyyatı” məcmuəsinin ikinci hissəsi 1936-cı ildə buraxılmış
və oraya həm nağıllar, həm də aşıq dastanları daxil edilmişdir (8). “Azərbaycan el
ədəbiyyatı”nın 1929-cu il nəşrində yer alan “Kötükçü Abbas”, “Ovçu oğlu Uluxan”,
“Şahzadə İbrahim”, “Ayğır Həsən”, “Nardan Xatun”, “Şah Abbas”, “Şahzadə Bəhram”, “Məlik Məhəmməd” və başqa nağıllar toplanıldığı ərazinin - Gəncə - Qazax –
Borçalı bölgəsinin dil-ləhcə xüsusiyyətləri saxlanılmaqla nəşr edilmişdir. Hər bir nağılın harada, kimdən yazıya alınması barədə kitabın sonunda məlumat verilməsi də
onun elmi dəyərini artırır. Kitaba “Gəncə və Qazax nağılları haqqında” başlıqlı rəymüqəddimə yazan Hənəfi Zeynallı buradakı materialların elmi əhəmiyyətini vurğulayaraq göstərirdi: “El yaradıcılığının ən qüvvətli və zəngin bir qismini təşkil edən nağıllar xəlqiyyatı öyrənmək üçün ən qiymətli bir sahədir. Burada elin keçmiş olduğu
ictimai, qövmi, ənənəvi və dini məqamları tamamilə görmək olur” (7, 9).
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Lakin həm H.Zeynallının giriş məqaləsində, həm də bütövlükdə kitabın tərkibində dövrün siyasi-ideoloji ab-havası qabarıq şəkildə öz təsirini göstərmişdir. Belə
ki, məcmuəyə daxil edilmiş nağılların “Yoxsul və ortabab kəndli təbəqəsi arasında
yayılanlar” (“Avçı oğlu Uluxan”, “Fatmacıq”, “Piyalə göz”, “Nardan Xatun” və s.)
“Bəylər, ağalar məclisində söylənən “gəlmə” nağıllar” (“Şahzadə Bəhram”, “Nəcəf”,
“Şahzadə İbrahim”, “Kötükçü Abbas” və s.) kimi ideoloji meyarlarla qruplaşdırılması hər hansı başqa bir səbəbə söykənmir. Kitabın girişində bu cür qruplaşdırılmanın
ATTC Folklor Komissiyasının rəyi əsasında aparıldığının xüsusi şəkildə vurğulanması da sözügedən toplama-tərtib işinə marksist ideoloji yanaşmanın zorla tətbiq
edildiyindən xəbər verirdi (9).
Hümmət Əlizadənin 1929-cu ildə nəşr etdirdiyi ikinci folklor kitabı “Azərbaycan aşıqları” adlanır (8). Yetmişdən yuxarı aşıq və el şairinin çoxsaylı şeirlərini əhatə
edən 295 səhifəlik bu kitaba Abdulla Şaiq müqəddimə, Hümmət Əlizadə özü isə “El
ədəbiyyatı və inqilab” adlı ümumi səciyyəli giriş məqaləsi yazmışdır. “Göyçəli Aşıq
Ələsgər” başlığı ilə açılan toplama-tərtib işi “Zeynalov İsmayıl Katib”lə tamamlanır.
Kitabda Şair Vəli, Aşıq Söyün, Xəyyat Mirzə, Aşıq Əsəd, Aşıq Əmrah, Aşıq Qərib,
Aşıq Qurban, Məsum, Divarqanlı Abbas, Xəstə Qasım və s. cərgəsi üzrə gedən materiallar verilmişdir. Təqdim olunan sənətkar haqqında ya olduqca yığcam bilgi verilir,
bəzi hallarda isə yalnız ad və təxəllüs göstərilir. Təqdim olunan bioqrafik məlumatların xeyli hissəsində natamamlıq, dolaşıqlıq və ziddiyyət olduğu açıq şəkildə nəzərə
çarpır.
Kitabın tərtibində xronoloji ardıcıllığa, demək olar ki, diqqət yetirilməmişdir.
Məsələn, əsasən XIX yüzilliyin sənətkarı olan Aşıq Ələsgərlə açılan kitabda Qurban,
Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım kimi orta əsr aşıqlarına orta sıralarda yer ayrılması
heç bir tərtib prinsipinə sığışmır. Antologiyanın ən böyük qüsuru isə ayrı-ayrı aşıqlar
və ya el şairləri ilə aşıq dastanlarındakı qəhrəmanların qarışdırılması və bir arada verilməsi idi. Sonralar bu məsələnin üzərinə qayıdan professor M.H.Təhmasib tarixi
təcrübəni təhlil edərək yazırdı: “Bizcə, bu kitablarda ən böyük nöqsan ondan ibarətdir ki, bir sıra dastan şeirləri həmin dastanların qəhrəmanlarının müstəqil qoşmaları
kimi verilmiş, belə ustadların yaşamış olduqları dövr isə əksərən dastanda surət kimi
iştirak edən şahın yaşamış olduğu illərlə müəyyənləşdirilmişdir” (10).
Görünür, özü də bu və buna bənzər nöqsanların, çatışmazlıqların olduğunu nəzərə alan Hümmət Əlizadə bir il sonra həmin kitabdakı materialları bir çox əlavələrlə
daha da zənginləşdirərək, demək olar ki, xronoloji ardıcıllıq üzrə yenidən tərtib etmiş
və bir il sonra –1930-cu ildə “Azərnəşr” də çapdan buraxdırmışdır.(11) Kitabın tərtibindəki Tufarqanlı Abbas, Aşıq Qurbani, Aşıq Ələsgər, Aşıq Hüseyn, Molla Cümə...
ardıcıllığı bunun əyani sübutudur. Tufarqanlı Abbas (XVII) ilə Qurbaninin (XVI əsr)
tarixi sıralanmasında olduğu kimi, Xəstə Qasımın (XVIII əsr) Molla Cümədən (XIXXX əsrlər) sonraya salınması kimi qüsurların yenə də özünü göstərməsinə baxmayaraq, “Azərbaycan aşıqları” antologiyasının 1930-cu ildəki nəşri aşıq ədəbiyyatı materiallarının sistemli-xronoloji tərtibatdakı ilk mühüm nəşrlərindən biri kimi böyük elmi əhəmiyyətə malik bir hadisə idi.
Aşıq ədəbiyyatı örnəklərinin toplanması işini davam etdirən Hümmət Əlizadə
özünün bu sahədəki mövcud fəaliyyətinin növbəti məhsulunu 1935-ci ildə ortaya
çıxardı. “Aşıqlar” adı altındakı ikicildliyin birinci cildi həmin il “Azərnəşr” tərəfin-
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dən oxuculara təqdim olundu. Mehdi Hüseyn və Əhməd Cavadın redaktorluğu altında çıxan “Aşıqlar” yüksək tirajla – on min nüsxə buraxılmışdır (12). Yüksək tirajlı
nəşrin səbəbi Hümmət Əlizadə tərəfindən buraxılmış əvvəlki aşıqlar antologiyasının
geniş ictimaiyyət arasında rəğbətlə qarşılanması və yayılması idi.
“Aşıqlar”ın 1936-cı ildə nəşr olunan ikinci cildi də bu cür böyük tirajla – on
min nüsxə çap edildi (13). Redaktoru Mehdi Hüseyn olan bu cildin həcmi 437 səhifə
idi. Birinci cilddə on beş, ikinci cilddə isə qırx dörd aşıq və el şairinin şeirləri cəmləşdirilmişdir. Hümmət Əlizadə tərəfindən hazırlanmış əvvəlki aşıq poeziyası antologiyaları (1929, 1930) ilə müqayisədə ikicildlik “Aşıqlar” (1935 və 1936) kitabları
daha mükəmməl təsir bağışlayırdı. Doğrudur, əvvəlki antologiyalardakı bəzi aşıq və
el şairləri açıqlanmayan səbəbə görə ikicildliyə daxil edilməmişdir, lakin bunun əvəzində öncəki nəşrlərdə yer almayan bir sıra yeni müəlliflər oxuculara tanıdılmışdır.
Bu, Hümmət Əlizadənin aşıqlar antologiyası üzərində ardıcıl olaraq işlədiyindən, lazımi dəqiqləşdirmə, təkmilləşdirmə əməliyyatları həyata keçirdiyindən, toplunu yeni
əldə olunmuş materiallarla daim zənginləşdirdiyindən xəbər verirdi.
“Aşıqlar” ikicildliyi yüksək tirajla nəşr olunmasına baxmayaraq, qısa müddət
ərzində əldən-ələ gəzərək özünə böyük oxucu auditoriyası qazandığı üçün 1938-ci
ildə tələbata uyğun şəkildə yenidən (I cild-10min; II cild-15 min nüsxə) növbəti dəfə
çap edilmişdir. Təkcə belə bir faktı diqqət önünə çəkmək kifayətdir ki, H. Əlizadənin
sözügedən ikicildliyinin son nəşri üst-üstə min səhifədən yuxarı (I cild 522 səhifə; II
cild 489 səhifə) həcm göstəricisinə malikdir. Otuz min misraya yaxın aşıq şeirinin
cəmləşdiyi antologiya Azərbaycan aşıq poeziyası örnəklərinin toplanması və nəşri
sahəsində təkrarsız bir tarixi xidmətdir (9).
Hümmət Əlizadənin aşıq poeziyası antologiyasının hazırlanması ilə başlanan
aşıq ədəbiyyatı üzrə naşirlik fəaliyyəti ayrı-ayrı klassik ustad aşıqların, eləcə də xalq
arasında dərin hörmət və nüfuza malik müasirlərinin ayrıca şeirlər toplusunu geniş
oxucu auditoriyasına çatdırmaq qədər getdikcə böyüyən əhatə dairəsinə malik idi. Bu
sıradan onun hazırladığı ilk fərdi aşıq kitabı 1934-cü ildə “Azərnəşr”də çap etdirdiyi
“Aşıq Ələsgər” kitabı idi (14). Beş min nüsxə tirajla buraxılan bu kitabın həcmi 181
səhifə idi. Seyid Hüseynin redaktor olduğu “Aşıq Ələsgər” kitabı H. Əlizadənin “Aşıq
Ələsgər haqqında” və “Aşıq Ələsgərin tərcümeyi halı” sərlövhəli giriş yazıları ilə açılır. Kitabda ustad aşığın tərcümeyi-halı və sənət şəcərəsi barədə elmi ədəbiyyatda dəyərli məlumatlar ilk dəfə olaraq öz əksini tapmışdı. H. Əlizadə bu məlumatları onun öz
ailəsindən, yaxınlarından və şəcərəsinə daxil olan aşıqlardan aldığını qeyd edir və Aşıq
Ələsgərin oxuculara təqdim olunan şeirlərinin də böyük əksəriyyətlə həmin adamlardan topladığını göstərirdi. Təqribən yüz əllidən yuxarı qoşma, gəraylı, təcnis və başqa
aşıq şeiri şəkillərindəki Ələsgər yadigarlarının toplanıldığı kitab “Lirik şeirlər”, “Gəraylılar”, “Tərifnamələr”, “Təcnislər və dodaqdəyməzlər”, “Müxtəlif şeirlər”, “Həcvlər”, “Deyişmələr”, “Aşıq Ələsgərə bənzətmələr” bölmələrindən ibarətdir
Böyük maraqla qarşılanan “Aşıq Ələsgər” kitabı növbəti illərdə bir sıra təkmilləşdirmə və əlavələr olunmaqla iki dəfə dalbadal çap edildi. 1935-ci ildəki 234 səhifəlik ikinci təkrar nəşr on min, 1937-ci ildəki 263 səhifəlik üçüncü təkrar nəşr isə on
beş min tirajla çap olunaraq ictimaiyyət arasında yayıldı. Cəsarətlə demək olar ki,
Aşıq Ələsgər poetik irsinin bütün sonrakı nəşrlərinin əsas zəmini rolunu məhz Hümmət Əlizadənin bu sahədəki toplayıcılıq və naşirlik təcrübəsi oynamışdır.
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Otuzuncu illərdə Hümmət Əlizadə Aşıq Ələsgərdən əlavə Aşıq Hüseyn Bozalqanlı və Aşıq Əsəd Rzayev kimi istedadlı el sənətkarlarının da şeirlər kitablarının
işıq üzü görməsində əlindən gələni əsirgəməmişdir. Görkəmli el sənətkarı Aşıq Hüseyn Bozalqanlının 1938-ci ildə “Azərnəşrdə” çap olunan “Qoşmalar” kitabı onun bu
yoldakı məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi kimi ortaya çıxmışdır (15). On beş min
nüsxə tirajla buraxılan “Qoşmalar” kitabında Aşıq Hüseyn Bozalqanlının müxtəlif
aşıq şeiri şəkillərində olan yüzə yaxın şeiri cəmləşdirilmişdir. Kitabda ustad aşığın
klassik qoşma, gəraylı və təcnisləri ilə yanaşı yeni həyatı-sovet quruluşunu tərənnüm
edən şeirləri (“Revolyusiyadan sonra deyilmiş qoşmalar” başlığı altında) öz əksini
tapmışdır.
Aşıq ədəbiyyatında sovet ideologiyasının inikası məsələsi H. Əlizadənin 1939cu ildə “Azərnəşr”də çap etdirdiyi “Aşıq Əsəd” kitabında daha qabarıq nəzərə çarpırdı (16). “Yaşa Stalin”, “Moskva”, “Oktyabr”, “Pervi may”, “Qızıl ordu” və s. bu sıradan olan şeirlər kitabın əsas yükünü təşkil edirdi. Otuzuncu illərdə ölkədə gedən siyasi proses folklorun, o cümlədən də aşıq ədəbiyyatının nəşrində yeni cəmiyyətin,
onun ideoloq və rəhbərlərinin tərənnümü, bunun əksinə olaraq, tarixi-mənəvi dəyərlərin, milli-dini ənənələrin tənqidi məsələsini diqqət önündə saxladığından “Aşıq
Əsəd” kitabındakı şeirlərin qayə və məqsədi başa düşüləndir. Özü də bu proses həmin dövrdə o qədər gücləndirilmişdi ki, otuzuncu illərdə “Din və mövhumat əleyhinə
el şeirləri” (“Azərnəşr”, 1937, hazırlayan H. Əlizadə), “Lenin və Stalin haqqında aşıq
şeirləri” (“Azərnəşr”, 1937, hazırlayan H. Əlizadə) kimi siyasi-ideoloji səciyyəli kitablar sifarişlə, zorla hazırladılır və dönə-dönə nəşr olunurdu. Repressiya, təqib və
mənəvi-fiziki təzyiqlərin tüğyan etdiyi bir zamanda (V. Xuluflu, H. Zeynallı, S.
Mümtaz, Ə. Abid kimi folklorçular müxtəlif bəhanələrlə artıq güllələnmişdilər) sözügedən siyasi sifarişlərdən nə aşıqların, nə də folklorçu naşirlərin boyun qaçırmaq
imkanı yox idi (9).
Hümmət Əlizadə təkcə aşıq poeziyasının deyil, həm də dastanların toplanması
və nəşri istiqamətində hər cür fədakarlıq göstərmiş, onlarla dastanı aşıq repertuarından yazıya alaraq çapa hazırlamışdır. Bu sıradan onun ortaya çıxardığı ilk sanballı
nəşr işi “Dastanlar və nağıllar” kitabıdır. Bu kitab H. Əlizadənin digər kitabları içərisində xüsusilə fərqlənirdi. Burada 10-dan artıq məhəbbət dastanı və 20 xalq nağılı
var. “Dastanlar və nağıllar” kitabında bir sıra dastanlar ilk dəfə idi ki, çap edilirdi.
(17) 432 səhifə həcmində olan bu kitaba “Aşıq Valeh”, “Aşıq Əmrah”, “Novruz”,
“Şah İsmayıl”, “Tahir Mirzə”, “Məsum”, “Alı xan və Pəri xanım”, “İbrahim”, “Dilsuz və Xəzangül”, “Səyyad və Səadət”, “Qasım” dastanları və iyirmi nağıl daxil edilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, Hümmət Əlizadə hər bir dastan və ya nağılı konkret olaraq nə zaman, harada və kimdən yazıya aldığını kitabın sonundakı “Qeydlər” bölməsində göstərmişdir. Məsələn, “Aşıq Valeh” dastanı Tovuzda 1927-ci ildə şair Vəlidən, “Novruz” dastanı 1928-ci ildə Tovuzda Aşıq Əlidən, “Alı xan və Pəri xanım”
1927-ci ildə Qazaxda Aşıq Əlidən, “Dilsuz və Xəzəngül” 1935-ci ildə Gürcüstanda
Nəbi Nəcəfovdan və s. toplanılmış, elə yazıya alındığı kimi çap olunmuşdur. Nağıllar
da, əsasən, Tovuz və Qazaxdan toplanılmışdı. Hər bir nağılın sonunda onun toplanıldığı il və yer göstərilmişdir. Bəzi nağılların kimdən yazıldığı da qeyd olunmuşdu.
(18, 83) Bu isə Hümmət Əlizadənin folklorun toplanılması və nəşri işini dəqiq və
elmi prinsiplər əsasında yerinə yetirdiyini sübut edirdi.
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1920-ci sonlarında H. Əlizadə “Azərbaycanı öyrənmə yolu” jurnalında Qazaxdan topladığı xeyli tapmacanı dərc etdirdi.Tədqiqatlar gğstərir ki, bundan sonra Sovet yazıçılarının I qurultayına qədər heç bir dövrü mətbuatda tapmacalar çap edilmir.
Yalnız M.Qorkinin məşhur çağırışından (19) sonra qəzet və jurnal səhifələrində tapmacalara geniş yer verilməyə başlandı (20, 14).
Hümmət Əlizadənin dastanların toplanması və nəşri sahəsindəki dəyərli, unudulmaz fəaliyyətinin mühüm bir istiqaməti də “Koroğlu” eposunun Azərbaycandakı
ilk geniş həcmli nəşrini gerçəkləşdirməsi ilə bağlıdır. İyirmi-otuzuncu illərdə mütəmadi şəkildə Azərbaycanın əsas aşıq bölgələrinə elmi ezamiyyətə gedən görkəmli
folklorçunun xüsusi diqqət yönəltdiyi bir məsələ də ustad aşıqların repertuarından
“Koroğlu” dastanının müxtəlif qollarını yazıya almaq olmuşdur. Hümmət Əlizadənin
əsasən Qazax, Tovuz, Şəmkir, və Gəncə aşıqlarının repertuarlarından yazıya aldığı
“Koroğlu “ qollarının arxiv mənzərəsi barədə doğru-dürüst məlumat almaq imkanı
xeyli dərəcədə məhdud idi. Lakin buna baxmayaraq, toplanmış materialların əsas hissəsi 1941-ci ildə “Azərnəşr”də çap olunduğundan (21) və onun iyirmi-otuzuncu illərdə çap etdirdiyi qolların say göstəricisinin, təqribən, elə mövcud nəşrdəki qədər, yəni
on dörd qol olduğunu söyləmək olar.
Əslində sözügedən “Koroğlu” mətni nəşriyyata xeyli qabaq – 1939-cu ildə təqdim edilməsinə və 1940-cı ildə çapa imzalanmasına baxmayaraq, 1941-ci ildə sovetalman müharibəsinin başlanması ilə bu iş sürətləndirilmiş və müharibə başlanandan
az sonra kitab nəşr olunmuşdur. Bunun əsas səbəbi “Koroğlu” dastanının qəhrəmanlıq səciyyəsi daşıması və düşmənə qarşı yenilməz mübarizə ruhu kəsb etməsi idi. 225
səhifəlik bu kitabın doqquz min nüsxədən ibarət olan və o dövr üçün yüksək sayılan
tirajı da xalq, o cümlədən də azərbaycanlı əsgərlər arasında qəhrəmanlıq, döyüşkənlik, düşmənə qarşı amansızlıq ruhunu gücləndirmək məqsədi daşıyırdı. Dastan həqiqətən də bu istiqamətdə güclü təsir imkanına malik idi və xalq arasında olduğu kimi
cəbhədə də əldən-ələ gəzirdi (9).
Öz dövrünün mənəvi-ictimai və siyasi-ideoloji havası ilə yaxından səsləşən bu
kitab Vəli Xuluflunun 1927-ci il və 1929-cu il nəşrindən (22; 23) sonra “Koroğlu”nun folklor kitabı halına gəlməsi istiqamətində həyata keçirilən ən böyük və ən
mükəmməl bir folklor nəşri kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Kitabda on dörd qol,
“Koroğlunun qocalığı” ilə bağlı iki əlavə qol – variant və təqdim olunan qollarda olmayan əllidən yuxarı Koroğlu şeiri toplanılmışdır. Hər bir qolun folklor pasportu –
hansı aşıqdan, harada və nə zaman toplanılması barədə toplayıcı qeydi də verilmişdir.
Qolların kitabdakı düzülüş ardıcıllığı və pasport təqdimatı belə verilmişdir:
1) “Koroğlu” (1937-ci il, Qazaxda Aşıq Əlidən)
2) “Koroğlunun İstanbul səfəri” (1938-ci il, Qazaxda Aşıq Əlidən)
3) “Koroğluynan Aşıq Cünun” (1938-ci il, Qazaxda Aşıq Əlidən)
4) “Koroğlunun Türkmən səfəri” (1934-cü il, Qazaxda Aşıq Əlidən)
5) “Koroğluynan Dəmirçioğlu” (1938-ci il, Tovuz, Aşıq Mirzədən)
6) “Koroğlunun Ərzurum səfəri” (1938-ci il, Kirovabad (Gəncə), Aşıq İbrahim
Qaracaoğlundan )
7) “Koroğlunun Ərzincan səfəri” (1937-ci il, Qazaxda Aşıq Əlidən)
8) “Koroğlunun Toqat Səfəri” (1938-ci il, Qazaxda Aşıq Sadıqdan)
9) “Koroğlunun Bağdad səfəri” (1938-ci il, Kirovadda Aşıq İsrafildən)
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10) “Koroğlunun Ballıca səfəri” (1930-ci il, Ordubadda Aşıq Muxtardan)
11) “Koroğlunun Rum səfəri” (1929-cu il, Qazaxda Aşıq Məhəmməddən)
12) “Koroğlunun Bayazid səfəri” (1934-cü il, Qazaxda Aşıq Əlidən)
13) “Koroğlunun Dərbənd səfəri” (1932-ci il, Tovuzda Aşıq Vəlidən)
14) “Koroğlunun qocalığı” (1938-ci il, Şəmkirdə Aşıq Qənbərdən).
Qeyd etmək lazımdır ki, kitabda “Koroğlunun qocalığı” rolu üç variant halında
verilmişdir. Tərtibçi nəşrin Aşıq Qəmbərdən yazıya aldığı yuxarıda adı çəkilən qolu əsas
mətnə, 1938-ci ildə Tovuzda Aşıq Məhəmməddən və 1934-ci ildə Qazaxda Aşıq Əlidən
topladığı eyni adlı qolları isə kitabın “Variantlar” bölməsinə daxil etmişdir.
Mündəricatın mənzərəsindən də göründüyü kimi, Hümmət Əlizadə təqribən on
il ərzində dastanın qollarını müxtəlif aşıqların repertuarından yazıya almaqla məşğul
olmuşdur. 1929-cu ildə Qazaxda Aşıq Məhəmməddən “Koroğlunun Rum səfəri” qolunun yazıya alınmasından başlanan bu ağır, məşəqqətli, bununla belə, həm də şərəfli
iş 1938-ci ildə “Koroğlunun qocalığı” qol-variantların toplanması ilə yekunlaşmış və
1939-41-ci illərdə kitabın tərtibi, nəşri prosesi getmişdir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək
lazımdır ki, sözügedən nəşrdə yer alan “Koroğlunun qocalığı” qol-variantları “Koroğlu” istiqamətindəki mövcud toplama-nəşr təcrübəsində folklor mətnini həm də variantlar halında təqdim etməyin ilk nümunəsi idi (9).
Hümmət Əlizadə “Koroğlu”su dil və üslub səciyyəsinə görə folklor kitabı parametrlərinə cavab verən bir nəşr idi. Burada folklor söyləyicisinin – aşığın təhkiyə tərzinin qorunması, folklor və etnoqrafiya realilərinin mühafizəsi, dastan ifaçılığına
məxsus danışıq-nitq koloriti və s. kimi incə nüanslara mümkün olduğu qədər diqqət
yetirilmiş və həssalıqla yanaşılmışdır: “Aşbaz istədi ki, Koroğlunu aşbazxanadan çıxartsın. Koroğlu bir əlinnən aşbazın boğazından yapışdı, bərk sıxdı, aşbaz cıqqırını
da çıxartmadı. Koroğlu aşbazı belinnən iki qatlayıb qulplu boş qazanlardan birinin
içinə soxdu, ağzına sini çöyürüb üstündə oturdu. Aş qazanlarını qabağına çəkdi. Bir
oturuma yeddisini aşırdı. Sonra qalxdı, şələ bığlarını eşdi, qulaqlarının dalınnan
keçirdi” (21, 75). Səsyazma texnologiyası imkanlarının son dərəcə məhdud olduğu
iyirmi-otuzuncu illərdə əsasən “qələm-kağız üsulu” ilə işləyən folklorçunun aşıq təhkiyəsinə məxsus dinamik canlılığı və etnoqrafik koloriti bu şəkildə qoruyaraq mətni
demək olar ki, orijinaldakı şəkildə qeydə alması ondan xüsusi həssaslıq və səriştə
tələb edirdi. Hümmət Əlizadə şifahi epik ənənə məhsulu olan “Koroğlu” dastanını
“folklor kitabı”na çevirərkən bu çətinliyin öhdəsindən ləyaqətlə gəlməyi bacarmışdır.
Məhz bu keyfiyyətinə görə Hümmət Əlizadənin “Koroğlu” nəşri sonralar “Azərbaycan ədəbiyyatı inciləri” çoxcildli seriyası içərisində yenidən kütləvi tirajla geniş oxucu auditoriyasına və elmi ictimaiyyətə çatdırılmışdır (24).
Hümmət Əlizadə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının lirik qanadına mənsub
olan ən populyar və kütləvi janrlardan birinin – bayatıların toplanması və nəşri sahəsində də unudulmaz elmi xidmət göstərmişdir. Ən müxtəlif bölgələrdə, el-camaat
içərisində gəzib dolaşaraq folklor örnəkləri axtarışında olduğu zaman o, digər janrlarla yanaşı bayatıların yazıya alınmasına da xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bayatıların ayrıca folklor kitabı kimi nəşri sahəsində ilk təşəbbüs 1925-ci ildə Azərbaycan Ədəbiyyat Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilsə də, həmin kitabça çox az sayda, təqribən iki
yüzə yaxın bayatını çevrələdiyindən tutumlu bir nəşr işi sayıla bilməzdi. Bu sahədəki
boşluq və zərurəti duyan Hümmət Əlizadə iyirmi-otuzuncu illərdə bayatıların toplan-
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ması işi ilə ardıcıl şəkildə məşğul olaraq sözügedən janrı əhatə edən ilk mükəmməl
folklor kitabını hazırlamağın məsuliyyət və fədakarlığını da öz üzərinə götürmüşdür.
Görkəmli folklorçunun uzun illərin bitib-tükənməyən zəhməti sayəsində hazırladığı doqquz yüz səksən nümunədən ibarət bayatılar toplusu 1938-ci ildə Azərnəşr
tərəfindən buraxılmışdır (25). “Azərbaycan bayatıları” adını daşıyan 141 səhifəlik bu
kitab o dövrün ən yüksək tirajı ilə - on beş min nüsxə ilə çap edilmişdir. “Azərbaycan
bayatıları” kitabı bayatıların başlama qəlibi əsas götürülməklə “Əzizim” (25, 3-17),
“Əzizinəm” (25, 17-51), “Eləmi” (25, 51-74), “Mən aşıq” (25, 75-84), “Mən aşiqəm”
(25, 85-89) ardıcıllığı üzrə tərtib olunmuş, səhifə 29-dan 141-ə qədər isə örnəklər heç
bir prinsip gözlənilmədən qarışıq şəkildə verilmişdir:
Əzizim gül üşüdü,
Şeh düşdü gül üşüdü.
Güldün, ağlım apardın,
Bu necə gülüşüdü?! (25, 3)
Kitabda həm sadə, həm də cinas qafiyəli bayatılar yer almışdır. Tərtibçi onları
ayrı bölmələr halında deyil, qarışıq şəkildə təqdim etmişdir. Sadə qafiyəli bayatılar:
Pəncərədən daş gəlir,
Xumar gözdən yaş gəlir.
Səni mənə versələr,
Allaha da xoş gəlir (25, 96).
Cinas qafiyəli bayatılar:
Əzizim su cahanı,
Boyun tək suca hanı?
Dodağın təşkəsiyəm,
Alsa da su cahanı (25, 4).
“Azərbaycan bayatıları” kitabında Hümmət Əlizadə özünün başqa folklor
nəşrlərində olduğu kimi mətnin orijinalındakı şəklinə – söyləyici tələffüzündəki vəziyyətinə uyğun şəkildə çatdırmaq ənənəsini qoruyub saxlamağa çalışmışdır. Aşağıdakı bayatı örnəyinin timsalında bunu daha əyani görmək mümkündür:
Mən aşığam keş gə sən,
Körpü üstən keş gə sən.
Gəldin, dərdim artırdın,
Gəlməyəydin keşgə sən (25, 81).
Göründüyü kimi, bu bayatı cinas şəklində qurulmuşdur. Lakin həmin mətn söyləyicinin tələffüz etdiyi tərzdə yazıya alınması cinas sistemini heç cür qurmaq mümkün ola bilməz. Ədəbi-qrammatik görməyə görə “ keş kə sən” ifadəsi “keç gəl sən”
şəklində, “keşkə sən” isə “kaş ki sən” biçimində yazılmalıdır. “Keç gəl sən” və “kaş
ki sən” ifadələri isə yazıldığı tərzdə söyləndikdə bir-biri ilə çox da rahat uyuşmur,
onların qafiyə, özü də cinas qafiyə halına gəlməsi üçün məhz canlı danışıq dinamika-
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sına əsaslanan söyləyici tələffüzü əsas götürülməlidir. Hümmət Əlizadə bu səbəbdən
“keç gəl səni” “keş gə sən”, “kaş ki sən”i isə (keşgə sən) şəklində yazıya alaraq bayatının el arasındakı cinaslı mənzərəsini qorumağa müvəffəq ola bilmişdir (9).
Hümmət Əlizadənin “Azərbaycan bayatıları” kitabı bir folklor nəşri kimi bu sahədə həyata keçirilən ilk irimiqyaslı fəaliyyət olaraq böyük elmi və mədəni əhəmiyyət
kəsb edir. Təəssüf ki, 1941-ci ildə- Hümmət Əlizadənin ölümündən sonra onun bu
toplama – tərtib işi 1943-cü M.H.Təhmasibin adına çıxmışdır. Sonralar M.H.Təhmasib
həmin nəşrin müəllifliyindən imtina etmişdir. Azərbaycan bayatılarının ötən əsrin 6080-cı illərindəki ən müxtəlif nəşrlərində Hümmət Əlizadənin “Azərbaycan bayatıları”
kitabındakı materialların demək olar ki, hamısı istifadə olunsa da, təəssüf ki, bu barədə
heç bir qeyd verilməmişdir.
Hümmət Əlizadə həm də bir çox nəzəri məqalələrin (26; 27;28;29;30), eləcə də
“Paraça”, (Bakı: AzərUşaq, GəncNəşr, 1938), “Tülkü ilə tısbağanın ortaqlığı”, (Bakı:
AzərUşaq, GəncNəşr, 1939), “Gülbala” (Bakı:AzərUşaq, GəncNəşr, 1939) və s. kimi
digər kitabların da (31; 32; 33) müəllifidir.1938-ci ildə çap edilən və redaktoru A.
Şaiq olan 42 səhifəlik “Paraça” kitabının mövzusu xalq nağıllarından alınmışdır. Bu
nağıl süjet xəttinə görə məşhur “Cırtdan” nağılına bənzəyir. Bu nağılda da ağıllı
Paraçanın tədbiri ilə uşaqlar qorxunc qocadan xilas olurlar.
1939-cu ildə çap edilən və redaktoru M.H. Seyidzadə olan 27 səhifəlik “Tülkü
ilə tısbağanın ortaqlığı” kitabı isə eyni adlı təmsildən bəhs edir. Təmsildə hiyləgər
tülkü tıbağaya kələk gələrək onunla birgə əziyyət çəkməsini, birləşib iş görmələrini
təklif edir. Lakin özü isə hiyləgərlik edərək heç bir iş görmür və əziyyəti bağa çəkir.
Təmsilin sonunda haqq-ədalət bağanın tərəfində olur.
Yenə də 1939-cu ildə çap edilən və redaktoru M.H. Seyidzadə olan 47 səhifəlik
“Gülbala” kitabının da mövzusu xalq nağıllarından götürülmüşdür. Bu nağılda isə
Lala adlı ağıllı, gözəl və tədbirli bir qızın kaftar qarıya necə qalib gəldiyindən oxunaqlı bir dillə bəhs edilir.
Hümmət Əlizadənin Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti “Xəlqiyyət şöbəsi” xətti ilə başlanılan, daha sonra isə Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Şifahi xalq ədəbiyyatı” şöbəsində davam edən toplama və nəşr fəaliyyəti sözün həqiqi
mənasında bir fədakarlıq, elsevərlik örnəyi olmuşdur. Onun hazırladığı mətnlər Azərbaycan folklor kitabı istiqamətində iyirmi-otuzuncu illərdə həyata keçirilən elmitəşkilati fəaliyyətin ən uğurlu nəticələri sırasında yer almaqdadır.
AMEA Folklor İnstitutu da Hümmət Əlizadənin folklorşünaslıq irsinin yenidən
nəşr olunması və tədqiqi işinə öz töhfəsini vermişdir. Belə ki, Folklor İnstitutu müntəzəm olaraq nəşr etdiyi “Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seriyasından olan
daha bir kitabı-Hümmət Əlizadənin topladığı 316 səhifəlik “Azərbaycan el ədəbiyyatı : Nağıllar” kitabını 2013-cü ildə (Tərtib edəni filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Sönməz Abbaslı, elmi redaktoru və ön sözün müəllifi filologiya üzrə elmlər doktoru
İsrafil Abbaslı) təkmilləşdirilmiş variantda yenidən nəşr etmişdir.
Azərbaycan folklorşünaslığında xüsusi xidmətləri olan böyük folklorşünas
Hümmət Əlizadə1941-ci ildə Bakıda, digər məlumata görə isə 1941-ci ildə Qazax
rayonunun Köçəsgər kəndində (2, 31) vəfat etmişdir.
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İşin elmi nəticəsi: Çoxsahəli fəaliyyət imkanlarına, geniş təfəkkürə malik olan
Hümmət Əlizadənin bir folklorşünas kimi əsərləri haqqında fikirləri, bu mülahizələrin nəzəri əhəmiyyəti və onların başlıca müddəaları məqalədə öz əksini tapmışdır.
İşin elmi yeniliyi: Məqalənin əsas elmi yeniliyi onun mövzusunun aktuallığı
ilə müəyyənləşir. H.Əlizadənin bir folklorşünas kimi Azərbaycan folklorşünaslıq tarixində nəzəri fikirləri sistemli olaraq öyrənilərək tədqiqata cəlb edilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalə Azərbaycan folklorşünaslığında xüsusi rolu
və yeri olan görkəmli folklorşünas Hümmət Əlizadənin folklorşünaslığımızda nəzəri
fəaliyyətinin təcəssümünü müəyyənləşdirmək istiqamətində mühüm elmi əhəmiyyətə
malikdir.
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GÜNEY AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRİNİN FOLKLORUNDA BAYATI
Xülasə
Güney Azərbaycan türklərinin folklorundan danışarkən bayatıların üstündən sükutla keçmək
olmaz. Digər türk xalqlarında olduğu kimi, Güney Azərbaycan türklərinin də folklorunda bayatının
xüsusi yeri vardır. İlk öncə onu vurğulamaq lazımdır ki, bayatını mərasimlərdən ayrı təsəvvür etmək
olmaz. Yəni əksər mərasimlərin icrası bayatılarla müşayiət olunur. Ancaq təəssüf doğuran haldır ki,
Azərbaycan folklorunda olduğu kimi, Güney Azərbaycan türklərindən toplanmış bayatılar da mərasimin tərkib hissəsi kimi deyil, mərasimlərdən ayrılaraq çap olunub. Daha dəqiq desək, bayatıların konteksti məsələsi aydınlaşdırılmamış qalıb. Bu da nəşr olunmuş bayatıların funksiyasını anlamaqda çətinlik yaradır.
Güney Azərbaycan türklərinin arasında vəsfi-hal məclislərinin təmtəraqla keçirilməsi məlumdur. Vəsfi-hal məclislərini isə bayatılarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Mərasimin icrası zamanı
sudan çıxan hər bir əşya bayatının müşayiəti ilə göstərilir və deyilmiş bayatıların məzmununa əsasən,
əşya sahibinin təzə ildəki taleyi müəyyənləşdirilir.
Güney Azərbaycan türklərindən toplanmış bayatıların bir qismini də alqış, qarğış, giley-güzar
məzmunlu bayatılar təşkil edir. Çap olunmuş bayatıların arasında türk mifoloji inamlarını özündə əks
etdirən nümunələrlə qarşılaşırıq.
Bu ərazidə yaşayan türklərə məxsus bayatıların arasında dastanlardan bəhrələnərək yaradılan
dördlüklərin də olmasını görürük.
Bayatılarda yer-yurd adlarının işlənməsi qanunauyğun haldır. Bu, yalnız qafiyə yaratmağa
xidmət etmir, eyni zamanda həmin bayatıların hansı bölgənin sakininin dilindən söylənməsinin göstəricisidir. Əslində bu bayatılar ümumtürk bayatılarının həmin bölgəyə xas variantlarıdır.
Bir məsələni də qeyd etmək istərdik ki, Quzey Azərbaycanda kitab şəklində yayınlanmış Güney Azərbaycan türklərinin folklor nümunələrində şivə xüsusiyyətlərinin gözlənilməməsi və bir çox
hallarda mənası anlaşılmayan sözlərin izahının verilməməsi təəssüf doğurur.
Açar sözlər: bayatı, Güney Azərbaycan türkləri, folklor, vəsfi-hal, ədəbiyyat, Təbriz, Salmas,
Xoy
BAYATI IN THE FOLK-LORE OF SOUTH AZERBAIJAN
Summary
It is impossible to forget bayaties when we spoke about folk-lore of the South Azerbaijan turks.
As in other Turk nationals, Bayati has a special place in the folk-lore of the South Azerbaijan Turks. It
is impossible to separate bayati from ceremonies. That is, in time of fulfilment of the most ceremonies
bayaties are been performance. Unfortunately, as in Azerbaijan folk-lore, bayaties which have
gathered from South Azerbaijan region is not as composition part of the ceremony, have been separate
from ceremonies and printed. More exactly, problem of context of the bayaties has stayed
unelucidated. It creates difficulty understanding function of the published bayaties.
Vasfi-hal parties are held grandiloquently among South Azerbaijan Turks. İt is impossible to
imagine these parties without bayaties. Each thing taken out from the water is shown by performance
of the bayati. To this suitable, the fate of the thing owner in new year is defined.
There are applause, curse, complaint pithy bayaties among bayaties which have gathered from
Turks of South Azerbaijan. There are many examples about Turkish mythological faiths among
printed bayaties. Among bayaties belonging to South Azerbaijan turks we see poems with four line
arising by influence of the eposes.
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Use place names in bayaties is lawfull case. It does not serve only to create rhyme, at the same
time, it shows that, from which region have gathered same bayaties. In reality, these bayaties are
specific variants of the same region of the companion Turk bayaties.
We would want to note problem: in the folk-lore examples of the South Azerbaijan Turks
printed in North Azerbaijan, unfortunately, have not been expected the dialect features and
explanation of the some words has not been shown in some cases.
Key words: bayati, South Azerbaijan Turks, folk-lore, vasfi-hal, literature, Tabriz, Salmas,
Xoy
БАЯТЫ В ФОЛЬКЛОРЕ ТУРКОВ ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
Резюме
Говоря о фольклоре турков Южного Азербайджана, невозможно промолчать о баяты.
Как и у других тюркских народов, в фольклоре у турков Южного Азербайджана особое место
занимает баяты. Необходимо отметить, что баяты вне обрядов невозможно себе представить.
То есть основное выполнение обрядов сопровождается с баяты. К сожалению, надо отметить,
что также как и в Азербайджанском фольклоре, баяты, которые были собранны без своей составной части обряда у турков Южного Азербайджана, были напечаны отдельно от обрядов.
Точнее говоря, остался не выясненным вопрос контекста баяты. Тем самым, создавая трудности в понимании функций самих баяты.
Среди турков Южного Азербайджана известно, что роскошно проводятся собрание –
меджлисы «Весфи-хал». А эти меджлисы невозможно представить без баяты. Каждый предмет
вышедший из воды показывается с сопроваждением баяты и на основе содержания данных
баяты, хозяину предмета предсказывают судьбу в новом году.
Часть содержаний баяты собранных у турков Южного Азербайджана составляют:
прославление, проклятие, жалобы. Среди напечатанных баяты мы сталкиваемся с образцами,
отражающими в себе мифологические верования.
Как мы видим, среди баяты свойственных туркам Южного Азербайджана, обогощаясь
от дастанов созданы четверостищия.
В баяты считается закономерным использование имён мест жительства. Это служит не
только для создания рифмы, но и в тоже время является показателем какой местости и кому
принадлежит данное баяты. Эти региональные баяты являются так же общетюркскими.
Необходимо отметить и то, что с юга собранные баяты при печати были допущены
некоторые ошибки, при которых не были учитанны диалектные особенности данного региона.
Ключевые слова: баяты, турки Южного Азербайджана, фольклор, «Весфи-хал»,
литература, Тебриз, Салмас, Хой

Güney Azərbaycan türklərinin folklorundan danışarkən bayatıların üstündən
sükutla keçmək olmaz. Digər türk xalqlarında olduğu kimi Güney Azərbaycan türklərinin də folklorunda bayatının xüsusi yeri vardır. İlk öncə onu vurğulamaq lazımdır
ki, bayatını mərasimlərdən ayrı təsəvvür etmək olmaz. Yəni əksər mərasimlərin icrası bayatılarla müşayiət olunur. Ancaq təəssüf doğuran haldır ki, Azərbaycan folklorunda olduğu kimi Güney Azərbaycan türklərindən toplanmış bayatılar da mərasimin
tərkib hissəsi kimi deyil, mərasimlərdən ayrılaraq çap olunub. Daha dəqiq desək, bayatıların konteksti məsələsi aydınlaşdırılmamış qalıb. Bu da nəşr olunmuş bayatıların
funksiyasını anlamaqda çətinlik yaradır. Bu səbəbdən də istər-istəməz araşdırıcını
bayatının məzmununa əsasən fikir yürütməyə məcbur edir:
Qızılgül axçalandı,
Dibi tabaxçalandı.
Səni kimlər qarğıdı?
Paltarın boxçalandı (1, 171).
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Gəlin, gəlin, qız gəlin,
İncilərin düz, gəlin.
Yeddi oğul istərəm,
Sonbeşigin qız, gəlin (1, 166).
Misal kimi verdiyimiz bayatıların məzmununa əsasən belə demək olar ki, birinci bayatı yas məclisində, ikinci bayatı isə toyda deyilmişdir.
Güney Azərbaycan türklərinin arasında vəsfi-hal məclislərinin təmtəraqla keçirilməsi məlumdur. Vəsfi-hal məclislərini isə bayatılarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Mərasimin icrası zamanı sudan çıxan hər bir əşya bayatının müşayiəti ilə göstərilir və deyilmiş bayatıların məzmununa əsasən əşya sahibinin təzə ildəki taleyi
müəyyənləşdirilir. Aşağıdakı bayatılar da çox güman ki, vəsfi-hal mərasimində söylənilmişdir:
Əlində bayda gəlin.
Durubdu çayda gəlin.
Allah mətləbin versin,
Açılan ayda gəlin (1, 166).
Qızılgül ərsin-ərsin,
Qızılgülü kim dərsin?
Ürəginin mətləbin
O ağam Əli versin (1, 165).
Ancaq məsələnin bu tərəfi də vardır ki, bayatının məzmununa baxıb fikir yürütmək həmişə istənilən nəticəni vermir. Güney Azərbaycan türklərindən toplanmış
bayatıların bir qismini də alqış, qarğış, giley-güzar məzmunlu bayatılar təşkil edir:
Aşıq gözə gəlməsin,
Ceyran düzə gəlməsin.
Getsin qara buludlar,
Bir də bizə gəlməsin (1, 165).
Sarı çuxam yırtılsın,
Yaxam səndən qurtulsun.
Qarğışa dilim dönməz,
Burnun yerə sürtülsun (1, 165)
Bu tipli bayatıların harada, nə zaman və nə məqsədlə deyilməsi məsələsi qaranlıq qalır. Azərbaycan folklorunda alqış və qarğış mərasimlərinin vaxtilə mövcud olması ilə bağlı müəyyən məlumatlar qeydə almışıq. Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu mərasimlər artıq unudulmuş, orada söylənilən mətnlərin az bir qismi
isə yaddaşlarda qalmışdır. Həmin mərasimlərlə bağlı materialların azlığı bu təxminimizin doğru olmasını isbat etməyə imkan vermir.
Konkret funksiya məsələsində ciddi problemlərin olmasına baxmayaraq, Güney Azərbaycan türklərinin bayatılarında maraqlı hallarla da üzləşmək mümkündür.
Çap olunmuş bayatıların arasında türk mifoloji inamlarını özündə əks etdirən nümunələrlə qarşılaşırıq. Məsələn:
Ay doğdu peşman-peşman.
Gün oldu ona düşman.
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Ürəkdə bir dərdim var,
Nə dost bilir, nə düşman (3, 186).
Türk xalqlarından toplanmış miflərin bir hissəsini də Ay və Günəşlə bağlı söylənilən mətnlər təşkil edir. Bu mətnlərdə Ay və Günəş bacı-qardaş, iki sevgili və s.
kimi təsəvvür olunur və onların bir-birindən ayrılma səbəbləri göstərilir. Yuxarıda
verdiyimiz bayatının əvvəlki iki misrasında həmin mifoloji görüşlərə işarə edilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu bayatının bir variantını da Qarabağ bölgəsinin Tərtər
rayonundan toplamışıq.
Toplanıb nəşr olunan bayatılara nəzər saldıqda onların bir qisminin yaranmasında atalar sözlərindən, deyimlərdən istifadə olunduğunu görürük:
Əzizim, azmamışam,
Nahəx söz yazmamışam.
Quyu qazan düşər,
Mən quyu qazamışam (3, 192).
Əzizim, adı qalar,
Mivənin adı qalar.
İyit özü getsə də,
Yurdunda adı qalar (3, 193).
Bulut dağdan oğranıb,
Para-para doğranıb.
Qoca kötüh üsdündə
Çoxlu budağ doğranıb (3, 188).
Misal kimi göstərdiyimiz bayatıların birincisində “Özgəyə quyu qazan özü
düşər” atalar sözündən, ikincisində “İgid ölər, adı qalar” atalar sözündən, üçüncüsündə isə “Qoca kötük üstündə çox çırpılar doğranıb” deyimindən istifadə olunub. Bu
deyim adətən, kiminsə çox yaşlı olması səbəbindən ömrünün az qalmasına işarə vurulduqda işlədilir. Həmin deyimin “Səhəng yanında çox dolçalar qırılıb” variantı da
var:
Bir yaralı qoçam mən,
Yerim yoxdu uçam mən.
Ürək ki süfrə degil,
Hər gələnə açam mən (1, 164).
Misal kimi göstərdiyimiz bu bayatı da “Ürək süfrə deyil ki, hər gələnə açasan”
deyimindən bəhrələnərək yaradılmışdır. Ancaq burada diqqətimizi çəkən başqa bir
məqam da var. Bayatının ikinci misrasında işlədilən uçmaq feli yerinə düşmür, daha
doğrusu, birinci misra ilə uyuşmur. Birinci misradakı qoç isminə görə ikinci misrada
qaçmaq felindən istifadə olunmalı idi. Qoç uçmaz, qaçar. Felin səhv işlənməsi müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Bu, söyləyicinin xətası ola bilər. Yəni söyləyici ümumi məzmuna uyduğu üçün çaşıb səhvən “Yerim yoxdu qaçam mən” əvəzinə “Yerim
yoxdu uçam mən” deyə bilər. Yaxud toplayıcı mətni yazıya köçürərkən “qaçam”
əvəzinə “uçam” yaza bilər. Bu, tərtibçinin xətası ola bilər. Həmçinin mətni kompyu-
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terdə yığan şəxs də səhvən “qaçam” əvəzinə “uçam” yaza bilər. Onu da qeyd edək
ki, növbəti səhifədə həmin bayatı bir qədər fərqli formada verilib.
Çıxaram dağlara mən,
Yerim yoxdu qaçam mən.
Ürək ki süfrə degil,
Hər gələnə açam mən (1, 165).
Bayatının bu variantı əvvəlki variantla müqayisədə poetik baxımdan zəifdir.
Burada tərtibçinin xətasını da qeyd etmək yerinə düşər. Bayatı mətnləri çap olunarkən onların variantları yanlarında = (bərabərlik) işarəsi qoyularaq verilməlidir. Yəni
eyni bayatının bir neçə variantı müstəqil bayatı kimi ayrı-ayrılıqda verilə bilməz.
Güney Azərbaycandan toplanmış bayatıların çap olunduğu kitablara baxdığımız zaman bu kimi xətalarla tez-tez üzləşirik. Eyni bayatının olduğu kimi həm müxtəlif kitablarda, həm də eyni kitabda çapı da tez-tez gözə dəyən qüsurlardandır. Onu da deyək ki, bu cür xətalara yalnız Güney Azərbaycandan toplanmış bayatı mətnlərinin
tərtibi zamanı deyil, Quzey Azərbaycandan toplanıb çap olunmuş bayatılar arasında
da rast gəlinir.
Güney Azərbaycan türklərindən toplanmış bayatıların arasında dastanlardan
bəhrələnərək yaradılan dördlüklərin də olmasını görürük.
Əzizinəm, san verər,
Açma, yaram qan verər.
Çölləri gəzən Məcnun,
Leyli deyib can verər (3, 194).
İgidin bir atıdır,
Bir də təmiz zatıdır.
Koroğluda qoçaqlıq,
Onun ehtiyatıdır (2, 86).
Bayatılarda yer-yurd adlarının işlənməsi qanunauyğun haldır. Bu, yalnız qafiyə
yaratmağa xidmət etmir, eyni zamanda həmin bayatıların hansı bölgənin sakininin dilindən söylənməsinin göstəricisidir. Əslində bu bayatılar ümumtürk bayatılarının həmin bölgəyə xas variantlarıdır.
Ağ maya düzdə qaldı,
Yükü Təbrizdə qaldı.
Oğlanı dərd apardı,
Dərmanı qızda qaldı (1, 170).
Əzizim, oda salmaz,
O Xoydu, o da Səlmas.
Səməndər də mənimtək
Özünü oda salmaz (2, 91).
İkinci bayatıda Xoy, Səlmas kimi yer adlarının işlənməsi ilə yanaşı, son iki
misrada Səməndər quşu haqqında söylənilən miflərə işarə olunmasını görürük. Bu
bayatı sənətkarlıq baxımından da möhtəşəmdir. Birinci və dördüncü misralarda işlədilən “oda” sözü od, atəş isminin yönlük hal forması, ikinci misradakı “o da” kəlmə-
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sində isə “o” işarə əvəzliyi, “da” bağlayıcıdır. Bayatını deyən şəxs “oda” kəlməsini
iki formada işlədərək həm məzmunca, həm də formaca gözəl folklor nümunəsi yaratmağa nail olub.
Sonda onu da qeyd edək ki, Güney Azərbaycan türklərindən toplanmış folklor
nümunələrində şivə xüsusiyyətlərinin gözlənilməməsi və bir çox hallarda mənası anlaşılmayan sözlərin izahının verilməməsi təəssüf doğurur.
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“İNŞAAT QURBANI” MƏRASİMİ VƏ EYNİADLI FOLKLOR SÜJETİ
Xülasə
Məqalə qurbanvermə mərasiminin bir növü olan “inşaat qurbanı” və onun əsasında formalaşmış eyniadlı süjetdən bəhs edir. Müəllif ən qədim dövrlərdən etibarən uzun müddət ərzində həm geridə qalmış xalqlarda, həm də özünü sivil adlandıran Avropa millətlərində həmin mərasimin icra olunduğunu bildirərək onun hansı dini təsəvvürlərə, inanclara söykəndiyini, ictimai mahiyyətini göstərməyə çalışır. Qeyd edir ki, binanın möhkəm olması və təyinatı üzrə fəaliyyət göstərib öz funksiyasını
yerinə yetirməsi üçün insanlar yer ruhlarından tikintinin aparılacağı torpaq sahəsi üçün halallıq
istəyirdilər. Bu məqsədlə müqəddəs ruhlara verilən insan qurbanının seçilməsi, mərasimin icrası ilə
bağlı təfərrüatları müəllif tərəfindən şərh edilmişdir.
Məqalədə Şimali Amerika, Yeni Qvineya, Qərbi Avropa, Rusiya, Afrika və s. əraziləri əhatə
edən geniş bir arealda yaşayan müxtəlif xalqların folklorunda “inşaat qurbanı” mərasiminə həsr olunmuş nümunələr, onların janrı, personajları, süjet xətti ilə bağlı mülahizələr yer almışdır. Y.A.Paxomovun məqaləsində Qız qalasının divarına onun memarının bir qızı diri-diri hördüyü barədə məlumata
rast gələn müəllif, bununla bağlı unudulmuş rəvayəti başqa xalqlardakı analoqları əsasında rekonstruksiya etməyə cəhd göstərmişdir. Yazıda “inşaat qurbanı” mərasimi və onunla bağlı süjeti əks etdirən tarixi faktlar, elmi əsərlər və ağız ədəbiyyatı nümunələri tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Açar sözlər: “inşaat qurbanı”, mərasim, folklor süjeti, epik nəğmə, rəvayət, saqa, əfsanə, torpaq ruhları, mifoloji varlıq.
“CONSTRUCTION SACRIFICE” RITE AND FOLKLORE PLOT OF THE SAME NAME
Summary
The article deals with the “construction sacrifice”- one of the rites of sacrifice – and the
folklore plot of the same name formed on its base. The author notes that this rite was carried out from
the ancient times for the space of centuries both by the backward peoples and by the European peoples
who considered themselves to be civilized and tries to show religious notions, beliefs this rite is based
on and to reveal its social essence. It is emphasized that when constructing any building people
begged the spirits of the earth to bless the place of building in order it to be stable and carry out its
function.
The article also deals with the choice of sacrifice for spirits in this purpose, with the details
connected with the rite.
In the article are given the examples of “construction sacrifice” from the different people’s
folklore of the wide area North America, New Guinea, West Europe, Russia, Africa and other
territories, ideas about their genres, persons, story line.
Taking into consideration the information about the girl buried alive in the wall of the
Maiden Tower by the architect in Y.Pakhomov’s article the author tries to reconstruct the forgotten
legend connected with it on the basis of the other peoples’ analogues. In the article are researched the
historical facts, scientific works and samples of the oral literature that reflect the “construction
sacrifice” rite and plot connected with it.
Key words: “construction sacrifice”, rite, folklore plot, epic song, legend,rumor,fable, saga,
spirits of the earth, mythological creature
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ОБРЯД «СТРОИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА» И ОДНОИМЁННЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ СЮЖЕТ
Резюме
В статье речь идёт о «строительной жертве» – разновидности обряда жертвоприношения
 и об одноимённом сюжете, сформировавшемся на его основе. Автор указывает, что данный
обряд проводился с древнейших времен на протяжении веков и отсталыми народами, и
европейскими народами, считающими себя цивилизованными, и пытается показать религиозные представления, верования, на которые опирается этот обряд, и вскрыть его социальную
сущность. Отмечается, что для прочности здания и выполнения им назначенной функции люди
просили у духов земли благословения для места строительства. В статье подробно говорится о
выборе жертвы, приносимой с этой целью духам, обо всех деталях, связанных с проведением
обряда.
В статье даются примеры «строительной жертвы» из фольклора различных народов,
охватывающих широкий ареал, – Северной Америки, Новой Гвинеи, Западной Европы, России,
Африки и других территорий, мысли и суждения относительно их жанров, персонажей, сюжетных линий. Приняв во внимание сведение в статье Е.А.Пахомова о девушке, заживо замурованной строителем в стене Девичьей башни, автор пытается воссоздать связанную с этим забытую легенду на основе аналогов у других народов.
В статье к исследованию привлечены исторические факты, научные труды и образцы
устной литературы, отражающие обряд «строительная жертва» и связанный с ним сюжет.
Ключевые слова: «строительная жертва», обряд, фольклорный сюжет,предания, эпическая песнь, легенда, сага, духи земли, мифологическое существо.

Məsələnin qoyuluşu. Məqalənin əsasında bir çox folklor süjetlərinin öz mənşəyini mərasimlərdən götürdüyünə əminlik dayanır. Yarımçıq nümunələrin, “itirilmiş
paralellərin” bərpası üçün daha bütöv, bitkin mətnlərdən istifadə etmək üsulunun tətbiqi nəzərdən keçirilir.
İşin məqsədi. “İnşaat qurbanı” beynəlxalq süjetinin real-tarixi əsasının, mərasimlə bağlılığının, yayılma arealının, məzmun, ideya və personajlarının, həmçinin
hər xalq üçün spesifik olan cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi qarşıya qoyulan əsas
məqsəddir.
Qədim Bakının rəmzinə çevrilmiş Qız qalası haqqında müxtəlif mənbələrdə
fərqli məzmunlu əfsanələr, rəvayətlər, həmçinin onların variantları qorunub saxlanılmışdır. Lakin Y.A.Paxomovun “Qız qalası və onun əfsanəsi” adlı məqaləsində ətəqana dolmamış, əfsanə və ya rəvayət həcmini almamış, xalq təfəkküründən süzülməmiş və onun fantaziyası ilə zənginləşməmiş, çiy informasiya şəklində olan bir qeydə
təsadüf edirik. O yazır: “Qalanın memarı öz tikilisinin alınmaz olması üçün onun bünövrəsinə bir qızı diri-diri hörmüş, yaxud da qızın qanını əhəngə (palçığa – K. İ.) qarışdıraraq abidənin inşasında istifadə etmişdir” (11, 34).
Bu qeyd insanların, xüsusilə də bakirə qızların müəyyən məqsədlərlə qurban
verildiyi dövrlərin əks-sədasıdır. Təəssüf ki, belə faktlar cəmiyyətin inkişaf tarixində
doğrudan da baş vermiş acı həqiqətlərdir, uydurma, əfsanə deyildir.
Söhbət “inşaat qurbanı” adlanan mərasimdən gedir.
Yuxarıda təqdim etdiyimiz informasiyadan başqa, Azərbaycan folklorunda
həmin mərasimə işarə vuran bir mətn yoxdur. Görünür, islamdan sonrakı dövrdə bu
qəddar adət sıradan çıxdığından, daha doğrusu, qoç və ya digər heyvan qurbanı ilə
əvəz olunduğundan “inşaat qurbanı” mərasimini əks etdirən folklor nümunələri də
unudulmuşdur. Halbuki, başqa xalqların ağız ədəbiyyatında analoji mövzulu mətnlər
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ən müxtəlif janrlarda (rəvayət, epik nəğmə, inanc, ballada, bılina və s.) özünü göstərir. Belə bir janr rəngarəngliyi süjetin arxaikliyindən xəbər verir.
Oxşar süjetli əsərlərdən birinin müəyyən epizod və təfərrüatları unudulubsa,
onu süjet zəncirinin bütün halqaları yerində olan digər nümunənin köməyi ilə bərpa
etmək, rekonstruksiyasına nail olmaq mümkündür. Bu üsul folklorşünaslıqda müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Kamal Abdulla araşdırmalarından birində itirilmiş paralellərdən danışarkən həmin üsulun effektivliyini qeyd edir: “Bir dolğunluğun, kamilliyin
hesabına o biri natamamlığı, yarımçıqlığı boya-başa gətirmək, qurmaq, yeraltı suları
yer üzünə çıxarmaq və hamısını bir ümumi dənizə – anavarianta tuşlamaq bir çox
gizli mətləbləri, necə deyərlər, aşkarlayır. Bu üsulun əhəmiyyətini qiymətləndirməmək mümkün deyil” (1, 239).
Ümumiyyətlə, qurbanvermə mərasimi ən qədim dövrlərdən mövcud olub, ibtidai insanların yaşamaq uğrunda mübarizəsinin tərkib hissəsi kimi çıxış etmişdir. Bu,
insanlarla təbiət qüvvələri, gözəgörünməz ruhlar, tanrılar arasındakı münasibətləri
tənzimləyən vasitə olmuşdur. Utilitar xarakter daşıyan həmin mərasimdən insanların
ən müxtəlif gözləntiləri, təmənnası ola bilərdi: yağış yağdırılması, müvəffəqiyyətli
ov istəyi, qonşu tayfa ilə müharibədə qələbə diləyi, hər hansı xəstəlikdən, epidemiyadan qurtulmaq və s.
Bəs “inşaat qurbanı” verilərkən hansı məqsəd güdülürdü? Bu barədə etnoqraf
və folklorşünaslar fərqli mülahizələr irəli sürmüşlər. Məsələn, ingilis etnoqrafı
E.Taylor hesab edirdi ki, mərasim “torpaq ruhlarını rəhmə gətirmək” məqsədi daşıyırdı (12, 61). Başqa sözlə, üzərində hər hansı binanın (bu, ev, qala, saray, körpü,
dəyirman və s. ola bilərdi) ucalacağı bir parça torpaq üçün halallıq istənilirdi. Sanki
torpaq qurban müqabilində satın alınırdı.
E.Taylorun ardınca folklorşünaslardan M.Y.Çikovani (4, 833), A.İ.Maskayev
(7, 89) və B.Kerbelite də öz yazılarında həmin mülahizəni müdafiə və davam etdirmişlər. D.K.Zeleninin fikri isə mahiyyətcə həmin mülahizəyə yaxın olsa da, təfərrüatları baxımından ondan fərqlənir. Alim düşünür ki, qurban “tikinti üçün qırılan
ağaclara görə ağac ruhlarına verilən kompensasiyadır” (14, 160).
Mərasimin şərhi ilə bağlı Y.Bıstron və A.K.Bayburinin mövqeləri də maraq
doğurur. Y.Bıstrona görə, qurban binanın həyat qabiliyyətini təmin edir. Yəqin ki,
müəllif tikilinin təyinatı üzrə fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tuturdu. A.K.Bayburinin
hipotezi isə ondan ibarətdir ki, tikili sanki qurbanın bədənindən çıxaraq hörülür, bunun nəticəsi olaraq bina qurbanın simasını, surətini alır (3, 162).
Belə bir sual yaranır: insanların inşaat qurbanı verməyin vacib olduğu barədə
əminliyi hansı əndişədən, ehtiyatdan, qorxudan irəli gəlmişdir? Bu tükürpədici adət
hansı inanclara söykənir?
Əvvəla, bənnaların ciddi-cəhdinə baxmayaraq, əziyyətlə ucaltdıqları divarlar
çökəndə, bünövrə heç cür sabit dayanmayanda, tikintinin qurban tələb etdiyini düşünürlər və bunu təmin edirlər.
İkincisi, qurban verilmədikdə bəzən müvəffəqiyyətlə başa çatmış tikili öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir, onun təyinatı ilə fəaliyyət göstərməsinə müxtəlif əngəllər törənir. Günümüzə gəlib çatmış folklor mətnləri də bunu təsdiq edir.
Məsələn, mordva xalqına məxsus arxaik epik nəğmədə qoca İbrayın yeddi ildir
ki, işləməyən dəyirmanlarından bəhs edilir. Nəğmədə sual olunur ki, “Ay qardaşlar,

Dədə Qorqud ● 2015/III

56

axı niyə dəyirmanlar üyütmür?” Suala birmənalı şəkildə cavab verilir: “Onlar qurbanlıq qızı gözləyirlər” (5, 126).
Mətndən aydın olur ki, dəyirmanların uzun müddət çalışmamasına səbəb onların tikilişi zamanı mühüm bir ayinin yerinə yetirilməməsi, mərasim qanunlarının pozulmasıdır.
İnşaat qurbanı mövzusunda müxtəlif xalqlara aid nümunələri analiz edərkən bir
neçə məsələni ayrıca nəzərdən keçirməyə ehtiyac vardır: a) qurbanın seçilməsi; b)
qurbanın necə öldürülməsi, c) mərasimin icrasının detalları; ç) mətnlərdə iştirak edən
personajlar.
Bir çox xalqların mətnlərində təsvir olunur ki, təsadüfən tikinti sahəsinə gəlib
çıxan şəxs qurban kimi seçilir.
Deməli, bu, qadın da, kişi də, qız da, oğlan da ola bilər. Lakin folklor məntiqindən çıxış etsək, aydın olur ki, təsadüf kimi təqdim olunan hadisənin özü zərurətdən
irəli gəlmişdir. Daha doğrusu, tanrılar, müqəddəs ruhlar qurbanı özləri seçərək onun
lazımi vaxtda, lazımi yerdə olmasını təmin edir, yolunu tikinti meydanından salırlar.
Mətnlərdə buna işarə edən cümlələr də vardır: “Görünür, tanrı mənim taleyimi belə
yazmışdır”, “Buna məni tanrı təyin etmişdir” (5, 112; 98) və s.
A.A.Navrotski Nijni Novqoroddakı “Koromıslo qülləsi” barədə dillərdə gəzən
rəvayəti nəzmə çəkərək çap etdirmişdir. “Koromıslo” rus qadınlarının məişətdə geniş
istifadə etdikləri çiyin ağacıdır. Qadınlar boyunlarının arxasından çiyinlərinə dayadıqları bu ağacın hər iki ucuna vedrə keçirib su daşıyardılar. Mətndə təsvir olunur ki,
knyaz qüllə tikdirmək istəyir. Ustalar ona deyirlər ki, adətə görə, həmin yerdən
təsadüfən keçəcək şəxs, heyvan, yaxud quş bünövrəyə basdırılmalıdır. Onlar daha
əvvələ aid bir inşaat qurbanını da xatırladırlar. Sən demə, Novqorod ona görə möhkəmdir ki, onun qüllələrindən birinin altında azyaşlı uşağı diri-diri basdırıblar. Knyaz
bu adətdən xəbərdar olduğunu və onun sabah icra ediləcəyini bildirir.
Qurban olmaq kimi acı qismət tacir Qriqori Lopatanın arvadı Alyonanın imiş.
Həmin gün o, təsadüfən yatıb yuxuya qalmışdı. Oyandıqdan sonra tələsik su gətirməyə getmiş, vedrələrini doldurub çiyin ağacından asaraq həmişəki yolla deyil, kəsəsinə
evə doğru yönəlmişdi. Şəhər divarının yanından keçəndə Alyona məzara oxşar bir
çala görür. Yaxınlaşanda bənnalar onu hər tərəfdən əhatəyə alaraq taxta lövhənin
üzərinə sarıyıb çalaya salırlar. Çiyin ağacını və vedrələri də onunla bərabər basdırırlar. Adət tələb edirdi ki, qurban yanındakı bütün əşyaları ilə birlikdə dəfn olunsun.
Qüllə öz adını elə həmin çiyin ağacından (“Koromıslo”) götürmüşdür (9, 35-50).
Bu mətn həm qurbanın təsadüfi seçilməsinə, həm adətin məqsədinə, həm də
mərasimin müəyyən kanonlarının olmasına dair informasiya vermək baxımından
əhəmiyyətlidir.
Elə mətnlər də vardır ki, orada qurbanın müəyyən fiziki və mənəvi kriterilərə
uyğun olması şərtdir. Bu, çox zaman tayfanın ən gözəl qızı, sevimli həyat yoldaşı,
gənc ana və s. olurdu. Hesab edilirdi ki, tikilinin taleyinə, onun xalqa nə dərəcədə xeyirli olacağına qurbanın şəxsi keyfiyyətlərinin təsiri böyükdür.
Hər il keçirilən qurban bayramında qurbanlıq üçün seçilən qoçların müəyyən
parametrlərə uyğun gəlməsi gözlənilir. Heyvan qoca, şikəst olmamalı, onun Allah
yolunda kəsildiyi nəzərə alınmalıdır.
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İnşaat qurbanı da mərasimdə bir sakrallıq qazanır. Ölümündən sonra onun doğma tayfasının problemlərini həll etməkdə yardımçı olacağına inanırdılar. Odur ki,
tanrıya ünvanlanan qurban ən yüksək keyfiyyətlərə malik olmalı, öz müqəddəs missiyasını anlamalı və könüllü şəkildə fədakarlıq göstərməli idi. Bunu sübut edən folklor
örnəkləri yazıya alınmışdır. Məsələn, qızı bünövrəyə hörülmüş ana həmin yerə gəlib
övladına müraciətlə deyir: “İnsanlara qarşı xeyirxah ol, onların yaxşılığını istə” (5,
100).
Qərbi Avropa xalqlarına aid folklor nümunələrində qurban qismində balaca
oğlan və ya qız uşaqlarının analarından könüllü olaraq satın alınmasına dair məlumatlarla rastlaşırıq (14, 148-150). Bavariya, Maqdeburq, Libenşteyn ərazilərindən
(indiki Almaniya) toplanan mətnlər, Danimarkanın paytaxtı Kopenhagenin əsasının
qoyulması haqqında və İsveçin Kalland şəhərində yerləşən kilsə barədə saqalar məhz
belə müdhiş tarixi faktları ortaya qoyur. Çünki belə faktlar olmasaydı, ən müxtəlif
ərazilərdə və xalqlarda eyni folklor süjeti əsasında yaranmış nümunələr də olmazdı.
Gürcüstanın Suram və Siqnax qalaları haqqında rəvayətlər, Seneqambiya, Yuxarı
Qvineya ərazisində yazıya alınmış mətnlər də uşaqların inşaat qurbanı kimi çıxış etməsindən xəbər verir (14, 150-151).
Skadr qalası haqqında serb saqasında, Nijni Novqoroddakı kremldən bəhs edən
“Koromıslo qülləsi” rəvayətində, Artu çayı üzərindəki körpüyə həsr olunmuş italyan
nümunəsində inşaat qurbanları gəlinlər, gənc qadınlar, cavan analardır (14, 151-154).
Bəzən elə inşaatçının öz arvadını qurban verirdilər. Məsələn, italyan rəvayətinə
görə, Artu çayı üzərindən salınan körpü hər dəfə uçulduğundan ona ustanın öz arvadını hörürlər. Bundan sonra körpü uçulub tökülmür. Lakin o, çiçək saplağı kimi əsir.
Çünki qadın ölərkən körpünü məhz belə lənətləmişdi (14, 154).
Bəzi hallarda yeni nikahlanmış cütlüklərdən qurban kimi istifadə olunurdu.
Polşanın Birji bölgəsindəki qala qülləsi haqqındakı rəvayətdə deyilir ki, knyaz qalanın tikintisini heç cür başa çatdıra bilmədiyini, hər dəfə nəyinsə buna mane olduğunu
görəndə car çəkdirir ki, elə indicə ərə getmək istəyən qıza cehiz verəcək. Belə bir qız
tapılır, kəbin kəsilir. Bundan dərhal sonra cütlüyü diri-diri divara hörürlər (14, 154).
İnşaat qurbanı kimi kişilərin seçilməsi ilə bağlı məlumatlar da folklor örnəklərində yer almışdır. Məsələn, Afrikanın qədim Daqomeya şəhəri «Da»nın qarnı» kimi
tərcümə olunur. Saqada nəql olunur ki, kral Takudonu Da adlı kişini diri-diri çalaya
atdırıb onun üzərində sarayının özülünü qoydurur.
Şimali Amerikanın Qayda adlı hindu qəbiləsində qulları öldürüb yeni binanın
künc dirəklərinin altında basdırırdılar.
Bir alman rəvayətinə görə, cəngavər fon İxtenhagen özü üçün qala tikdirərkən
memardan belə bir vəd alır ki, o tikə biləcəyi ən yaxşı qalanı inşa etsin. Əgər elə olmasa, o diri-diri divara hörüləcək. İş bitdikdən sonra qalanın sahibi memara sual verir ki, bundan daha yaxşısını inşa edə bilərmi? Memar yarızarafat cavab verir ki,
“bəli”. Onu dərhal diri-diri divara hörürlər (14, 154).
Bu mətn Azərbaycan ərazisində yayılmış oxşar məzmunlu rəvayəti xatırladır.
Rəvayətə görə, bir hökmdar sarayının tikintisini yenicə bitirmiş memardan soruşur
ki, bundan daha yaxşısını ucaltmağı bacararmı. Memar müsbət cavab verdikdə
hökmdar onun öldürülməsini əmr edir. Çünki başqa bir şahın onunkundan daha gözəl
saraya sahib olmasını istəmir.
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Lakin bu halda memarın ölümünü inşaat qurbanı kimi qəbul etmək olmaz.
Qurbanın hansı şəkildə öldürülməsi ilə bağlı dünya xalqları folklorunda bir çox
örnəklər vardır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz çala qazıb bünövrəyə basdırmaq, divara
hörmək, öldürüb dörd parça edərək dörd küncə gömməkdən başqa, qurbanın qanı ilə
bünövrənin, yaxud künc daşlarının isladılması, eləcə də Paxomovun qeyd etdiyi
Azərbaycan variantındakı kimi, qurbanın qanının daşları bir-birinə bərkidən palçıq
(sement) qarışığına qatılması kimi üsullar da vardır.
Bir ingilis əfsanəsində deyilir ki, Vortigern öz qülləsinin bünövrəsini qeyri-qanuni doğulmuş bir uşağın qanı ilə islatmayınca onun tikintisini bitirə bilmirdi.
Yeni Qvineya papuaslarında təzə evə girməzdən qabaq astananı insan qanı ilə
suvarmaq adəti olmuşdur. Şimali Amerika tikinkitlərində başçı özünə ev tikdirməzdən əvvəl qullarından birini boğub onun qanını tikinti sahəsinə səpərmiş (14, 155).
Bəzən bir mərasim gözlənilmədən başqa bir mərasimi yaradır, onların hər ikisi
eyni rəvayətin tərkibində qovuşur. Məsələn, serb saqasında təsvir olunur ki, divara hörülən gənc qadın nə qədər ah-nalə edirsə, onu dinləyən olmur. Onda gəlin xahiş edir ki,
bir aylıq oğlunu əmizdirə bilsin deyə, onun döşlərini açıq saxlasınlar. Həm də balasını
görməsi üçün gözlərinin qarşısını bağlamasınlar. Deyilənə görə, qadın bir il körpəsini
bu minvalla əmizdirmişdir. Nəql edirlər ki, həmin divarın üzərində indi də əmələ gələn
ağ əhəngəbənzər mayeni südü olmayan gənc analar suya qatıb içirlər (14, 151-152).
Göründüyü kimi, “inşaat qurbanı” mərasimi gənc anaların döşlərinə süd gəlməsi üçün
icra etdikləri mərasimi doğurmuşdur.
Gürcü rəvayətlərində isə qala divarlarına hörülmüş Zurabın göz yaşları (“Suram qalası”) və ya qanı (“Siqnax qalası”) ilin müəyyən günlərində (“Müqəddəs cümə
axşamı”nda) axıb insanları təəccübləndirir (14, 150).
Müxtəlif xalqlara məxsus mətnlərdə uşaqların divara hörülərkən oturacaqda əyləşdirilməsi, onların başını qarışdırmaq üçün oyuncaqlardan, yaxud da yeməklərdən
istifadə edilməsi təsvir olunur. Zavallı körpələr nə baş verdiyini belə anlamır, bunun
bir oyun olduğunu düşünürlər. Maqdeburq şəhərinin qala divarları haqqında alman
saqasında Marqarita adlı bir qadının pul müqabilində öz oğlunu inşaat qurbanı kimi
satması, uşağın oyuqda oturdulub divara hörülməsi nəfəs alması üçün kiçik bir yarığın qoyulması təsvir olunur. Hər kəs həmin qadından üz döndərir. O, şəhəri tərk edir,
lakin əlli il sonra qoca, əldən düşmüş dilənçi görkəmində yenidən qayıdır. O xahiş
edir ki, oğlunu xristian qaydası ilə dəfn etməyə icazə versinlər. Gənc daşyonan həmin yerə dırmaşanda qəribə bir səhnə ilə qarşılaşır. Bir neçə daşı aralayanda gənc bir
cüt parlaq gözün oyuqdan ona baxdığını görür. Bu, balaca, qoca bir kişi idi. Onun
uzun, ağ saqqalı daşların arasına dolaşmışdı. Qocanın başının üstündəki oyuqda quşlar yuva qurmuşdu. Düşünürdülər ki, qocanın bu illər ərzində sağ qalmasına səbəb
həmin quşların onu yemləməsi olmuşdur. Daşyonan bir memarla köməkləşib qocanı
aşağı düşürürlər. O artıq ölmüşdü. Lakin hər iki şəxs and içirmişlər ki, yuxarıda olanda qoca zarıyırmış (14, 148).
Əlbəttə ki, saqanın bu hissəsində xalq öz fantaziyasına qol-qanad vermiş, mətni
emosional bir epizodla bəzəmiş və onun daha təsirli alınmasına nail olmuşdur.
Nümunələrdən gördüyümüz kimi, mətnlərdə inşaat qurbanından başqa, onun
valideynləri, inşaatçılar, hökmdarlar, onların əyanları, ailə üzvləri, hətta bəzi əfsanəvi, mifoloji varlıqlar (bolqar, serb, xorvat, makedon folklorunda “vila”) personaj qis-
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mində çıxış edirlər. Valideynlər öz balalarının taleyi ilə barışmağa çalışır, çox vaxt
bunu bacarmırlar. Hökmdarlar adətən saray və qalaların sifarişçisi, qurbanın qətlinə
fərman verən şəxs kimi verilirlər. Hökmdara inşaat qurbanının verilməli olduğu barədə məsləhəti çox zaman memar, inşaatçılar, yaxud ustalar verirlər. Bəzən isə bu
funksiyanı kahinlər, cadugərlər və ya mifoloji varlıqlar icra edirlər. Onlar gerçək
dünya ilə ruhlar aləmi arasında vasitəçi rolunu oynayırlar. Onların vəzifəsi mərasimin keçirilməsinin vacibliyini tikinti sahibinə başa salmaq, bu zaman bütün qaydalara əməl olunmasına nəzarət etmək, iki aləm arasındakı münasibətlərin pozulmasına
yol verməməkdir. Hələ Plutarx qeyd edirdi ki, “Romul şəhər salmağa hazırlaşarkən
Etruriyadan xüsusi adamları dəvət etdi və onlardan bütün vacib ayinlərin təfərrüatlarını öyrəndi (2; 11, 32).
Fantastik, mifoloji varlıqların bu mövzulu mətnlərdə iştirakı da maraqlı məqamlardandır. Nümunələrdə həmin obrazlar ustaların gün ərzində inşa etdiyi tikilinin
müəyyən bir hissəsini gecə uçurub dağıdır, yerin dibinə çökdürür, çəkilən əməyi zay
edirlər. Digər tərəfdən onlar tikintinin sahibinə inşaat qurbanı verməyin lazım olduğunu söyləyir, hətta qurbanı necə seçməyi də öyrədirlər (14, 151). «Vila» belə varlıqlardandır. Bolqar, serb, xorvat, makedon xalqlarının təsəvvüründə vila qamətli, gözəl, yerədək uzun saçlı və qanadlı qızdır. Əynindəki sehrli donu kim oğurlasaydı ona
tabe olardı. Vila ona zərər vuran şəxsdən intiqam almaq xüsusiyyətinə də malik idi.
Bu əlamətləri vilanı bizim folklor nümunələrimizdəki pərilərə yaxınlaşdırır.
E.A.Paxomovun “Qız qalası” ilə bağlı verdiyi bir cümləlik informasiyadan təkan olaraq inşaat qurbanı mövzusunda apardığımız axtarışlar günümüzə yalnız bir
cümləsi gəlib çatmış, tarixin dolaylarında azıb qalmış rəvayəti rekonstruksiya etməyə
imkan verir. Bizcə, bəhs edəcəyimiz növbəti nümunə bunun üçün ən uyğunudur.
Əvvəla, bizdə inşaat qurbanı kimi uşaq deyil, kişi və ya qadın deyil, qızın seçilməsi ümumtürk folklor kontekstində baxdıqda tamamilə başa düşüləndir və ənənənin
davamı kimi görünür. Ümumiyyətlə, türk təfəkkürünə görə, Tanrı üçün nəzərdə tutulmuş nə varsa, ən yüksək keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Bu, tayfanın ən gözəl qızı ola
bilər. Məsələn, Çin mənbəsində təsbit olunmuş «Törəyiş» dastanında təsvir olunduğu
kimi, qədim hun yabqularından biri son dərəcə gözəl iki qızının yalnız Tanrı ilə evlənməyə layiq olduğunu hesab edərək onları bir qalada saxlayır. Tanrının qurd cildində gəlib qızlarla izdivaca girməsindən doqquz oğuz türkləri törəmişdir (2, 31).
İnşaat qurbanı kimi məhz qızın seçilməsi onun bakirəliyi, bundan öncə heç
kəsə mənsub olmaması, Tanrıya ünvanlanması düşüncəsindən irəli gəlir. Hun yabqusunun qızlarının Tanrı ilə evlənməsi və Tanrıya inşaat qurbanı olaraq qızın verilməsi
arasında çox dərin, məntiqli məna əlaqəsi, eyni semantik işarə sezilməkdədir. Belə
ki, inşaat qurbanı mərasiminin müxtəlif nümunələrdə gəlib çatmış mərhələ və təfərrüatlarına diqqət yetirsək, burada toy və yas mərasimlərinin əlamətlərinin qovuşduğunu görərik. Mətnlərdə təsvir olunur ki, qurbanlıq qızı öncə hamamda çimizdirir,
sonra ona ləziz təamlar yedirib yatmağa göndərirlər. Təyin olunmuş saatda onu yuxudan oyadaraq ağ köynək, üstündən gözəl paltar geyindirirlər. Ayağına geyinmək
üçün zərif ayaqqabılar seçirlər. Saçlarını ərə gedən qızlar kimi yığırlar. Sonra qızı
aparmağa gəlirlər (gəlinin ardınca gəldikləri kimi) və onu bütün qohum-əqrəbası yola
salır. Qonaqlara müxtəlif yeməklər təklif olunur. Qurbanın əşyaları onlara paylanır.
Qız öz ata-anasından xeyir-dua istəyir.
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Buraya qədər yerinə yetirilən bütün ayinlər toy mərasimini xatırladır. Lakin
bundan sonra qurbanı tikinti sahəsinə aparıb divara hörürlər. Doğmaları qızı anmaq
üçün üç gün həmin yeri ziyarət edirlər.
N.A.Kriniçnaya qeyd edir ki, daha sonrakı dövrlərdə əski inamların unudulub
getməsi, yerini başqa dinlərə verməsi ilə əlaqədar olaraq, inşaat qurbanı öz sakrallığını,
əhəmiyyətini itirir. Lakin hələ də icra olunmaqda davam edir. Bu zaman o, mənasız
insan qətlinə çevrilir. Nəticədə köhnə adətlərlə yeni təfəkkür toqquşur (6, 159).
Beləliklə, Y.A.Paxomovun kiçik qeydi həm geridə qalmış tayfalarda, həm də
özünü sivil hesab edən xalqlarda hətta XVIII əsrədək icra olunan amansız bir mərasimin sübutu, hafizələrdən silinmiş kədərli bir rəvayətin parçası imiş.
İşin elmi nəticəsi. Məqalədə Qız qalası haqqında unudulmuş bir rəvayət onun
başqa xalqlardakı eyni süjetli analoqları əsasında rekonstruksiya edilmişdir.
İşin elmi yeniliyi. Adətən etnoqraflar tərəfindən tədqiq olunan “inşaat qurbanı”
mərasimi Azərbaycan folklorşünaslığında ilk dəfə bir beynəlxalq süjet olaraq müxtəlif
xalqların ağız ədəbiyyatındakı oxşar nümunələrlə müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalənin materiallarından antropoloji nəzəriyyənin
müddəalarının təsdiqinə həsr olunmuş tədqiqatlarda, həmçinin ali məktəblərdə keçilən
“Folklor və etnoqrafiya” fənninin tədrisində əlavə vəsait kimi istifadə oluna bilər.
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MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN ŞEİRİNDƏ
“KOROĞLU” MOTİVİ
Xülasə
Koroğlu türk xalqlarının ümummilli qəhrəmanıdır. Yüz illərdir bu xalq qəhrəmanına olan sevgi
bitib tükənməmiş, artıb dillərdə dastan olmuşdur. Koroğlu xalqın milli mənafeyini müdafiə etdiyindəndir ki, müasir Azərbaycan poeziyasında da tez-tez bu mövzuya müraciət olunur. Çağdaş şairlərimizin əsərlərində rast gəldiyimiz Koroğlu motivi daha çox Azərbaycan xalqının azadlıq ideyaları ilə
bağlıdır. Yadelli işğalçılara qarşı mübarizə yolunda ərənlərin döyüşkənlik ruhunda Koroğlu irsinin
təsiri danılmaz gerçəklikdir.
Məqalədə çağdaş Azərbaycan şairlərinin əsərlərindən nümunələr verilmiş, Koroğlu motivinin
poeziyamızdakı yerinin müəyyənləşdirilməsinə çalışılmışdır.
Açar sözlər: Azərbaycan, poeziya, Koroğlu, şeir, mübarizə, qəhrəmanlıq, çağdaş, motiv.
THE KOROGHLU MOTIVE IN THE AZERBAIJAN POEMS
OF INDEPENDENCE PERIOD
Summary
Koroghlu is national hero of the Turkhis peoples. In hundred years their love to this people
hero, was not diminished, it has increased that and it has been the general topic of conversation.
Koroghlu defend national interest of the people that appeal is often been to this theme in the modern
Azerbaijan poetry. The Koroghlu motive which met in the works of our modern poets is more
connected freedom ideas of the Azerbaijan people. The influence of Koroghlu heritable is indeniable
reality in the bellicosity spirit of the braves and fight way against foreign conquerors.
It given examples from works of the modern Azerbaijan poets, It has been defined the place of
Koroghlu motive in our poetry in the article.
Key words: Azerbaijan, poetry, Koroghlu, poem, fight, heroism, modern, motive.
МОТИВ “КОРОГЛУ” В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ
ЭПОХИ НЕЗАВИСИМОСТИ
Резюме
Короглу является общенациональным героем тюркских народов. Вот уже сотни лет
любовь к этому народному герою не только не иссякла, а наоборот возросла, превратилась в
дастан. В виду того, что Короглу является выразителем чаяний народа и защитником его интересов к этому мотиву часто обращаются в современной азербайджанской поэзии. Поэты часто
обращаются к этой тематике. Мотив “Короглу” с которым мы встречаемся в произведениях поэтов более, всего связан с идеями азербайджанского народа. Влияние наследия Короглу на темАтику борьбы против иноземных захватчиков является неоспоримым фактом и реальностью.
В статье представлены поэтические образцы из произведений современных азербайджанских поэтов, предпринята попытка определить место мотива Короглы в азербайджанской
поэзии.
Ключевые слова: Азербайджан, поэзия, Короглу, стих, борьба, геройство, современность, мотив
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Koroğlu türk xalqlarının ümummilli qəhrəmanıdır. Yüz illərdir bu xalq qəhrəmanına olan sevgi bitib tükənməmiş, əksinə bir az da artmış, inkişaf etmişdir. Koroğlunun qəhrəmanlıqları dillərdə dastan olmuş, haqqında hekayələr, şeirlər yazılmış,
nəğmələr qoşulmuşdu. Sevindirici haldır ki, bu gün də bu ənənə davam etməkdədir.
Belə ki, “Koroğlu” eposunun öyrənilməsi, tədqiqi eyni zamanda, həm Koroğlunun öz
obrazının, həm də Koroğlu qəhrəmanlarının ədəbiyyata gətirilməsinə səbəb olmuşdur. XX əsrin sonlarında sovet rejiminin çökməsi ilə Azərbaycanda başlanan milli
azadlıq hərəkatına ziyalı zümrəsinin qoşulması bu dövrün ədəbi prosesində yeni bir
dalğa canlandırdı. Yazarlar xalqın tarixi keçmişini qabardaraq milli qəhrəmanları örnək olaraq dünyaya təqdim etməyə başladılar.
Xüsusilə 1980-ci illərin sonlarında Azərbaycanda başlayan azadlıq hərəkatının
təkanverici qüvvələrindən biri də Koroğlunun haqq-ədalət uğrunda apardığı mübarizənin təbliğiylə bağlı olmuşdur. Öz azadlıq ideallarını Koroğlunun simasında görən
Azərbaycan xalqı tarixi keçmişinə nəzər salıb bu kontekstdən çıxış edərək mübarizlik
əhval-ruhiyyəsini ortaya qoymağı məqsədə müvafiq hesab etmişdir. Bu dövrdə yaranan poetik nümunələrdə tez-tez Koroğlu qəhrəmanlarına müraciət olunurdu. Azərbaycan şairləri Xəlil Rza Ulutürk, Məmməd Araz, Sabir Rüstəmxanlı, Zəlimxan Yaqub, Ənvər Əhməd, Oktay Rza, Adil Cəmil, Nizami Muradoğlu və digərlərinin əsərlərində tez-tez “Koroğlu” dəlilərinin adları sadalanır, bu igidlərin qəhrəmanlıqları
poetik deyimlərlə xatırladılır, çağırış ruhlu şeirlər yazılırdı.
Ənvər Əhmədin “Qalx ayağa, Üzeyir!” şeirində Qarabağ faciəsi ilə bağlı olaraq
Koroğlu yada salınır, qəribə bir nisgil ilə Koroğlu arzulanır, “Koroğlu” operasının
yaradıcısı Üzeyir bəyə müraciət olunur. Məlum olduğu kimi türk xalqının qəhrəman
oğlu Koroğlu dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun diqqətini cəlb etmiş və bəstəkar
“Koroğlu” operasını yazmışdı. Bu opera ikinci cahan savaşı zamanı dəfələrlə Moskvada, Bakıda və sovetlər birliyinin bütün böyük şəhərlərində, hərbi hissələrdə tamaşaya qoyulmuşdu. Əsərdə Koroğlunun qəhrəmanlığının bariz şəkildə tərənnümü döyüşçülərin mübarizə ruhunu yüksəltməyə xidmət etmiş, düşmənə amansız zərbələr
vurulmuşdu.
“Koroğlu” operasının bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov əslən Qarabağdandır. XX
əsrin sonlarında Qarabağ savaşında Üzeyir Hacıbəyovun vətəni erməni işğalçıları tərəfindən işğal olundu. Şair Ənvər Əhməd bu ağrını içindən keçirdərək başda Üzeyir
bəy olmaqla bu dünyanı tərk etmiş əslən qarabağlı olan nəhəng sənət adamlarının ruhuna xitab edir, sanki Koroğlunun zəngulələrini öz ifalarında yaşadan Bülbülü, Cabbar Qaryağdı oğlunu köməyə çağırır:
Qalx ayağa Üzeyir, ruhuna dağ basıldı,
Natəvan saçlarından qayalardan asıldı.
Ölüm öldürmür bizi, Vətən, yaramı bağla,
Oxuma sən, Qaryağdı, segah üstündə ağla (1, 498)- deyir.
Daha sonra şair Koroğlu cəngisindən danışır. “Cəngi” döyüş havasıdır, “Koroğlu” operasında da döyüş səhnələri “cəngi havasının üzərində qurulubdu. Bəs nədən
indi bu havanın təsiri birdən birə yoxa çıxdı? “Koroğlu” operasında Koroğlunun
oxuduğu ariyanın ən məşhur ifaçısı Bülbül olubdu. Şair üzünü Bülbülə tutur:
Qəbrinə qan çilənir, susma, oxu, Bülbülüm,
Bulud-bulud ağlayır orda çiçəyim, gülüm.
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Hanı mənim Koroğlum, cəngisi bəndə düşdü,
Hanı mənim köhlənim, harda kəməndə düşdü? (1, 498)
Əgər Koroğlunun cəngisi bəndə düşürsə, demək Koroğlu özü dardadır, onun
köhlən atı – Qırat dara düşübdü. Təəssüf ki, Koroğlu darda olanda onu qurtaran olmadığı kimi, Koroğlu da Qıratın belində olanda Qıratın qədrini bilməyibdi. Xalq şairi
Məmməd Arazın şeirində bu epizod belə təcəssüm tapıbdı:
Nağıllar önündə,
Uyuyan ağıllar
Hırıltı sevərlər,
Hayqırtı sevməzlər.
Nə qədər ölməyib
Koroğlunu,
Nə qədər itməyib,
Qıratı sevməzlər (2, 247).
Məmməd Arazın fikrincə vaxtında heç nəyin qədir-qiymətini anlamadıq, sevilməli qəhrəmanlarımızı xalqımıza görk edə bilmədik. Koroğlu meydanda tək qalanda
unuduldu, igidlər yaddan çıxdı, hətta Qırat keçəl Həmzənin əlinə keçəndən sonra
Koroğlu Qıratın əvəzsiz bir nemət olduğunu başa düşdü və üzünü keçəl Həmzəyə
tutub dedi:
Əylən deyim Qıratın qiymətini,
Səksən min sərkərdə mala da vermə!
Səksən min ağ tüklü qəmər öyəcə,
Səksən min xəzinə pula da vermə! (5, 171)
Məmməd Araz folklora bağlı şair olduğundan Koroğlu və Qırat adını düşünərək şeirinə gətirmişdir. Şair yerli-yersiz hədyan və lazımsız, bayağı lətifələr söyləyib
hırıldayan, Koroğlu nərəsini, bir igid hayqırtısını unudanları, Qırat kimi köhlənləri
itirənləri qınayırdı. Şair təəssüflənirdi ki, bəzən bu cür qəhrəmanlar unudulur, xəyanətə tuş olur, etibarsızlıqlarla üzləşirlər. Necə ki, Koroğlu tərk edilmiş, Nəbi xəyanətin qurbanı olmuş, eləcə də sonda vətən, torpaq müxtəlif xəyanətlərin nəticəsində
parçalanmış, işğal olunmuş, hazırda düşmən tapdağında inləyir. Sağlığında qəhrəmanlar qəhrəman kimi qarşılansaydı, igidlərə qiymət verilsəydi vətən də basılmazdı,
Qarabağ da əldən getməzdi. Burada Koroğlu epizodu eyni zamanda iki şairin yaradıcılığında həm də ortaq nöqtə yaradır.
Belə bir yanğı xalq şairi Zəlimxan Yaqubun da içindən keçir. Şair Borçalıda
Qırata bənzəyən bir köhlən minir. Köhlən atın belində özünü Koroğlunun dəlilərinə
bənzədən şair Borçalı harayını gənc nəsillərə çatdırmağa çalışır. Əhalisinin böyük
hissəsi Azərbaycan türklərindən ibarət olan Borçalı sazın, sözün vətənidir. Gözəl
təbiəti, saf insanları ilə Vətəndən ayrı düşən Borçalının oğulları da zaman-zaman bu
yurdları tərk edib gedirlər. Bu nisgil şairin dilində sözü, əlində sazı yandırır:
Dilimdə söz yandı, əllərimdə saz,
Cilvələndi bahar, çiçəkləndi yaz.
Oldum Dəmirçioğlu, oldum Xan Eyvaz,
Koroğlu nərəsi dindi qulaqda,
Bir köhlən at mindim Qarabulaqda! (9, 77)
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Şair başa düşür ki, zaman-zaman Borçalının tərk edilməsi, bu yurdun gələcək
faciələrinin təməlini yaradır. Torpağa bağlanmaq, elə bağlanmaq, yerə-yurda sahib
çıxmaq mərd, mübariz oğulların işidir. Koroğlu qeyrətli oğulları Qarabulağa – Vətənə səsləyən şairin harayı qulaqlarımızda səda verir:
Üz tutun müqəddəs torpağa sarı,
Döşdə gülü öpün, zirvədə qarı.
Gəlin, Borçalının mərd oğulları,
Borçalı qalmasın gözdən iraqda,
Çapın Qıratları Qarabulaqda!!! (9, 77)
Zəlimxan Yaqub “Bir köhlən at mindim Qarabulaqda” şeirinin sonunu belə
həyəcan təbili çalaraq bitirir. Məşhur atalar sözündə deyilir: “İlan vuran ala çatıdan
qorxar”(3,231). Zəlimxan Yaqubun da həyəcan təbili çalmasını bu gün düzgün
qiymətləndirmək, Borçalı mahalının boşalmasının qarşısını almaq lazımdır.
Adil Cəmilin “Qan borcu” poemasında da bu hiss təkrarlanır. Torpağı yağı
düşmənlər tərəfindən işğal olunan bir millətin durub düşünmək haqqı yoxdur. Öz
keçmişinə arxalanıb, ərən babaların, qoç koroğluların varisləri döyüş meydanlarına
atılıb ya qazi, ya şəhid olmalı, Vətəni dardan, işğaldan qurtarmalıdır:
Daha bəsdir bu cinayət –
Hanı bizim qeyrətimiz?
“Cəngi”miz var, cəngə çıxaq,
Qoy çalınsın “Heyratı”mız... (4, 7)
Genetik yaddaşımızın bizə təlqin etdiyi Koroğlu irsinin davamçıları olaraq
çağdaş Azərbaycan şairlərinin ərənləri döyüşə səsləməsinin bir Koroğlu gözləntisi
vardır və olubdur. Təsadüfü deyildir ki, Koroğlu adıyla doğulub Koroğlu kimi qəhrəmanlıq göstərmiş Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Koroğlu İsmayıl oğlu Rəhimov
ona valideynlərinin verdiyi adı doğrultmuş, erməni işğalçılarına qarşı mübarizədə
igidlik göstərmişdir. Koroğlu Rəhimov 3 iyul 1992-ci ildə Ağdərə uğrunda gedən savaşlarda qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Şair Oktay Rza Koroğlu Rəhimovun igidliyini xalq qəhrəmanı Koroğlu ilə müqayisə edərək hər ikisinə hörmət və ehtiramını
bildirir:
İki KoroğluBiri tariximin əvvəllərində
Yurdumun sabahı üçün doğulub.
Biri müstəqillik, hərb illərində
Döyüşən, vuruşan Koroğlu olub.
Biri ağalara yad, qənim idi,
Qədim Çənlibeldə çalıb min zəfər...
Biri Qarabağda göstərib hünər,
Yaşıl xiyabanda uyuyur indi (8, 164).
İnanırıq ki, yeni-yeni Koroğlular doğulacaq, yeni “cəngilər” çalınacaq, türkün
cəngavərlik dünyasının itirilmiş əzəməti bərpa ediləcəkdir. Bu baxımdan N.Muradın
“Vətən” şeiri də poetik yükünü Koroğlu “cəngisi” ilə zənginləşdirmişdir. İtirilmiş
torpaqların yenidən döyüş meydanlarından keçərək alınması üçün çağırış bu şeirin
əsas qayəsini təşkil edir:
Haqqa yol gedirəm, yolum duman, çən,
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Zəngəzur mahalım, Qarabağ vətən.
Döyüş təbilləri çalınmır nədən?
Cəngi çaldırmağa vədəndi, Vətən! (7, 24).
Şairin Allaha müraciətlə yazıldığı “Qalmayıb” şeirinin son bəndlərində Koroğlu igidliyi, qəhrəmanlığının arzulanması və bu həsrətin nə zamansa sona yetəcəyinə
bir ümid edilir ki, nə vaxtsa Koroğlu və onun 7777 dəlisi yenidən dünyaya gələcək,
günahsız qətl edilən soydaşlarımızın qisasını alacaq, bütün türk dünyasına əminamanlıq gətirəcəklər:
Göndər Atillanı, Həzrət Əlini,
Göndər Koroğlunu,
7777 dəlini!
Qopar tufanını, əsdir yelini,
Düşmən bilsin ona aman qalmayıb!
Dünya bilsin Böyük Turan yaşayır,
İki ürək olub bir can yaşayır.
Anadolum, Azərbaycan yaşayır,
Bu torpaqda ahu-fəğan qalmayıb! (7, 38).
Çağırış sədaları Qafar Qəribin poeziyasında birbaşa müraciət formasında bu
günkü gəncliyə, özünü Koroğlu soylu igidlər cərgəsində görənlərə ünvanlanmışdır.
“Mənim laylam Cəngidir”, “Haqq”, “Məlhəmimiz Qarabağda”, “Nifrətim dada yetmir”, “Koroğlu nəslinə çağırış” şeirləri üsyankar şairin könül çırpıntılarını düşmənə
nifrət, qəzəb hisslərinə istiqamətləndirib mübarizlik dərsi verir. “İrəvan səfəri” son
səfər olar, bir Misri qılıncım, Qıratım olsa” (6,142) – deyən şair Koroğlu səfərlərindən birinin İrəvan olması istəyi ilə, “Sözdə yox, dildə yox, atam balası, alırsan qisası
al Qarabağda”(6, 143) - digərinin Qarabağın azadlığı uğrunda yurd yerlərimizi işğal
etmiş düşməndən qisas almaq məqsədilə Qarabağa keçirilməsini arzulayır.
Artıq silahlanın, “Cəngi” çağıdır,
Qan görsə qaçacaq, qorxaq yağıdır.
Bunlar tayqulağın təzə tağıdır,
Od vur atasına, qoy yansın daha.
İgid Qoç Koroğlu, adını qaytar!
Axı at namusdur, atını qaytar! (6, 136).
Müstəqillik dövrü poeziyasında Koroğlu obrazının canlandırılması, dəlilərinin
şücaətinin vəsf edilməsi, dastanın müxtəlif obraz və motivlərinə müraciət olunması
milli şüurumuzun alt qatında özünü qoruyub saxlayan duyğuların oyanış mərhələsini
əks etdirən xüsusiyyətlərdəndir. Poetik sözün qüvvəsi Koroğlunun “dəli nərəsi” kimi
yenilməz qüvvəyə malik olub mübarizə meydanında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İnanırıq ki, azadlıq, qələbə müjdəli marş sədalarının müşaiyyəti ilə Azərbaycan Ordusu işğal altında inləyən torpaqlarımızı xilas edəcək, o torpaqlarda Koroğlu zəngulələri eşidiləcək, “Cəngi” çalınacaqdır.
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HEYVANLAR ALƏMİ İLƏ BAĞLI AZƏRBAYCAN ƏFSANƏLƏRİNDƏ
MİFİK YARADILIŞ KONSEPSİYASI
Xülasə
Türk yaradılış mifinin böyük bir qolu heyvanlar aləminin yaradılması ilə bağlıdır. Digər mifologiyalarda olduğu kimi, türk mifologiyasında da heyvan ipostası – şəkli, başlanğıcı çox qədimdir. Bu,
ümumiyyətlə, heyvanların mifologiyadakı yeri və rolu ilə bağlıdır. İnsanlar ilk əcdadı ən əvvəl heyvan
görkəmində təsəvvür etmişlər. Bu heyvan əcdad daha sonra insan görkəmi qazanmışdır. Yaradılış
mifində heyvan konseptinin ilkinliyi öz izlərini Azərbaycan əfsanələrində qorumuşdur. Heyvanlarla
bağlı çoxlu əfsanələr vardır. Lakin qeyd olunmalıdır ki, bu çoxluğun öz səciyyəvi keyfiyyəti var. Bu
da ondan ibarətdir ki, hər bir xalqın folklorunda olduğu kimi, Azərbaycan folkloru üçün də səciyyəvi
olan heyvanlar var.
Açar sözlər: mif, yaradılış, əcdad, heyvan, əfsanə
MYTHICAL CREATURE CONCEPTION ABOUT THE ANIMAL WORLD IN
AZERBAIJANI LEGENDS
Summary
One of the branches of Turkic creature myth is about the creation of animal world. As in other
mythologies in Turkic mythology the animal form, creation is very ancient. Generally, it is connected
with the place and the role of animals in the mythology. People imagined the first ancestors as in
animal appearance. That animal ancestor later got the appearance of human. In the creation myth the
beginning of the animal conception saved its signs Azerbaijani legends. There are many legends about
animals. But it must be noted that this majority has its characteristic quality. It means each nation has
characteristic animals in their folklore as it is in Azerbaijan folklore.
Key words: myth, creature, ancestor, animal, legend
КОНЦЕПЦИЯ МИФИЧЕСКОГО СОЗДАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЛЕГЕНДАХ
СВЯЗАННЫХ С ЖИВОТНЫМ МИРОМ
Резюме
Одна большая часть турецкого мифа создания связана с сотворением животного мира. В
турецкой мифологии также как и в других животная ипоста – форма, начало очень древняя.
Это, вообще, связано с местом и ролью животных в мифологии. Люди с самого начала древних
предков представляли в виде животного. Это животное предок позже получило вид человека.
Первичность животного концепта мифа рождения сохранила свои следы в азербайджанских легендах. Имеются множество легенд связанных с животными. Но надо отметить, что это множество имеет свое характерное качество. А это означает, что также как и в фольклоре каждого
народа имеются животные, которые типичны для азербайджанского фольклора.
Ключевые слова: миф, создание, предок, животное, легенда

Məsələnin qoyuluşu. Yaradılış mifində heyvan konseptinin ilkinliyi öz izlərini
Azərbaycan əfsanələrində qorumuşdur. Hər bir xalqın folklorunda olduğu kimi,
Azərbaycan folkloru üçün də səciyyəvi olan heyvanlar var. Və bu heyvan obrazlarını
araşdırdıqda onların əski mifoloji kultlarla bağlılığı üzə çıxır.
İşin məqsədi. Heyvanlar aləmi ilə bağlı Azərbaycan əfsanələrində mifik yaradılış konsepsiyasının cizgilərini bərpa etmək.
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Türk yaradılış mifinin böyük bir qolu heyvanlar aləminin yaradılması ilə bağlıdır. Digər mifologiyalarda olduğu kimi, türk mifologiyasında da heyvan ipostası –
şəkli, başlanğıcı çox qədimdir. Bu, ümumiyyətlə, heyvanların mifologiyadakı yeri və
rolu ilə bağlıdır. V.N.Toporov dünya mifologiyalarının təcrübəsinə əsaslanaraq yazır
ki, mifologiyada heyvanın və ümumiyyətlə, animal elementin rolu müstəsna dərəcədə böyükdür. Bu rol heyvanın bəşəriyyətin inkişafının erkən mərhələsindəki əhəmiyyəti ilə müəyyənləşir (23, 440).
V.V.Yevsyukov yazır ki, yeri heyvan obrazında təsvir edən miflər ən qədim və
sadə miflərə aiddir (13, 71). Müəllif yenə də göstərir ki, kainatın insan bədəni ilə eyniləşdirilməsi dünyanın zoomodelindən cavandır (13, 79).
Yəni insanlar ilk əcdadı ən əvvəl heyvan görkəmində təsəvvür etmişlər. Bu heyvan əcdad daha sonra insan görkəmi qazanmışdır. Buradan görünür ki, mifologiyada
əvvəlcə zoomorfizm hakim olmuş, antropomorfizm onun inkişafı kimi meydana gəlmişdir. Burada hətta bir faktı göstərmək də yerinə düşər ki, “Oğuznamə”nin uyğur versiyasında oğuzların ilk əcdadı Oğuz kağan öküz şəklində rəsm olunmuşdur (25,15,22).
Yaradılış mifində heyvan konseptinin ilkinliyi öz izlərini Azərbaycan əfsanələrində qorumuşdur. Heyvanlarla bağlı çoxlu əfsanələr vardır. Lakin qeyd olunmalıdır
ki, bu çoxluğun öz səciyyəvi keyfiyyəti var. Bu da ondan ibarətdir ki, hər bir xalqın
folklorunda olduğu kimi, Azərbaycan folkloru üçün də səciyyəvi olan heyvanlar
vardır və bu heyvan obrazlarını araşdırdıqda onların əski mifoloji kultlarla bağlılığı
dərhal üzə çıxır. Bu məsələni monoqrafik müstəvidə tədqiq etmiş R.Əlizadə yazır ki,
Azərbaycan folklorunda təbiət kultları ilə bağlı inamların böyük bir hissəsi canlı
təbiət obyektlərini əhatə edir. Buraya qurd, ilan, at, müxtəlif quşlar və s. kimi mifik
obrazlar daxildir. Adları çəkilən heyvanlar ən qədim çağlardan mifik düşüncənin obyektini təşkil etmişdir. Bu heyvanların əsatiri-magik qüvvəyə malik olması düşünülmüş, onlara əcdad kimi yanaşılmış, sitayiş edilmiş, müvafiq kult mərasimləri yerinə
yetirilmişdir. Bu gün istər inanclar dünyasında, o cümlədən folklorumuzda həmin
heyvanlar ətrafında vaxtilə mövcud olmuş kult inamlarının izləri bu və ya digər şəkildə qorunub qalmışdır. Azərbaycan folklorunun bədii semantikasının, mifik-mənəvi əsaslarının öyrənilməsi heyvan və quş kultları ilə bağlı inamların öyrənilməsini bir
zərurət kimi tələb edir. Heyvan və quş kultları ilə bağlı inamların bir xarakterik
cəhəti ondan ibarətdir ki, ulu babalarımızın mifoloji-mərasimi dünya modelində əslində təbiət və məişət kultları biri-birindən keçilməz sərhədlərlə ayrılmamışdır. Xalqımızın mifik düşüncə çağında pərəstiş etdiyi bütün canlı və cansız kultlar onun
vahid mifoloji düşüncə təsəvvürlər sisteminə – kosmoloji dünya modelinə daxil idi.
Bu cəhətdən canlı təbiət kultları ilə bağlı inamlar xüsusilə əcdad kultları ilə qırılmaz
şəkildə bağlıdır (10, 75).
Burada bir məqama da toxunmadan keçmək mümkün deyildir. Heyvanat
dedikdə bütün qaçarlar və uçarlar nəzərdə tutulur. Lakin mifologiyada bunların
fərqi var. Mifin öz dünya modeli var. Bu model üç qatdan: göy, yerüstü və yeraltı
dünyalardan ibarətdir. Hər dünyanı işarələndirən, həmin dünyanın simvolu, obrazı,
modeli kimi çıxış edən heyvanlar var. Bu cəhətdən quşlar göy aləminə, astral sferaya,
qurd, at, keyik kimi obrazlar yerüstü aləmə aiddir.
Mifologiya bütöv bir sistemdir. Bu sistem bu gün bizə nə qədər primitiv görünsə də, bu primitivliyin altında mifin mükəmməlliyi gizlənir və mifin məntiqi heç
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bir halda pozulmur (Yeri gəlmişkən, əgər bu məntiq pozularsa, o deməkdir ki, artıq
mif mif olmaqdan çıxır).
Azərbaycan əfsanələrinə diqqət yetirdikdə mifik dünya modelini təşkil edən
ünsürlərin bir-biri ilə bağlılığını görürük. Bu bağlılığın əsasında yaradılış kosmoqoniyası durur. Bir mətnə nəzər salaq:
“Ayla Günəş sözləşirlər ki, balalarını çaya atsınlar. Ay kisəni daşla doldurur,
Günəş də balalarını kisəyə qoyub çaya atırlar. Sonra Günəş görür ki, Ayın balaları
ulduzlar yanındadı. Ondan soruşur ki, niyə mənim balalarımı çaya atdırdın? Ay deyir
ki, onlar sən yaşa çatanda hərəsinə bir dünya lazım olacaqdı, dünya da bir dənədi.
Aralarına qırğın düşəcəkdi. Dünyanı yandırıb kül eləyəcəklərdi. Fikirləşdim ki, çaya
atım, balığa çönsünlər. Adamlar da yesinlər” (1, 48).
Göründüyü kimi, burada yaranışdan söhbət gedir. Yaradılış dünyanın müxtəlif
səviyyələrini əhatə edir. Ayın balaları ulduza dönür, Günəşin balaları isə balığa dönür.
Bu mif bizə nəticə etibarilə balıqların yaradılışından bəhs edir. Balıqlar sualtı
dünyadır. Mifin məntiqinə görə, sualtı dünyanın varlıqları göy aləmi ilə bağlanır. Günəşin balalarının balığa çevrilməsi göy aləmi ilə sualtı aləmin eyni elementlərdən
təşkili mənasına gəlir. Bu da mifin məntiqinə uyğundur. Mifologiyada dünyanın
müxtəlif qatları bir-birindən formasına, şəklinə görə fərqlənir. Həmin dünyalar mahiyyətcə bir-birinin qohumudur. Bu qohumluğun əsasında yaradılış konsepsiyası durur və həmin konsepsiya mifik düşüncənin mahiyyətində durmaqla onun dünyanı
qavramasının əsas məntiqi kimi çıxış edir.
Türk yaradılış mifologiyası üçün xarakterik olan obrazlardan biri qurddur. Bu,
çox məşhur obrazdır. Tədqiqatçılar bu obrazın müxtəlif mifik cizgilərini aşkarlamışlar.
Zəki Vəlidi Toğan oğuz və qıpçaqlarda qurdun xilaskar sayıldığını göstərmişdir (22, 134).
Jan Pol Ru qurdu əcdad kimi səciyyələndirmişdir: “Qurdla dişi keyikin birləşməsindən böyük bir soyağacının gövdəsini təşkil edəcək şəxs doğulmuşdur. Bu soyağacı Çingiz xan öncəsi Monqol dönəmindən fateh Dobun Mergen adlı yaxın tarixli
atasına qədər bütün nüansları əhatə etməkdədir” (19, 310).
F.Bayat da qurdun əcdad və xilaskar funksiyalarını qabartmışdır: “Türk tayfalarında Boz qurd, əsasən, əcdaddır (məsələn, ciğil, yağma, karluq tayfalarında). Göy
Türklərdə əcdadlıq xilaskarlıq funksiyası ilə birləşib: əcdad-xilaskar şəklində rəsmiləşdirilib” (7, 47).
Bahəddin Ögəl Boz qurd obrazının müqəddəsliyinə işarə edərək yazır ki, türklərin öz simvolları olan müqəddəs qurda «Kök-Börü», yəni Göy Qurd demələrinin
səbəbi var. Kök, yəni göy, göyün rəngi olan mavilik idi (17, 42).
Bütün bu xüsusiyyətlər Azərbaycan əfsanələrində özünü qorumuşdur. Ancaq
burada təkcə özünü qorumaqdan danışmaq olmaz. Bu mifik cizgilər folklor düşüncəsinin – fəlsəfəsinin bədii-estetik əsaslarına çevrilmişdir. Məsələn, R.Əlizadə yazır ki,
Boz qurdun qiyamət günü türkləri xilas edəcəyi ilə bağlı əski bir inam mövcuddur və
bu inam türk qəhrəmanlarının dastan obrazlarında variasiya olunub. Bu baxımdan
“Dədə Qorqud kitabı”nda öz əksini tapmış qurdun xilaskarlıq missiyası da onun digər funksiyaları qədər qabarıq görünür (10, 79).
Bir səciyyəvi əfsanəyə nəzər salaq:
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“Bi tayfa varmış. Honun başçısının uşağı yoxiymiş. Çox qurbannan, nəzir-niyazdan sora honun bir oğlu oliy. Uşax dörd-beş yeşinə çatiy, ama yerimiy. Tayfa
baççısı fikirrəşiy: “Bə mən ölənnən sora şikəsd oğluma kim baxcax?”
Bi qunusu ho tayfanın üsdünə duşmannar hücum eliyi. Hamısı kişiləri öldüriy,
arvat-uşaxları yesir eliyip apariylər. İntası şikəsd uşağı aparmiylər ki, qurt-quş yisin.
Bi qurt uşağı yuvasına apariy. Başdiyi uşağı böyütmağa. Neçə illərdən sora
uşağın ayaxları açiliy. Özü də bööyüb elə pəhlivan oliy ki, ad-sanı hər yerə yeyiliy.
Düşmannar honun sorağını eşidip gəliylər öldurmağa. Ama oğlan hoların hamsını qıriy. Sora da gedip tayfasını kutariy” (3, 10).
Əfsanəni yaradılış mifinin strukturunu aşkarlamaqla təhlil etməyə çalışaq:
1. Xaos: Tayfa başçısının övladı yoxdur.
2. Kosmos: Tayfa başsız qalmır, başçının övladı doğulur.
3. Kosmosun natamamlığı: Uşaq şikəstdir, yeriyə bilmir.
4. Xaos: Düşmən hücum edib kişiləri öldürür, arvadları əsir götürürlər. Bu,
tayfanın məhvi deməkdir.
5. Kosmosyaradıcı xilaskar qurd: Bir qurd gəlib ölmək üçün atılmış uşağı
götürüb aparır. Uşağı bəsləyir və o, yenilməz qəhrəmana çevrilir.
6. Kosmos: Uşaq tayfanı xilas edir.
Burada iki əsas məqamı müşahidə edirik:
Birincisi, qurdun xilaskarlığı;
İkincisi, qurdun əcdad funksiyası.
Qurd uşağı xilas etməklə əslində tayfanın gələcəyini xilas edir. Həmin qurd
digər tərəfdən uşağı böyütməklə əslində onun hami əcdadı rolunda çıxış edir.
Naxçıvandan toplanmış bir əfsanəyə də nəzər salaq:
“Bir kişi dostugilə gəlir. Çörəh yeyillər, içillər, axşam olur. Kişi durur getsin,
dostu deyir ki, ə kişi, getmə, gecədi, bir şey olar. Kişi deyir ki, yox gedəcəm, at altımda, tüfəng belimdə, nədən qorxacam?
Dostunun arvadı bını eşidir. Demiyəsən, bı arvad bizdən yeylərdənimiş. Arvad
durup çıxır eşiyə, donun dəyişip qurt donuna düşür. Durur kişinin yolu üstünə. Bınnar tutaşır. Kişi görür ki, yox, bacarmayacax, birtəhər pıçaxnan bı adamcılın döşünnən yaralayır. Adamcıl aradan çıxır. Kişi də ta gedəmmiyip qeyidir dostugilə, başına
gələni danışır.
Bu dəmdə arvad gəlir. Kişi baxır ki, arvadın döşü yaralanıp. Məsələni annıyır.
Qeyidip dostuna deyir ki, bə o adamcıl sənin arvadındı. Mən onu yaralamışam.
Dostu heş zad demir. Durup ev-eşiyi axtarır. Kərmə qalağında arvadın donunu
tapır, yandırır. Arvad qışqırır, özünnən gedir. Əncax ta əli hara yetəcək. Donu yanannan sora adam adamçıllıxdan çıxır, adam olur” (14, 30-31).
Bu əfsanədə bir çox görüşlər bir-birinə qarışmışdır. Əvvəlcə kişinin arvadının
bizdən yeylərdən olmasına diqqət edək. Naxçıvan bölgəsindən toplanmış inancda
deyildiyi kimi, “cinnərə bizdən yeylər diyərix. Bizdən yeylər hər yerdə var, ancax insannara görsənməz. Təhcə mal-davar onnarı görür. Ona görə qoyun-keçi olan yerdə
bizdən yeylər olmaz, yoxsa ayax altında qalıp qırılallar ”(2, 46).
Göründüyü kimi, cin – bizdən yey ev sahibinin arvadıdır. Bu, insanla mistik
varlıqlar arasında olan qohumluğu göstərir. Həmin qohumluq yaradılış konsepsiyası
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ilə bağlıdır. Çünki evlənmək – nikah, nikah isə uşaqların – yeni həyatın yaradılışı deməkdir. Bu yaradılış konsepsiyasında qurd obrazı xüsusi hadisədir.
Bizdən yeyin hamıdan gizlədiyi donu var. Bu don qurd cildidir. Arvad bu donu
geyməklə qurda dönür. Demək, arvadın əsli-kökü qurddur. Donun yandırılması ilə o,
əbədi olaraq insana çevrilir. Lakin əcdadı yenə də qurd olaraq qalır. Bu halda ondan
doğulacaq uşaqların əcdadı ana xətti ilə qurda gedib çıxır. Bu da qurdun əcdad funksiyasını zahirə çıxarır.
Arvadın qurd geyimi ilə qurda dönməsi mifologiyada çevrilmə adlanır. S.Y.Neklyudov yazır ki, mifologiyada “çevrilmə” personajın öz görkəmini magik şəkildə dəyişməsidir. Bu, əksər hallarda ilkin (əsil) görkəmə qayıtmanı nəzərdə tutan müvəqqəti çevrilmədir. Çevrilmə motivi görünür, ovçunun maskalanması təcrübəsinə və bir sıra totemistik və animistik görüşlərə əsaslanır (15, 234-235).
Təhlil olunan əfsanədə arvad öz görkəmini magik şəkildə dəyişir. Bu, müvəqqəti çevrilmədir, çünki arvad bir müddətdən sonra öz görkəminə qayıdır. Ən başlıcası, bu motiv əski totemistik və animistik görüşlərlə bağlıdır. Totemistik görüş burada
qurd obrazı, animistik görüş isə arvadın bizdən yeylərdən olması ilə təsdiq olunur.
Azərbaycan əfsanələrində heyvanların yaradılışı ilə bağlı zəngin qalereya təqdim edilir. Məsələn, kirpinin yaranması haqqında bir əfsanəyə nəzər salaq:
“Bir ananın oğlu böyüyəndən sonra anasını hirsləndirərmiş. Ana da onun şıltaqlığına dözürmüş. Ana əlində oğlunun şalvarını yamayanda oğlu gəlib yemək istəyir. Ana “qoy işimi qurtarım” deyir. Oğul sözə baxmayıb evdən gedir. Ana əlində iynə Allahdan arzu edir ki, onu heyvana döndərsin, bu dərdi çəkməsin. Kirpiyə dönür
(4, 124).
Göründüyü kimi, burada insan kirpiyə dönür. Burada iki mifik akt var:
1. Yaradılış aktı: kirpinin yaranması;
2. Çevrilmə aktı: insanın heyvana çevrilməsi.
Başqa bir mətndə eyni yaradılış aktları tısbağa ilə bağlı “təkrarlanır”:
“Keçmişdə adamlar çayın qırağında çimirdilər. Elə yer seçərdilər ki, heç kim
onları görməsin. Bir tənbəl gəlin varmış, tənbəllik üstdə də danlanarmış. O, çayın qırağına çimməyə gəlir. Özünə yaxşı yer seçmir, qazanı su ilə doldurur, qaynadır, ləyənə su tökür çimir. Yaxalanmaq üçün suya girir. Birdən görür ki, yad bir adam ona tamaşa edir. Tez ləyəni başına çevirib özünü yad nəzərdən qoruyur, Allaha yalvarır ki,
tısbağaya dönsün. O vaxtdan tısbağa yad nəzər görəndə başını çanağında gizlədir” (5,
241-242).
Azərbaycan əfsanələrindəki məşhur obrazlardan biri maraldır. “Gülqədəmin əfsanəsi”ndə deyilir ki, çoban qızı Gülqədəm marallarla yaxın idi. Onlara saz çalırdı.
Bir ilan maral balası ilə düşmənçilik edirdi, anasını da sancıb öldürmüşdü. İlan fikirləşdi ki, əvvəl Gülqədəmi sancsın, onda maral yaşaya bilməyəcək. Elə də edir. Gülqədəm ölür, sazı da yoxa çıxır. Maral bir gün buynuzunda həmin ilanı və sazı götürüb qızın qəbrinin üstünə gəlir və özü də daşa dönür (5, 131-132).
Bu mətnə mifik aktlar seriyalar şəklindədir:
1. Qızın maralların hamisi olması: “Gülqədəm marallarla yaxın idi”.
2. Qızın marallarla mistik ünsiyyət saxlaması: Gülqədəm marallara saz çalırdı.
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3. İlan xaos (ölüm) yaradıcı element kimi: İlan maralın anasını sancıb öldürmüşdü. Gülqədəmi də sancır, qız ölür və sazı da yoxa çıxır.
4. Maral kosmoqonik başlanğıc kimi: Maralın daşa dönməsi ilə yeni relyef
yaranır. Maral bu halda həmin relyefin yaradıcı başlanğıcıdır.
M.Seyidov keyik-maral obrazı haqqında yazır: “Keyik ovçulardan ovu gizlədir,
ov heyvanlarını qoruyur, yurdun-vətənin sərhədlərinə göz qoyur. Bir sıra inamlardan,
inamların qalıqları və onlarla bağlı adətlərdən, mərasimlərdən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, qulağı dəlik keyikləri, dağ keçilərini, maralları ovlamaq uğurlu sayılırmış” (20, 242).
Azərbaycan əfsanələrinin əhəmiyyətli bir hissəsi ilanlarla bağlıdır. Bu, qədim
mifik görüşlərdən gəlir. V.V.İvanov yazır: “İlan demək olar ki, bütün mifologiyalarda bir tərəfdən məhsuldarlıq, torpaq, qadının yaradıcı gücü, su, yağışla, digər tərəfdən isə ev, od, həmçinin kişinin yaradıcı gücü ilə bağlı simvoldur” (11, 468).
İlan eyni dərəcədə Azərbaycan mifik görüşləri ilə bağlı simvoldur. R.Əlizadə
yazır ki, ilanın mifoloji təsəvvürlərdə yeraltı dünya ilə əlaqələndirilməsi, folklor
mətnlərində xeyir-bərəkət, ev-ocaq yiyəsi kimi təsvirini tapması, təbiətin gizli dilini
özündə daşıyan müdrik və xtonik varlıq tipində səciyyəsi onu kult müstəvisinə yaxınlaşdıran detallardır. Azərbaycan nağıllarında ilanın ağac, su, dağ, od, günəş və digər
kultlarla bağlılığı geniş təsvir dairəsində görünür. Bu sintez axarında ilan kultuna dayanan obrazların (Gülağa, Ovçu Pirim, Taxta Qılınc, Əhməd) sakral mənşəyi, əcdadların ruhunu təmsil etmələri görünür ki, bu da əski motivlərin transformasiya variantlarını aydınlaşdırır. «Gülağanın nağılı», «Fatma gəldi ilan qaç», «Çil madyan»,
«Taxta qılınc», «Ovçu Pirim və ilanlar padşahı» kimi Azərbaycan nağılları ilan kultunun səciyyəvi xüsusiyyətlərini göstərməklə yanaşı, ilan kultu ilə bağlı obrazların
inisiasiya aktındakı iştirakını da bəlli edir. Bu akt zamanı ilanın müxtəlif funksiyaları
üzə çıxmış olur. Həmin funksiyalar əsasən aşağıdakılardır:
1. İlan insana dil bilmək qüdrəti bəxş edir;
2. İlan insana sehr yaratmaq gücü verir;
3. İlan insana çevrilə bilir (10, 101).
Sonuncu funksiya – “ilanı insana çevrilə bilməsi” birbaşa yaradılış mifi ilə bağlıdır və hesab edirik ki, “ilanın insana dil bilmək qüdrəti bəxş etməsi” və “ilanın insana sehr yaratmaq gücü verməsi” funksiyaları da mahiyyətcə yaradılış konsepsiyasından qıraqda ola bilməz. Əfsanələrə nəzər salaq.
“Bir oğlanın atası ölür. O, qızılları götürüb gedir, əmisi onu təqib edir. Əmisi
ona çatanda o, Allahdan xahiş edir ki, onu elə şeyə döndərsin ki, əmisi ondan qorxsun, həm də qızılları qorusun. Oğlan ilana dönür” (1, 49).
Burada diqqəti cəlb edən mifik məqamlar:
1. Xaos: atanın ölməsi;
2. Kosmosun xilas olunması istiqamətində fəaliyyət: oğlan kosmik dəyəri
təmsil edən qızılları götürüb onları mənimsəmək istəyən əmisindən qaçır;
3. Yeni kosmosun ilan obrazında yaranması: oğlan ilana dönür və qızılları
xilas edir.
Başqa bir əfsanəyə nəzər salaq:
“Bir oğlan fızıllıqdan keçəndə görür ki, bir qız, bir oğlan dayanıb. Onlar oğlana
deyirlər ki, bu yerdə qızıl var, get götür və ilana dönüb gedirlər. Oğlan inanmır, onlar
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oğlanın yuxusuna girir, yenə söyləyirlər. Oğlan atasına deyir. Atası “get götür” deyir.
Oğlan gedir həmin yeri qazır, bir mis sərnic götürüb gəlir. Yuxuda ona deyirlər ki,
hanı bizim payımız, gətir ver. Oğlan sərnici həyətdə basdırır. Daha yuxuda heç nə
görmür. Atası soruşur ki, qızıl hanı? Deyir basdırdım. Gedib çıxarırlar, görürlər qızıl
yoxdu, sərnic qarışıq yoxa çıxıb (1, 50-51).
Biz burada da ilan obrazını qızıl atributu ilə birgə görürük. Əfsanədə oğlana
qızılın yerini deyən oğlan və qız ilana dönürlər. Bu, ilanla insanın birgəliyini göstərən motivdir. Onun əsasında yaradılış mifi durur. Həmin mifə görə, ilan insana, yaxud əksinə, insan ilana çevrilə bilir. Bu çevrilmə yaradılışın əsas şəkillərindən, üsullarından biridir.
Azərbaycan folklorunun ən məşhur heyvan obrazlarından biri atdır. R.Qafarlı
yazır ki, at çox qədim zamanlarda rəmzləndirilən heyvanlardan biridir, öküzlə müqayisədə daha geniş əhatə dairəsinə malikdir və həyat gücünü, hətta ölünün (cəsədin)
canlandırılmasını bildirirdi (9, 3).
V.V.İvanov göstərir ki, at Avrasiyanın mifoloji sistemlərində əhəmiyyətli rol
oynayır. Bir sıra tanrıların atributu (yaxud obrazı) kimi çıxış edir. Tanrılar və qəhrəmanlar göy üzündə, yaxud bir dünyadan o birisinə at üzərində hərəkət edirlər (12,
666).
Ə.Tanrıverdi yazır ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”da tez-tez təkrarlanan, intensivliyi
ilə fərqlənən sözlərdən biri at zooleksemidir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki qədim türkün həyatında atı əvəz edə bilən ikinci bir varlıq olmamışdır (21, 21).
Yaşar Ocağın yazdığı kimi, türklər xeyli qədim dövrlərdən etibarən atı əhilləşdirib gündəlik həyatlarının bir parçasına çevirmişdilər. Çünki at ətiylə, südüylə,
tükü və dərisiylə, yük daşıması və xüsusilə müharibələrdəki xidmətləriylə türk sosial
həyatına böyük təsirləri olmuş bir heyvandır (16, 115).
Bəhruz Həqqi rus alimi L.B.Putayevə əsaslanaraq belə bir məlumatı təqdim edir:
türk xalqlarında olan əqidəyə görə, hər kəs yuxuda dağ tanrısından ayğır hədiyyə
alarsa, onun işıqlı gələcəyi olacaq, həm də ovda həmişə uğur qazanacaqdır (24, 111).
K.V.Nərimanolu yazır: “Çin və Bizans müəlliflərinin yazdığına görə, Hun türkləri at üstündə yaşayırdılar. Sanki onların həyatı at üstündə qurulmuşdu. At üstündə
doğulur və at üstündə də ölümü qarşılayırdılar. Onlar buna görə də atı müqəddəs
sayırdılar” (8, 20).
Əlbəttə, burada atla bağlı əfsanələrin hamısını nəzərdən keçirmək imkansızdır.
Lakin onların hər birində yaradılış mifinin izlərini görmək mümkündür. Bir mətnə
nəzər salaq:
“Laçın rayonunda Cağazur kəndi yaxınlığında dərin bir dərə var. Nal daşı dərənin o tayındadır. Deyilənə görə, Koroğlu düşmənlə təkbətək vuruşur. Sonra da nərə
çəkib Qıratı çapır, at quş kimi uçub dərənin o tayına düşür. Bu zaman Qıratın ayağının biri sal daşın üstə bərk dəyir və daşa nalının dərin izi düşür. Həmin daşa o vaxtdan “Nal daşı”, “Koroğlunun nal daşı” deyirlər (18, 325).
Göründüyü kimi burada “Nal daşı”, yaxud “Koroğlunun nal daşı” deyilən obyektin yaranışı nəql olunur. Kosmoqoniyanın əsasında at durur. Digər mətnə nəzər
salaq:
“Laçının Minkənd kəndi yaxınlığnda bir dağ gölü var. Adına Qaragöl deyirlər.
Bu gölün qəribə sehri var. Günəş batandan, Ay doğandan sonra Qaragöldən qoşa
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qanadlı bir ağ at çıxıb gölün ətrafında otlayır. Deyilənə görə, bu, elə Qıratın özüdür.
Koroğlu qeybə çəkiləndən sonra o da Çənlibeli tərk edib bu gölü əbədi olaraq özünə
məskən seçib”.
Bu əfsanədə «Koroğlu» dastanında təsvir edilən hadisənin (səbri çatmadığından 39-cu gün tövlənin üstündən deşik açıb atlara baxdığından Qıratın qanadlarının
əriyib yoxa çıxması) əksini görürük. Məlumdur ki, əfsanə janrında hadisələrin sehrli
təsviri daha çoxdur. Əfsanədən aydın olur ki, bu atı görənlər də olub: «At bəni-adəm
görən kimi bərkdən kişnəyir, fini-fini ötür, ya da qaçıb tez gölə girir, hətta uçub bir
dağa qonur, görünməz olur» (18, 334).
Bu əfsanə birbaşa yaradılış mifologiyası ilə bağlıdır. Koroğlunun ölümü ilə
onun dünyası sona çatır. Lakin mifin məntiqinə görə, xaos əbədi ola bilməz, tezliklə
xaosun əsasında kosmos təşəkkül tapmalıdır. Göründüyü kimi, Qaragöldən çıxan qoşa qanadlı ağ at Koroğlunu təcəssüm etdirir. Başqa sözlə, ilk əcdad arxetipini əks etdirən Koroğlu öldükdən sonra ata çevrilir. Kosmosun – dünyanın ilk əcdadın bədənindən yarandığını nəzər alsaq, burada hər şey mifin məntiqinə uyğundur.
R.Babayev yazır ki, at obrazı mifik yaddaşdan epik yaddaşa mediator, xilaskar,
məsləhətçi və yolgöstərən kimi ötürülür (6, 61). Atın bütün bu mifik funksiyaları yaradılış konsepsiyası ilə bağlıdır və Azərbaycan əfsanələri həmin funksiyaları yüksək
bədii estetizmə malik “örtüyə” bürümüşdür.
Əlbəttə, Azərbaycan folkloru heyvanlarla bağlı əfsanələrlə zəngindir. Təbii ki,
onların hamısını burada nəzərdən keçirmək mümkün olmasa da, təhlil olunmuş əfsanələr göstərdi ki, heyvanlarla bağlı əfsanələr bütün hallarda mifik yaradılış konsepsiyasını inikas edir.
İşin elmi nəticəsi və yeniliyi. Məqalədə heyvanlar aləmi ilə bağlı Azərbaycan
əfsanələrində mifik yaradılış konsepsiyası araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki,
heyvanlarla bağlı əfsanələr bütün hallarda mifik yaradılış konsepsiyasını inikas edir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Bu işdən Azərbaycan əfsanələrinin öyrənilməsində
nəzəri mənbə kimi, tədrisində isə praktik vəsait kimi istifadə etmək olar.
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AZƏRBAYCAN TOY MƏRASİMLƏRİ VƏ TOY NƏĞMƏLƏRİ
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan toy mərasimi və toy mərasimində ifa olunan nəğmələrin spesifikası
incələnmişdir ki, bu da həmin örnəklərin genezisini işıqlandırmağa şərait yaratmışdır. Toy təkcə iki
insanın nikah izdivacından ibarət deyil. Burada rəngarəng mədəniyyət qatları mövcuddur. Araşdırmadan məlum oldu ki, Azərbaycan toyu başqa millətlərin toyundan fərqli olaraq çoxmərhələlidir. Hər
mərhələnin özünəxas nəğməsi, tərifi vardır. Həmin nəğmə və mahnılarda müxtəlif ayin, etiqad və görüşlər əks olunmuşdur.
Açar sözlər: toy, mərasim, nəğmə, xalq, Azərbaycan, xına, nişan, üzük
AZERBAIJAN WEDDING CEREMONIES AND WEDDING SONGS
Summary
In the article the specification of Azerbaijan wedding ceremonies and the songs performed in
the wedding ceremonies are investigated that it helps to study the genesis of those examples. The wedding is not the act that is formed by only two persons. There are colorful culture layers here. In the
investigation it is known that Azerbaijan wedding is more multileveled than the weddings of other
nations. Each level has its own songs and definition. In those songs and melodies different rituals,
beliefs and opinions are reflected.
Key words: wedding, ceremony, song, folk, Azerbaijan, hanna, engagement, ring
СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И ПЕСНИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Резюме
В статье исследовалось специфика свадебных обрядов и песен исполненных в свадебных церемониях Азербайджана а это создало условие на освещение генезиса этих образцов.
Свадьба состоит не только из супружества двух лиц. Здесь существуют разнообразные слои
культуры. Из исследования стало ясно, что азербайджанская свадьба, в отличии от свадеб
других народов, многоэтапная. Каждый этап имеет своеобразную песню, описание. В этих
напевах (мелодиях) и песнях также отражаются разные обряды, веры и взгляды (убеждения).
Ключевые слова: свадьба, церемония, песня, народ, Азербайджан, хна, обручение (помолвка), кольцо

Əcdadlarımızın ilkin mədəni sistemdən çağdaş dövrə qədər yaratmış olduğu
mənəvi arsenal onun poetik arxetipində cəmlənmişdir. İbtidai mədəniyyəti əxz etmiş
qədim insanın şifahi yaradıcılığında əmək nəğmələrindən başlayaraq ən son mərasim
nəğmələrinədək bütün yaradıcılığı onun gündəlik məişəti ilə və təbiəti dərk etməsi ilə
əlaqəli olmuşdur. Hələ ilk çağlardan insanlar həqiqi mahiyyətini dərk edə bilmədiyi
təbiət hadisələri ilə tez-tez rastlaşırdı. Onlar belə təbiət olayları üzərində məlumat
toplamaq istəyində bulunaraq, bu hadisələri ram etmək, qavramaq, başa düşmək istəyi yaranmışdır. Belə düşüncələr isə insanın ilkin inanc və etiqadlarını, ayin və mərasimlərini yaratmış, həmin düşüncələrin çox funksiyalı duyduğu sxemləri özlərinin
əlvan formulları ilə folklor yaddaşında öz əksini tapmışdır. Qədim insan gündəlik
məişətində rast gəldiyi hadisələrə müxtəlif münasibətlər bildirərək onlarla bağlı nəğmələr və müxtəlif poetik səciyyəli dramlar yaratmışlar.
Professor A.Nəbiyev bu tip mərasimləri iki hissəyə ayırmışdır: mövsüm mərasimləri və məişət mərasimləri (1). Biz məqalədə Azərbaycan mərasim folklorunda ən
çox yayılmış toy mərasimlərindən və daha çox toy nəğmələrindən söhbət açacağıq.
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Mövsüm mərasimlərindən sonra xalqın yaratdığı əsas mərasim məişət mərasimləridir. Məişət mərasimi də mövsüm mərasimləri kimi nəğmələrlə müşayiət olunur. Məişət mərasimlərinin nəğmələrinin böyük bir hissəsini toy nəğmələri təşkil edir (2).
Toy mərasimi azərbaycanlıların həyatında mədəni bir hadisə hesab olunur. Yeni bir ailənin başlanğıcı, nəslin davamı ritualı məhz toy vasitəsi ilə həyata keçirilir.
Bugünkündən fərqli olaraq keçmişdə toylar müxtəlif çalarlarda olurdu. Məlumdur ki,
toyda nikahagirmə mərasimi də baş tuturdu. Nikahagirmənin də iki forması – qızqaçırma və toy mərasimi ilə evlənmə, yaxud satınalma nikah qaydasının mövcudluğu
haqqında da bilgilər var.
Azərbaycan toyu xeyli adət və ayinlərlə müşayiət olunur. Azərbaycan toyu adətən qızbəyənmədən başlamış gəlinin ər evində üzə çıxmasınadək davam edən çox
təbəqəli, mürəkkəb mərasimdir. Vaxtilə qızbəyənmənin də mərasimi nəğmələri mövcud olmuşdur. Həmin nəğmələrin bəzi elementləri günümüzə qədər gəlib çıxmışdır.
Bəzən elçilik mərasimində aradakı sükutu pozmaq üçün zarafatabənzər nəğmələr
söylənirdi. Məsələn, bugün də işlədilən “mal almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik”
kimi aldadıcı və çaşdırıcı misralardan sonra, münasibəti görüb ona uyğun nəğmənin
davamını gətirərdilər. Əgər ev sahibinin üzündə bir təbəssüm hiss edilərdisə, əsas
mətləb növbəti misrada bəyan olunardı: “Qız almağa gəlmişik”. Bu elçilik mərasimində icra olunan nəğmələrdən biridir. Elçilik mərasimində icra olunan qaydalar,
adət və ənənələr, ayinlər bir sıra kiçik fərqlərlə Azərbaycanın hər yerində eynidir (3).
Müasir toylardan fərqli olaraq keçmişdə toylarda kollektiv oxuyardılar. İndiki
toylarda saz dəstəsi olduğu halda o zamanlar toyagələnlər də oxuyaraq mərasimi qeyd
edərdilər. Toy həm də iməciliklə müşayiət olunurdu. Hər şeydən əvvəl qeyd edək ki,
toy el şənliyi olduğu kimi, onun keçirilməsi də el gücünə əsaslanırdı. Əks təqdirdə onu
toy sahibi öz qüvvəsi ilə idarə edə bilməzdi. Bunu nəzərə alaraq toy sahibi elə ilk gündən, yəni toyun əsası qoyulan nişan mərasimindən başlayaraq qohum-qonşuya, dosttanışa, həmkəndlilərə arxalanaraq, onların məsləhəti ilə hərəkət edərdi (4).
Folklorşünas A.Ramazanovanın toy mərasimləri ilə bağlı incələmələri diqqətimizi çəkdi. Alim qeyd edir: “... toy mərasimi müxtəlif funksiyaları icra edən daimi
personajlarının çoxluğu ilə də digər məişət mərasimlərindən köklü surətdə fərqlənir.
Bu personajlar barəsində məlumatlar bu mərasimin poetik mətnlərində – toy nəğmələrində qorunmuşdur”.
Cəmiyyətdə baş verən elmi-texniki tərəqqinin arxaikləşməyə məruz qoyduğu
bir personaj toy mərasiminin son ən dramatik momentində, yəni gəlinin bəy evinə
yola salındığı zaman səhnəyə çıxan cilovdardır:
Gedin deyin mənim ağa dayıma,
Seyrə gəlsin çəmənimə, çayıma.
Yığsın aşıqları gəlsin toyuma.
Xara tuman qıraqlarısım olsun,
Bacım gedir cilovdarı kim olsun (5).
İnsan həyatının bütün həlledici məqamlarında olduğu kimi toy mərasimində də
izlənilən ciddi tabuasiya sisteminə bu mərhələdə də tam riayət olunur. A. Ramazanovaya
görə, “təmas sehrinə inanan insanlar gəlin minəcək atın cilovunu tutmağı başıbütöv,
bəxti ayaq üstə olan adama etibar edirlər” (5). Alim xalq dastanlarına üz tutur. “Qurbani”
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dastanında baş qəhrəmanın öz toyunda cilovdar funksiyasını Cəbrayıl mələyə layiq
bilməsi bu vəzifənin sözügedən mərasimdəki əhəmiyyətli rolunu təsdiqləmiş olur.
Özünşah, aşikar adın həqayiq,
Önüncə cilovdar Cəbrayıl, Pərim.
Dua əfsunudur firiştə zülfün,
Cəmi bəlalardan tətail, Pərim (6).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, məişət mərasimi nəğmələrinin böyük ksəriyyəti
toy nəğmələridir. “Toy çox qədimdən başlayaraq ən şən, şux, gur keçirilən məişət
mərasimi olmuşdur. Toy mərasimi başdan-ayağa mahnılarla müşayiət olunur” (7).
Toy nəğmələri təkcə toy günü deyil, elçilikdən başlanır. Bu da xalqımızın zəngin mədəni irsə mənsub olmasına dəlalət edir. Deməli, toy nəğmələri nişan taxılan
andan gündəmə gəlir. Bu nümunələrdə qızın gözəlliyi, əsli-nəsli, sədaqəti, evdarlığı,
igidliyi tərənnüm edilir. Qızgörmə və ya qızseçmə xalq arasında əsasən qışda, boş
vaxtda əyləncə kimi keçirilən oyunlar, yazın gəlişi ilə bağlı keçirilən mərasimlər, ayrı-ayrı toy şənliklərində keçirilən atçapma, qılıncoynatma, qurşaqtutma tamaşaları
zamanı olmuşdur. Modern toylardan tam fərqli olaraq əvvəlki dövrlərdə olan toylarda açıq havada keçirilən kəndirbaz tamaşalarına, şəbih oyunlarına, zorxanalara baxmaq üçün gələn qız-gəlinlər halay vurub bir tərəfdə dayanardılar. Onlara baxmağa
gələn cavanlar gözaltı etdiyi qızları at çapmaq, qılınc oynatmaq ilə özlərinə cəlb etməyə çalışardılar. Bəyənilən qıza alma atılardı, qızın əyilib almanı yerdən götürməsi
razılıq əlaməti sayılardı. “Kitabi-Dədə Qorqud”un “Qanturalı”, “Bamsı Beyrək” boylarında xalq arasında qız seçmənin daha qədim ənənələr olduğu özünü göstərir. (8)
Azərbaycan xalq nəsrində arxaik toyların rəngarəng olmasının izləri qalmışdır.
Zəngin mədəniyyət yaradan xalqımızın toyları da müxtəlifliyi və mərhələliyi diqqəti
çəkir. Maraqlıdır ki, toy strukturunda hər bir mərhələnin öz semantikasına uyğun
nəğməsi, mahnısı və tərifi olmuşdur. Toy başlanğıcından sonunadək tam bir süjeti
təsvir edir. Başlanğıcın giriş nəğməsi, peşro, sonun nəğməsi duvaqqapma ilə yekunlaşır. Əvvəllər “toyqabağı mahnılar” mövcud olmuşdur ki, indi onlar yalnız araşdırma mövzusu olmuşdur. Professor A. Nəbiyev nişandan sonra qız və oğlan evində ən
çox ifa olunan “Yar-yar” mahnılarını təqdim edir:
Qızılgülün dəstəsiyəm, yar-yar,
Bacıların bəstəsiyəm, yar-yar.
Qonşu məni xəbər alsa, yar-yar,
Deyin yarın xəstəsiyəm, yar-yar.
***
Anamın bircəsiyəm, yar-yar,
İncilərin incisiyəm, yar-yar,
Qızlgülün qönçəsiyəm, yar-yar.
Kipriyimdə yaş gilə,
Şeh düşdü qızılgülə.
Ay yar, atı yəhərlə,
Dur gedək atangilə (9).
Böyük mütəfəkkir Hüseynqulu Sarabski toylar və toylarda ifa olunan nəğmələr
haqqında özünün məşhur “Köhnə Bakı” əsərində geniş bilgi verir. Qızına elçi gələn
ana öz ərinə xəbəri poetik formada çatdırır:
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Nəmçilər, ay nəmçilər,
Qapını kəsib elçilər.
Anam deyir vermərəm,
Atam deyir dur görək.
Və yaxud:

Taxçada çoxdur çörək,
Araqçının dar-darı,
Ağzuva qurban dayı,
Sən də bir danış barı.
Məşhur aktyor, rejissor və bir neçə əsərin müəllifi H. Sarabski elçilik mərasimini və bu mərasimdə icra olunan ayinləri çox gözəl təsvir edir. “Ana oğlunun toy bazarlığını gördükdə şadlığından gözü yaşarmış halda kişinin qabağına gəlir, fındıqça
çalaraq oxuyub deyir:
Gözün aydın olsun, oğul anası,
İyirmi yaşa çatıb onun balası.
Oğlum olsun yeddi oğul atası,
Əziz oğlum, toyun mübarək olsun.
Ata-ana çəkər oğul cəfasın,
Qocalanda görər onun səfasın,
Əziz oğlum, toyun mübarək olsun.
Mahnıdan sonra: “Çox mübarək... çox mübarək, ölmədik oğlumuzun toyunu
gördük, - deyə Kərbalayi Xeyransa bazarlığı kişinin əlindən alıb sahmanlayır” (10).
Ötən zamanlarda qızla oğlanın nişanlanmasından sonra onların hər vaxt görüşmək imkanı olmazdı. Bəzən toy gününədək valideynlərin istəmədiyi halda onlar görüşməzdilər. görüşlər virtual xarakterli olardı. Bu zaman oxuduqları mahnılarda birbirilərinə mehribanlığı, etibarı, sədaqəti tərənnüm edərdilər. Belə mərasim nəğmələri
aşağıdakılardan daha çox ibarət olurdu: “Ay gülüm maşallah”, “Ləli qurbanın olum”,
“Nar-nar”, “Bala yar mənəm, mən”, “Ay gülüm nanay”, “Asta çal sazını”, “Örpəyi
ala, yerişi sona” və s. nəğmələr daha yayğın olmuşdur.
Bu mesajlaşmadan əlavə nişanlıları toyu olana qədər nə bayram olardısa həmin
bayramlarda oğlan adamı qız evinə bayram xonçaları aparardı.
Bayram günləri oğlan tərəfi qızgilə getmək üçün xüsusi hazırlıq görür. Çərşənbə axşamı şələ və xonça tutub qıza bayram payı göndərirlər. Xonçada bir ailəyə kifayət edən düyü, bir cüt quş (turac, çöl ördəyi, qaşqaldaq), şirni, alma, fındıq qoyurlar.
Xonçada balıq hökmən olmalıdır. Balığın ağzına keçmişdə hil qoyurdular, indi üzük
keçirirlər. Novruz bayramı xonçaları daha təmtəraqlı olur. Bəy oğlanın adından hazırlanan xonçaya düyü, xurma, qaysı, kişmiş, mərasim yeməkləri və qırmızı alma qoyulur. Bayram xonçası ilə birlikdə qız üçün bayram paltarı (qız ata evində onu geyinə
bilər), üzük, şirniyyat, ətir və s. aparılır. Bayram vaxtı yaxın qohumlar da özlərinə
görə xonçalar tuturlar. Xonçaların üstünü hökmən qırmızı kələyağı və şalla örtüb,
mahnı oxuya-oxuya qızgilə aparırlar (11).
Azərbaycan toylarında paltaraparma, paltarkəsdi kimi mərasimlər nəğmələrlə
müşayiət olunardı. Daha sonra bəylə gəlinin toy hamamı barədə də xeyli nəğmələr
vardır.
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Nazbalışın üzün qoy,
Üstə bir cüt qızıl qoy.
Yarın hamama gedir,
Hamam pulun hazır qoy.
Və yaxud:

Əlində yar əlidir,
Qolları düyməlidir.
Yarım hamamdan çıxıb
Qoynuna girməlidir (11).
Bu mərasim ardınca daha möhtəşəm olan “Xınayaxdı” mərasimi gəlir ki, o da
öz növbəsində orijinal nəğmələriylə davam edir:
Ay gecə uzun, ay batmaz,
Hörmət edərik sənə.
Ay nişanlı qızlar yatmaz,
Sən kimi bir gözəli
Tanrı bir də yaratmaz.
Bəzi bölgələrdə “Xınayaxdı” mərasiminə xüsusi ifaçılar dəvət olunur. Bəzi yerlərdə isə iştirakçılar özləri mərasim nəğmələri ifa edirlər.
Xalq inancına görə “xına gecə”sində gəlinin yeni bəxti yazılır. Oraya təmiz,
pak qəlbli insanlar gəlməlidir, həmzətli, cinli adamların ora gəlməsi yasaqdır. Xına
gecəsində hamı şən əhval ruhiyyədə olmalı, işıqlar sabah dan ağarana qədər sönməməlidir. Az da olsa xına nəğmələrindən bir qismi günümüzə gəlib çatmışdır:
Bu evlərin uzunu
Əllərə xına yaxarlar
Çoban qaytar quzunu
Tellərə xına yaxarlar.
Beləliklə, toy mərasimləri və toyda icra olunan nəğmələr əsrdən-əsrə, ildən-ilə
ötürülərək gəlib günümüzə yetişib. Biz də bu mənəvi dəyərləri qoruyub gələcəyə
ötürməyə borcluyuq.
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ZƏNGİLANDA NOVRUZ ADƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalədə Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Zəngilan bölgəsində xalqımızın qədim bayramı – Novruzun qeyd olunmasından bəhs olunur. Bayramın tarixi kökləri göstərilir, bayrama hazırlıq
mərasimindən danışılır. Müəllif bayram günlərində ifa olunan mahnılar, rəqslər haqqında ətraflı məlumat verir, unudulmuş adət-ənənələri geniş işıqlandırır.
Açar sözlər: Zəngilan, Novruz, adət-ənənə, bayram, bahar.
NOVRUZ TRADITIONS IN ZANGILAN
Summary
In the article it is said about the ancient holiday Novruz in Zangilan region one of the beautiful
areas of Azerbaijan. The historical roots of the holiday are shown, about the preparation ceremony to
the holiday is said. The author gives the information about the songs, dances acted during holiday
days in details, the forgotten traditions and customs are also explained widely.
Key words: Zangilan, Novruz, tradition, holiday, spring
ТРАДИЦИИ НОВРУЗ В ЗЕНГИЛАНЕ
Резюме
В статье говорится о том как отмечается древний праздник нашего народа Новруз, в
одном из живописных уголков Азербайджана – Зенгилане. Описывается церемония подготовки
к празднику, рассказывается о древних корнях этого праздника. Автор дает подробную информацию о песнях, танцах, исполняющихся в праздничные дни, широко освещает давно забытые
обычаи и традиции.
Ключевые слова: Зенгилан, Новруз, обычаи и традиции, праздник, весна.

Məsələnin qoyuluşu. Novruz bahar bayramıdır, ümummilli şənlikdir. Zəngilanda Novruz bayramını hər bir ailə böyük şadyanalıqla qarşılayırdı. Çünki bu bölgə
başdan-ayağa ənənəvi mədəniyyət ocaqları ilə zəngindir. Digər bölgələrdə olduğu
kimi Zəngilanda da bu adət-ənənə illərlə-əsrlərlə qorunub saxlanmaqdadır.
Bahar bayramının – Novruzun çox qədim tarixi kökləri vardır. Novruzu lap qədim zamanlarda ata-babalarımız böyük sevinclə keçirirmişlər. Zəngilanda bu bayrama bir ay qalmış hazırlıq görülərdi. Məhəllələrdə, həyətlərdə, hətta evlərdə ciddi təmizlik, abadlıq işləri aparılar və hamılıqla buna qoşulardı. Axı bayram axşamında,
ilin axır gecəsində süfrələr daha yaxşı bəzədilməli, yeməklərin çeşidi çox olmalı və
ən ləziz sayılanı isə – plov bişirilməlidir. Azı 7-10 evə pay verilməlidir.
Qohum-qonşu arasında giley-güzar varsa onlar mütləq barışmalıdırlar. Əgər
nişanlılar varsa qız evinə oğlan evindən xonçalar bəzədilib aparılar. Niyyət tutub, xoş
arzu ilə qapı pusmaqda adətdir. Bayram axşamları qapı-pəncərə açıq olmalı, səhər
tezdən axar su üstündən hoppanmaq, təzə suda yuyunmaq, evin künclərinə su tökmək, çaylaq daşı gətirmək, tonqal üstündən tullanmaq, sağlamlıq, bolluq, mehribançılıq rəmzi sayılır. İndi ulularımızdan bizə yadigar qalan Novruz adət-ənənələri, milli
oyunları bizim üçün çox əziz və unudulmazdır. Bir sözlə el sənətinin elin özünə qay-

83

Dədə Qorqud ● 2015/III

tarılmağı, milli yaddaşlarımızın təzələnməsi bizim öz soykökümüzə bağlılıqdan xəbər verir. Lakin tarixin elə sərt səhifələri də olmuşdur ki, bu müqəddəs bayramın
üstünə qara kölgələr salıb. Ancaq xalqımız yenə də öz bayramının yolunu səbirsizliklə gözləyib.
Zəngilanın “Kənd həyatı” qəzetinin əməkdaşı Solmaz Əhmədova “Novruz sevincləri” adlı məqaləsində Zəngilanda Novruz adətlərini belə təsvir edir: “Yüz illər,
min illər boyunca elimizdə, obamızda cəmi şadlıq-şadyanalıqlardan, çal-çağır, toy
düyünlərdən yüksəkdə dayanan, xətri əziz saxlanan istəkli bir bayramımız da var:
xalqımız sevə-sevə, oxşaya-oxşaya Novruz deyib bu bayramın adına. Yeni ilin, yeni
yazın başlanğıcı kimi bu əziz bayrama hamı böyük ümid və inamla hazırlaşır. Bir
qayda olaraq gur tonqalların ərşə yüksələn mavi dilimlərində, ləvin-ləvin şirniyyatların bəzədiyi bol süfrələrdə, rəngbərəng bəzədilmiş töhfə göndərilən noğul nabatlarında bu bayramın yeri görünür. Ta əzəldən xalqımız bu bolluğu, bu bərəkəti şən-şux
oyun, nəğmələri və zarafatları ilə bir qədər də bəzəyiblər.
Novruzun ulu öyüdlərinə, sınanmış kəlamlarına bel bağlayan İnsan oğlu bu günü özünün ömür yolundan, alın yazısından keçirə-keçirə, əql süzgəcində saf-çürük
etdiyi yüzlərlə qiymətli hikməti-Novruz bayatısını, holavarı, inamını, etiqadını, mayasını gülüş təşkil edən milli xalq oyununu, tamaşasını məhz Novruzun adı ilə bağlayıb. Torpağın oyanmış, dirçəliş günü kimi, qarlı qışdan sonra gələn xoş baharın
müjdəsi kimi hər kəs bu günün şəninə ən xoş arzularını deməyi özünə borc bilib” (1).
Zəngilanda milli folklor nümunələri əsasında hazırlanan “Novruz bayramı”
şənlikləri çox təqdirəlayiq keçirilirdi. Bu kütləvi el bayramında qədim meydan oyunları, satirik məzhəkəli səhnələr, şən mahnılar və şux rəqslər yaddaşlarımızda böyük iz
qoymuşdur.“Xıdır İlyas”, “Qodu-qodu” ,”Kosa-kosa” və s. kimi oyunlar, “Səməni ay
səməni səməni”, “Novruz gəldi, yaz gəldi” və s. nəğmələr, “Yallı”,”Cəngi” və s.
rəqslər bu qədim el bayramının əzəmət və böyüklüyündən xəbər verir. Bu günümüzə
gəlib çatan bir el söyləməsində fəsillərin qiyməti düzgün verilmişdir:
Üçü bizə yağıdır,
Üçü cənnət bağıdır,
Üçü yığıb gətirər,
Üçü vurub dağıdır.
Novruz öz gəlişi ilə yurdumuza xeyir-bərəkət gətirir. Təbiət ilin bu fəslində
daha cəlbedici, gözəl görünür. Novruzun gəlişini duyan çaylar, sellər, sular sanki səsini dəyişir. Ilin bu fəsli insanlara daha yaxın olur. Çünki adamlar əkinə başlayır.
Həmin müəllif digər bir məqaləsində regionun bayram şənliklərinə və bu şənliklərdə icra edilən adət və ənənələrinə dair yazır ki,“yağı-yağ, ayranı-ayran üstünə
gətirən dünya öz axını ilə davam etdikcə ömrümüzün neçə-neçə ağlı – qaralı ləkələrini, acılı-şirinli yaddaş ağrılarını üzə çıxarır. Həm də çox şükürlər olsun ki, təkcə ağrıları yox, həm də xalqımızın milli adət və ənənələri ilə bağlı olan inam-etiqadarını da.
Bayramlarımızın ən ulusu, ən ucası olan Novruz da məhz bu qəbildəndir. Üzü bahara
olduğumuz bir vaxtda mayası zəhmət, xeyirxahlıq, yumor, nəğmə ilə yoğrulmuş
Novruz şənlikləri zamanı ülviləşmiş, paklaşmışıq. Bunun üçündür ki, neçə illər əvvəl
olduğu kimi elliklə bayramımızı keçirdik, çərşənbə tonqalında kini-küdurəti, şər qüv-
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vələrini yandırdıq. Açıq ürəklə bir-birimizə pay verdik payladıq. Kimsəsizi, xəstəni,
əlili də unutmadıq o gün.. Neçə-neçə kimsəsizin qapısı gözlənilmədən açıldı o gün..
Sahibsiz, valideyn himayəsindən məhrum olmuş neçə-neçə körpənin adına bayram
xonçası tutuldu. Çoxlarımızın qəlbində uzun illərdən bəri unutduğumuz xeyirxah
duyğular, yetimə-yesirə əl atmaq, köməyə möhtacı olana pənah durmaq kimi nəcib
duyğular da baş qaldırdı o gün qəlbimizdə” (2).
Qırmızı rənglə boyanmış yumurtasız, kosa-kosasız, dirə-döyməsiz, səmənisiz
bu bayramı təsəvvür etmək çətindir. Dirə-döymə oyunu gənclərdə həm mərdlik, ceviklik, dözümlük, həm də düzlük kimi iradi keyfiyyətlər aşılayır.
Kosanın bir dəstə gəncin müşayiəti ilə ev-ev gəzdirirlər. Kosa 5-10 dəqiqə oynayır, oxuyur, ev sahiblərini Novruz bayramı münasibətilə təbrik edir, əvəzində isə
ev sahibi kosaya pay verir. Kosanın geyimi çox əcaib olur. Yanında isə gözəl geyimli
qız. Mənə elə gəlir ki, kosa köhnə ilin nümayəndəsi, qız isə yeni ilin –baharın müjdəçisi və elə özüdür. Novruz bayramında gecə ilə gündüz bərabərləşir. Donmuş təbiətə
ilıq bahar nəfəsi toxunduqca cana gəlir, dağların başındakı ağ köynəyi də yavaş-yavaş sürüşüb düşür. Elə ona görə də bu bayram bayramların ulusu , ülvüsü, canlısıdır,
gözəlidir. Lal sükutla hər tərəfə donuqluq gətirən qışla vidalaşırıq, bu bayramda.
Ötən əsrin 90-cu illərində bayram günləri rayon qəzetində Azad Qaradərəlinin
qələmə aldığı “Dirilik bayramı” məqaləsində deyilir: “ Ulu xalqımızın niyyəti də ulu
olub həmişə. Novruzun çal-çağırı bir-birini əvəz eləyən çərşənbələr seriyası ilə başlasa da, bayramaqədərki ilk tədbirlərdən biri ölüyə-uluya hörmətlə başlanır. “Qəbir
üstü” adlanan həmin gün hər evdə aş qazanı dəmə vurulur. Qəbirlər rənglənir, təzə
ölülərin qəbirləri layiqincə götürülür, köhnəlmiş qəbirlər təmir edilir, kimsəsiz adamlara əl tutulur, pay göndərilir. Qəbir üstü axşamı ölənlərə ehsan verilir.
İlin axır çərşənbəsi Novruzun müqəddiməsidir. Çərşənbə günü elimizdə ən
ağır, ən uğursuz gün sayılır. Çərşənbədə səfərə çıxmaq, xeyir iş bina etmək, saç vurdurmaq, suya girmək, təzə paltar geymək və s. yaxşı nəticə vermir. Elə buna görə də
xalq belə çətin günün-ilin axır çərşənbənin çıxmasını şadyanalıqla qeyd edir. İlaxır
çərşənbə həm də Novruza arın-arxayın “addamağın” mümkünlüyü deməkdir. İlaxır
çərşənbənin səhəri arı-duru su ilə ilk dəfə yuyunan qız ən gözəl qız , oğlana isə ən
igid oğlan deyirlər. İlaxır çərşənbədə qəlblər şüşə olur deyirlər, toxunsan...
Səməni göyərdərlər ki, gözləri qabağında hər gün həyatın yaşıl dünyanın necə
dirildiyini öz gözləri ilə görsünlər. İlaxır çərşənbədə, Novruzda da qovurğa qovururlar ki, qoy həyat, dirilik ətri dünyanı bürüsün. Dişi olanlar atar ağzına “üyüdər”, dişsizlər də kirkirədə çəkər qovut düzəldər, atar ağzına. Amma gərək ağzında qovut
olan adamı danışdırmayasan. Danışsa, qovut da dağılar.
Şəkərbura, paxlava, şirni, qoz, çərəz, ləbləbi, daha nə bilim nələrdir, Novruzun
naz-neməti. Bir də sazdır, sözdür. Özü də hər ucuz söz bu süfrəyə yol tapa bilməz.
Gərək əsrlərin, qərinələrin yaddaşından süzülüb gələn ulu söz olsun. Nənələrin
boxçasından:
Gün çıxdı dağ başına,
Örtüb duvaq başına.
Könlü şamama istəyən
Dolansın tağ başına.
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Baba yaddaşından: “Qayım-qədim olasan”, “Bir qoyub min götürəsən”, “Suyun duru axsın”.
Novruzda çalıb-çağırmalısan, deyib-gülməlisən. Oynamaq, özü də sındıra-sındıra oynamaq gərək. Vay halına “bilmirəm” söyləyəsən, kosa sənə bir toy tutar gəl
görəsən.
El yaddaşında bir şey də var: qonşuda sınıqlıq varsa, elə deyib gülməlisən ki,
xoş olsun. Axı ağrı-acımız da, şad-şadyanalığımız da bir olub həmişə.
Novruzda dava eləyən illər boyu davada olar, deyirlər. Qonşusuna sataşanın
torpağı qaçar, ayağı altında durmaz, çörəyi duzsuz, ağzı dadsız olar. Ona görə Novruzda qonşu ilə bayramlaşar, pay alıb, pay verərlər.
Novruzun nə vaxt başlandığını, nə vaxt qurtardığını bilə-bilməzsən. Yeyib-içmədən, bayramlaşmadan, çal-çağırdan sonra haçan yatdığından, şirin-şirin yuxularda
nələr gördüyündən “dur gözümün işığı, torpağa toxum gərək, əkinə çəpər” sözlərinin
hərdən deyildiyindən xəbərin olmaz. Bir də görərsən ki, tarla kənarında, şum üstündə, iş başındasan. Baxıb görərsən ki, dünənnən mürgü döyən torpaq dirilib, indicə
əlindən düşən tumun böyrü “çərtib” toxumda dirilib. Belə-belə Novruzdan üzü bu
yana dirilir dünya. Torpağa, insana, anamız təbiətə həyat, insana isə xoş ovqatla bəhəm iş, zəhmət gətirər Novruz” (3).
Hər bir azərbaycanlının şərəfli borcudur ki, xalqın adət-ənənəsinin qoruyub saxlasın, gələcək dövrə çatdıra bilsin. Adət-ənənələri yaşatmaq, xalqın tarixini yaşatmaq
deməkdir. Novruz bayramı bayramların ulusudur, gözəlidir, desək yanılmarıq. Zəngilanlıların da bu adət-ənənəni yaşadıb bu günümüzə qədər çatdırması çox təqdirəlayiqdir.
1989-cu il fevralın 18-də Zəngilanın rayon qəzetində B.Azad qələmə aldığı
“Təzə günümüz Novruz” məqaləsində yazır: “Novruzdan əvvəl kiçik çillənin sonlarında, boz ayın bozara-bozara gəldiyi günlər də nənələrin sanaması başlar. “Budey,
nənə qurban, bu gələn yalançı çərşənbədi..di bir tonqal qalayın, gözünüzə dönüm”,
Sonra həsrətli bir həftə ötər, yenə gələr çərşənbə. Nənə deyər: “Bu da külə
çərşənbədi, a nənə sizə qurban, bir tonqal da buna qalayın, xətri qalmasın, həm də qışı külə döndərin bu tonqalda”.
O biri həftə nənə uşaqları yığar başına, özü də gələr tonqalın ətrafına: “hə, bax
bu xəbərçi çərşənbədi, bunun tonqalı gərək lap urvatdı olsun! İlaxır çərşənbənin gəlişini o xəbər gətirir axı”.
Uşaqlar tonqalın üstündən atdana-atdana oxuyarlar:
Ağırrığım-uğurruğum
Burda qalsın...
Atıl-matıl çərşənbə,
Oddan atıl çərşənbə...
Sonra başlar yeddi günün, yeddi gecənin sanaması.
Atalar bazardan xurcunu dolu gətirər, analar sacın külünü alıb hazır saxlar,
qızlar qovurğalıq buğdanı artlaya-artlaya hərdən bir də gözaltı həya ilə yollara boylanar... Diləyi olanlar da ki, yaxşı bir söz eşitmək ümidi ilə qapısın pusacağı evin
səmtini – sorağını bələdləyər. Amma gərək o günü dilinə iraq-iraq pis söz gətirməyəsən ha!
Ürəklər də ki, başlar döyünməyə: tıp-tıp, tıp-tıp...
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Yeni ilin ilk müjdəçisi kimi gələr çərşənbə. Novruzun muştuluqçusu kimi döyər qapımızı ilin axır çərşənbəsi.
Sonra da başlar tonqalların, məşəllərin alov dilləri ucalmağa. Çillə çıxardarlar
səhərə kimi.
Amma gərək səhərəcən yatmayasan ha!
Bu gecədə nələr olacağını öz gözlərinlə görməsən, heç bir faydası yoxdur. Son
çərşənbənin gecə ötdüyünü kimi oğlunun kişiləşən səsində, kimi qızının allanmış yanaqlarında, kimi sevgilisinin dünya sığan gözlərində görər... Beləcə bir ilin son çərşənbəsi dolar ürəklərə, evlərə Vətən torpağına...
Küsülülər barışmalıdı, ürəklərdən pis hisslər, kin-küdürət qovulmalıdı o gecə,
yoxsa day bunun nəyi çərşənbədə olar?
Uşaqlar o qədər çal-çağır edərlər ki, axırda nənə dözməyib eyvandan çağırar:
“Ədə, a bala, çərşənbədə çox oynayırsınız. Novruzun xətri qalar, qalanı qoyun bayrama qalsın”. Kimə deyirsən heç doydum deyərlərmi?
Çərşənbə gecəsi yumurta döyüşdürək uşaqlar ən salamat yumurtaları ayırıb
rəngləyər, Novruzda saxlar. Sovqat aparanlar ən əziz adamının sovqatını Novruzda
göndərər: “Novruzun payı daha əziz olar. “Atalar oğullarına ən sağ sözünü Novruzda
deyərlər baxışlarıyla: “Kişi ol, bil ki,bu torpaq mərdləri üstündə saxlar”.
Novruzda murad verib murad alanların murazı əbədi olar deyirlər.
Gələr Novruz... Gecəsi gün düzündən pak, gündüzü gecəsindən arı-duru. Plov
qazanı dəmə vurular, qapılar taybatay açılar, işıqlar səhərəcən yanar, dadlı-luğablı
sözlər qanad taxar uçduqca hey.
Novruzun ilk səhəri su üstündən atdanarlar, ağacların şumalının birini seçib
burduqca burarlar: “ Qoy düşmənin boynu burulu qalsın!”
Sonra da Novruz suyu ilə üzlərini yuyarlar, ötən ilin kin-küdurətini silərlər
üzlərdən.
...Hə əzizlərim, üzünüzə min-min belə sabahlar açılsın. Min-min belə günlərə
çatasınız. Başınızın üstündən Günəş, ilinizin üstündən Novruz əskik olmasın! ” (4).
Zəngilanda Novruzu qeyd etməyə hazırlıq aparan camaat onun 4 çərşənbəsinin
hər birini özünəməxsus xüsusiyyətlə ilk çərşənbəni su, ikincini od, üçüncüsünü yel,
külək, dördüncüsünü isə torpaqla oyanması kimi qeyd olunardı.
Yaddaşımızda, elimizin yurd daşında nəğmələr, kəlamlar yaşayır. Bu nəğmələr,
kəlamlar dünənimizdən, keçmişimizdən xəbər verir. Deyirlər ki, hər ayın, hər fəslin
əvvəllər öz nəgməsi var imiş. Bu aylardan birinə də “boz ay” deyilir. Nənələrimizin
dediyinə görə el arasında belə bir inam yaşayırmış ki, guya boz ay dərd gətirir. Kiçik
çillənin soyuğu, yağışı, seli mal-qaranı qırar, yaşayışı çətinləşdirərmiş. O vaxtlar boz
ayın soyuğunu, qarını, çovğununu çərşənbə tonqallarında yandırarmışlar. Bununla da
boz aydan acıq alarmışlar. Yazın gəlişinə xüsusən cavanlarımız sevinərmişlər. Novruzda nişanlılar qovuşar, subayların qapısı döyülərmiş. Elə ona görə də cavanlarımız:
Atıl-matıl çərşənbə
Bəxtim açıl çərşənbə
– oxuyarmışlar.
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Beləliklə, ağbirçəklərimizin, ağsaqallarımızın dediyinə görə keçmişdə hamı
Novruza qədər iməcilik təşkil edər, əlsiz-ayaqsızlara, qocalara, çətinlik çəkənlərə,
yorğan-döşəyi yükdə qalanlara kömək edərmişlər. Çərşənbə gecəsi bir dama yığılar,
haqqışta deyər, yallı gedər, papaq atarmışlar. Sonra dama yığışar, sabahacan yatmaz,
çillə çıxardarmışlar. Oğlanlar bir yerə,qızlar isə başqa evə yığışarmışlar. Səhər axar
suya gedər, yuyunarmışlar. Bununla da dərd-sərlərini axar suya tökərmişlər. Bax,
ulularımız “Yeni ili” beləcə qarşılayırmışlar. Heyf ki, bu adətlərimizin çoxu unudulub. Kaş indi də Zəngilanda suda çimməklə, od üstündən tullanmaqla dərdimizi suda
axıda, odda yandıraydıq. Bayramımızı gülər üzlə qarşılayaydıq.
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AZƏRBAYCAN PAREMİOLOJİ VAHİDLƏRİNDƏ QURBANVERMƏ
MOTİVLƏRİ
Xülasə
Qurbanvermə hər bir milli mədəniyyətin kökü keçmişlərə bağlanan ənənəsidir. Heç bir xalqın
həyatını qurbanvermə adətindən kənarda təsəvvür etmək mümkün deyildir. Qurbanvermə qədim mifoloji görüşlərlə bağlıdır. Qurbanın növləri və qurbanvermə adətinin şəkilləri çoxdur. Qurbanvermənin
bütün bu rangarəng formalarına Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrlarında geniş şəkildə rast gəlinir. Tədqiqat göstərir ki, Azərbaycan dilinin paremioloji fondu qurbanvermə adəti ilə bağlı deyimlərlə zəngindir. Deyimlərdə qurbanvermə ilə bağlı müxtəlif motivlərin mövcudluğu bu adətin milli mədəniyyət tariximizdə qədim və fəal rola malik olmasını göstərir. Qurbanvermənin folklorun paremioloji “dərinliklərinə” qədər nüfuz etməsi eyni zamanda mövzunun elmi problematika kimi aktuallığını
təsdiqləyir.
Açar sözlər: qurban, qurbanvermə, folklor, paremi, atalar sözləri, nitq folkloru
MOTIVES OF SACRIFICE RITUALS IN AZERBAIJANI PAREMIOLOGY
Abstract
Sacrifice is an ancient tradition of all cultures. It is practically impossible to imagine any
culture without the existence of sacrifice, which is closely related to mythological views. There are
many kinds of sacrifice traditions. It is possible to see all types of sacrifice in the different genres of
Azerbaijani folklore. Researches show that the phrasal fund of the Azerbaijani language is full of
sayings regarding sacrifice. The existence of the aforementioned phrasal fund indicates that sacrifice
is an ancient and important phenomenon for our national culture. The influence of sacrifice into the
depth of “paremiological phrases” demonstrates the importance of this topic.
Key words: Victim, sacrifice, folklore, paremiology, proverbs, oral folklore
МОТИВЫ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
Резюме
Жертвоприношение древняя традиция у каждого народа. Оно связано с мифологическими воззрениями. Существуют различные формы этой традиции. Данное исследование показало, что паремиологический фонд азербайджанского фольклора богат с фраземами, отражающие следы жертвоприношения. Наличие мотивов, связанные с жертвоприношениями в паремиях демонстрирует древность и роль этого обычая в истории нашей культуры. Проникновение жертвоприношения в паремиологические «глубины» азербайджанского фольклора одновременно утверждает проблематичность данной темы.
Ключевые слова: жертва, жертвоприношение, фольклор, паремии, пословицы, речевой
фольклор

Məsələnin qoyuluşu: Qurbanvermə hər bir milli mədəniyyətin kökü keçmişlərə bağlanan ənənəsidir. Heç bir xalqın həyatını qurbanvermə adətindən kənarda təsəvvür etmək mümkün deyildir.
İşin məqsədi: Məqalənin yazılmasında əsas məqsəd qurbanvermə adətini paremioloji deyimlər əsasında tədqiq etmək, bu folklor nümunələrində qurbanvermənin
əsas motivlərini müəyyənləşdirməkdir.
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Qurbanvermə qədim mifoloji görüşlərlə bağlıdır. O görüşlərlə ki, insanlar bütün təbiət aləmini canlı varlıq kimi təsəvvür edir və belə hesab edirdilər ki, bütün
təbiət stixiyalarının – istinin, soyuğun, yağışın, qarın, yazın, qışın və s. fövqəladə gücə malik sahibi var. Bu sahiblər Azərbaycan inanclar sistemində “əyə” adlanır.
“Əyə” bir başqa deyilişlə “yiyə”, yəni “sahib” deməkdir. Naxçıvan bölgəsində yayılmış inanclara görə, “yer üzündə bir qəriş yer əyəsiz deyil. Hər şeyin öz əyəsi var.
Suyun da, əvin də, bəğin də, dağ-dərənin də, ta gözümüznən nə görürüksə, hamısının
əyəsi var. Bı əyələr insana görsəmməz. Gərəh bılara səlam verəsən” (1, 46).
Göyçə bölgəsi inanclarına görə, “evlərin hamısında hər şeyə qadir olan hami
ruhlar yaşayır. İnsan öz xoşbəxtliyini qorumax üçün mütləq onnara sığınmalı, onnara
heş vaxt biganə olmamalıdı. Əgər bir evdə hami ruha – ev yiyəsinə hörmətsizdik
olarsa, oraya mütləq bədbəxtlik gələjək, Evin bin-bərəkəti bajadan göyə çəkiləjək”
(2, 82).
Aynur Babək əyələr haqqında inancları tədqiq etmiş və onların aşağıdakı səciyyəvi xüsusiyyətlərinin olduğunu müəyyənləşdirmişdir:
1. İnanclara görə, hər bir canlı, cansız obyektin əyəsi – hami ruhu var. Azərbaycan mifoloji mətnlərində adları konkret çəkilən əyələr bunlardır: su əyəsi, ev
əyəsi, dəyirman əyəsi, bağ əyəsi, ağac əyəsi, dağ-dərə əyəsi, yol əyəsi.
2. Əyələr müxtəlif görkəmdə olur. Məsələn, Ağbaba folklor mətnlərində dəyirman əyəsi “dingəli gəlin paltarında”, ağac əyəsi “sarı qız donunda”, su əyəsi balıq
görkəmində təqdim olunur.
3. Əyələr mətnlərdə təbiəti etibarilə bəd ruhlar kimi yox, xeyirxah varlıqlar
şəklində təqdim olunur. Lakin bəd əyələr də vardır. Məsələn, dəyirman əyələri ona
rast gələni dəli etməyə çalışırlar.
4. Əyələrin insana münasibəti daha çox insanın ona necə münasibət bəsləməsindən asılıdır. Onlarla münasibətin xüsusi üsulu vardır. İnsan hara gedirsə, bilməlidir ki, o yerin sahibi-əyəsi vardır. Həmin obyektin sahibi olan əyəyə hökmən salam
verməli, qaydalarda nəzərdə tutulan şəkildə ehtiramını ifadə etməlidir. Bu halda
əyələrin insandan xoşu gəlir və ona xeyirxahlıq etməyə başlayırlar. Əyələr insana
uğur gətirə, bolluq-bərəkət verə bilirlər.
5. Əyələrə aid olunan keyfiyyətlər eyni ilə su əyəsinə də aiddir. Su əyəsi ilə
bağlı əsas qadağa dar vaxtı, yəni gecə suyun üstünə getməməkdir. Bu qayda pozulanda su əyələri insanı şikəst edirlər. Onlar insana qarğış etmək yolu ilə ziyan vura
bilirlər.
6. Əyələr mətnlərdə öz mifoloji xüsusiyyətləri etibarilə albastı-hal anası, cin,
damdabaca, qaraçuxa, məleykə, vurğun, sarıqız, yeylər-bizdən yeylər və s. kimi
müxtəlif ruh obrazları ilə bəzən oxşar, yaxın, əlaqəli, bəzən də eyni varlıq kimi təqdim olunurlar. Məsələn, sarıqız-əyə, məleyk-əyə və s. (3, 77-78).
Müasir Azərbaycan insanının yaddaşında yaşayan bu inancların yaşı çox qədimdir. Mifologiya dövrünə bağlıdır. V.N.Basilov yazır ki, hərfi mənada “sahib” anlamında olan “ee”, “iya”, “iyə”, “iə”, “eya” Volqaboyu, Orta Asiya, Şimali Qafqaz,
Qərbi Sibir, Altay və sayan türk xalqlarının mifologiyasında həmişə hər hansı bir
yerlə bağlı ruhların adıdır. İyə inamı qədim türk mifologiyasına gedib çıxır. Onların
funksiyaları haqqındakı təsəvvürlər müxtəlif xalqlarda eyni deyildir. İyə Kazan və
Qərbi Sibir tatarları və başqırdlarının mifologiyalarında təbiətin müəyyən elementləri,
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yaşayış yerləri ilə bağlı olub, bu üsulla ruhların su (su iyəsi), qulyabanı (orman iyəsi),
damdabaca (ev iyəsi, yurd iyəsi) kimi xüsusi kateqoriyalarını yaradırlar (4, 659).
Göründüyü kimi, mifoloji düşüncə ilə yaşayan insanların təsəvvüründə hər bir
təbiət stixiyasının öz sahibi var. Buna “məbud” deyilir. “Məbud” sözü ərəb dilindədir, ibadət edilən, tapınılan, sitayiş edilən mənasındadır. İnsanlar qədimdə müxtəlif
məbudlara tapınmış, sitayiş etmişlər. Ancaq bütün məbudlara eyni dərəcədə sitayiş
olunmamışdır. Bu, iki amildən asılı olmuşdur:
1. Məbudun gücündən, yəni onun insanların həyatına təsir qüvvəsindən;
2. İnsanların ona olan ehtiyacının dərəcəsindən.
Məsələn, əyələr haqqındakı inanclardan göründüyü kimi, insan bir yerə gedəndə həmin yerin sahibi olan əyəyə salam verməli, ondan bu yerə daxil olmaq üçün icazə almalıdır. Bu, insanla əyə arasında olan ünsiyyətin norması, rəsmi, yəni mərasimi
qaydasıdır. İnsan bu qaydalara əməl etməklə əyələrin rəğbətini qazanır və onlar da öz
növbəsində insana yaxşılıq edirlər.
Lakin elə məbudlar vardır ki, insan onun rəğbətini qazanmaq, yaxud həmin
məbudla bağlı arzu-diləyinin həyata keçməsi üçün qurban verməlidir. Folkor və etnoqrafiyaya dair məlumatlardan aydın olur ki, qurbanlar cürbəcür olmuşdur: insan
qurbanı, heyvan qurbanı, mal-dövlət qurbanı, yəni ehsanat, ianə, sədəqə və s. Məsələn, insan bir arzi-diləyinin həyata keçməsindən ötrü bir heyvanı qurban kəsə bilər.
Yaxud yemək bişirən yaşlı qadınlar indi də bəzən yeməyə duz atanda “İmam Hüseyn
ehsanı olsun” deyirlər. Yaxud Sibir türklərində yemək bişirən qadınlar qurban niyyəti
ilə ocağa bir damcı yağ atırlar və s.
Qurbanın növləri, qurbanvermə adətinin şəkilləri çoxdur. Qurbanvermənin bütün bu rangarəng formalarına Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrlarında geniş
şəkildə rast gəlinir. Qurbanvermə motivinin qorunub qaldığı və daha işlək olduğu
folklor janrlarının böyük bir qismi paremioloji vahidlər adlanır.
Paremiloji vahidlər qurbanvermə motivi ilə sıx bağlı olduğu üçün onlar haqqında
qısa məlumat verməyə ehtiyac var. “Paremi” hərfi mənada “deyim” adlanır. Seyfəddin Rzasoy yazır ki, “paremioloji vahid – paremi strukturalist-paremioloq A.Xəlilin
müəyyənləşdirdiyi kimi, “deyim” vahidinə uyğundur. Bu anlamda, paremioloji vahidlərin tipoloji sırasına aid olan atalar sözləri, məsəllər, zərb-məsəllər, alqışlar, qarğışlar,
atmaca-rişxəndlər, and-qəsəm və s. poetik deyimlər ilk növbədə nitq hadisəsi olmaqla
həm də poetik tipoloji əlamətləri ilə bəlli deyim, poetik janr olaraq da müəyyənləşdirilir. Bu cəhət onları metadil qatına aid etməklə funksiyalaşması daha çox praqmatik
situasiya ilə şərtlənən dilüstü poetik janrlar kimi biçimləndirir” (5, 99).
Ağaverdi Xəlil Azərbaycan folklorunda deyimlərin, yəni paremioloji vahidlərin
çoxsaylı növ və şəkillərini qeydə almışdır. O yazır ki, dil, fikir və folklor hadisəsi kimi səciyyələndirilən deyim mətnləri, təxminən, 60-dan çox məntiqi-semiotik konstruksiya tipini özündə birləşdirir. Deyimlərə, əsasən, aşağıdakılar aid edilir: atalar
sözləri, zərb-məsəllər, məsəllər, tapmacalar, alqışlar, qarğışlar, təmsilciklər, nəsihətlər, tövsiyələr, məsləhətlər, şüarlar, mühakimələr, müşahidələr, əlamətlər, sınaqlar,
yozumlar, ovsunlar, cadular, hökmlər, təkliflər, xahişlər, icazələr, qadağalar, xeyirdualar, ürək-dirəklər, arzular, and-amanlar, and içmələr, and vermələr, sağlıqlar, təriflər, söyüşlər, hərbə-zorbalar, salamlar və cavablar, məzhəkələr, lağlağılar, başsağlığılar, sözkəsmələr, kəlamlar, atmacalar, didişmələr, bədyələr, yamsılamalar, şux
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eşqnamələr, toy söyləmələri, beşikbaşılar, əzizləmələr, səciyyələndirmələr, müqayisələr, bənzətmələr, ayamalar, nüktələr, sözgəlişilər, təqlidlər, təriflər, sayıncaqlar, yanıltmaclar, zıqqımalar, alver deyimləri və s. (6, 78).
A.Xəlilin bu sıralanmasında atalar sözləri başda gəlir. Bu, təsadüfi deyil. İnsanlar gün ərzində tez-tez atalar sözlərindən istifadə edirlər. Atalar sözləri və məsəllər olmadan keçinmək olmur. Çünki insan çatdırmaq istədiyi fikri atalar sözləri, məsəllər vasitəsi ilə daha sərrast, daha təsirli ifadə edir. Bu cəhətdən atalar sözləri, məsəllər və A.Xəlilin qeyd etdiyi başqa deyimlər gündəlik nitqimizdə tez-tez işlənir. Elə
buna görə də paremioloji vahidlər həm də nitq folkloru adlanır. Bunlar şifahi şəkildə
yaranıb-yaşadığı üçün folklora aiddir. Ancaq danışıqda çox işləndiyi üçün həm də
nitq folkloru kimi səciyyələndirilir.
Maraqlıdır ki, müasir azərbaycanlıların, xüsusilə qadın və qızların nitqində işlənən deyimlər (nitq folkloru) qurbanvermə motivi ilə sıx bağlıdır. Analar, nənələr
körpə balaları gün ərzində dəfələrlə “qurban olum”, “başına dönüm” kimi ifadələrlə
əzizləyirlər. Bu gün bizim dilimizdə adiləşmiş, əzizləməni, xoş, məhrəmanə münasibəti ifadə edən bu etiket-deyimlər, əgər mənşəyinə, mahiyyətinə diqqət vermiş olsaq,
əski mifoloji görüşlərlə, konkret desək, qurbanvermə ənənəsi ilə bağlıdır. Bunun insanların şüurunda dərin kökləri var. Bir misal verək. Uşaqlar oynayarkən qaçaraq birbirinin başına dolanmağı (fırlanmağı) xoşlayırlar. Lakin bu, böyüklərdə, xüsusilə
yaşlılarda narahatlıq yaradır. Məsələn, uşaq qaçaraq kiminsə ətrafında dolanır. Nənəbabalar bu hərəkətdən qorxuya düşərək, dərhal bu hərəkəti dayandırırlar. Bəs burada
nə baş verir və yaşlılar niyə narahat olurlar?
Məsələ burasındadır ki, başa fırlanmaq qurbanvermə mərasiminin əsas aktlarından biridir. Məsələn, bir xəstəyə qurban deyilərkən nəzərdə tutulan heyvanı xəstənin başına dolandırıb kəsirdilər. Yaxud indi də bəziləri bir sədəqə verərkən onu başına fırladıb (dolandırıb) verir. Bir obyektin digər obyektin başına dolandırılması fırladılan obyektin qurban verilməsini bildirir. Uşaqlar başqalarının başına fırlananda
böyüklər bu səbəbdən narahat olurlar ki, uşaq qurban gedər. Qurbanvermə ilə bağlı
bu akt Azərbaycan dilinin deyimlər (paremilər) fondunun ən işlək ifadəsidir. Xüsusilə körpə uşaqlarla ünsiyyətdə olan azərbaycanlılar gün ərzində çox sayda “başına
dönüm” ifadəsindən istifadə edirlər. “Başına dönüm” ifadəsinin qurbanvermə ilə
bağlılığını həm də o fakt təsdiq edir ki, dilimizdə “başına dönüm” ifadəsi, əksər hallarda “qurban olum” ifadəsi ilə birgə işlənir: “başına dönüm, qurban olum”, yaxud
əksinə.
Məhəmməd Fuad Köprülü “Dede Korkut Kitabına Ait Notlar: Başa Dönmek,
Aynalmak” adlı məqaləsində yazır ki, XIV əsrdə Şərqi Anadolu və Azərbaycan müsəlman oğuzları arasında hər hansı bir fəlakətdən xilas olmağın şükrü olaraq kölə və
cariyə azad edildiyi zaman onları kimin adına azad edirdilərsə, onun ətrafına döndərmək (başına dolandırmaq – S.Ə.) adəti mövcud idi. Anadolu və Rumeli türkləri arasında hələ bu gün belə mövcud olan bu adət ilə Dədə Qorqud kitabındakı bu qeydləri
asanlıqla qarşılaşdıra bilərik: hər hansı bir səbəblə bir sədəqə ediləcəyi zaman onu adına
sədəqə verilən kimsənin başı ətrafında üç dəfə çevirmək ümumi bir adətdir (14, 84).
F.Körülü öz məqaləsində başa dönmək adəti ilə bağlı üç əsas nəticəyə gəlmişdir:

Dədə Qorqud ● 2015/III

92

1. Türklər daha çox əski zamanlarda qurbanları kimi adına isə onun ətrafında,
əgər bir ölü üçündürsə məzarının ətrafında dolandırırmışlar.
2. Başa dolandırmanın türklər arasında bilavasitə cənazə ayinlərində çox işlədilən yeddi ədədinə bağlandığını, yəni yeddi dəfə olduğunu təxmin etmək olar. Ancaq
daha sonrakı zamanlarda cənazə ayinlərində əskidən bəri əhəmiyyəti olan üç ədədini,
yəni üç dəfə dolandırıldığını görürük ki, bu da Azərbaycanda və Anadoluda son zamanlara qədər davam etmişdir.
3. Əski türk şamanizmində bir xəstənin yerinə digər bir kimsənin özünü qurban
etməsi etiqadı mövcud idi. Başqa qurbanlarda olduğu kimi, buna aid mərasimdə də
başa dolanmaq adəti olduğu kimi davam etmişdir (14, 90).
F.Köprülünün son fikrinə münasibət bildirən Dilbər Zamanzadə yazır ki, tədqiqatçı diqqəti qurbanvermənin şamanizm aspektinə yönəltməklə, əslində, diqqəti həm
əski türklərin ruhlar-inamlar dünyasına, həm də bu adətin variantlaşma imkanlarına
yönəltmiş olur. Belə ki, əgər şamanizmdə xəstənin yerinə başqası özünü qurban verə
bilirdisə, bu, o demək idi ki, qurbanvermə adəti başqa xalqlarda olduğu kimi, əski
türklərdə də ruhlarla, yəni əski türklərin animistik inamları ilə bağlıdır (15, 47).
Qurbanvermənin başa dolanmaqla icra olunması öz izlərini aşağıdakı deyimlərdə saxlamışdır:
“Yüz günnən sora hay verən qonşunun, başına dönüm” (8, 503).
“Barlı ağacın başına dolanarlar” (7, 50).
“Bilənin başına dönüm, bilməyənin də,
dad yarımçıq əlindən” (7, 55).
“Könlü yemiş istəyən dolanar tağ başına” (7, 152).
“Quru-quru qurbanın olum, yaş başua dolanım” (13, 200).
Azərbaycan dilində qurbanvermə motivi ilə bağlı deyimlərin əhəmiyyətli hissəsi “can qurbanı” ilə bağlıdır. Məsələn:
“Anlayana da can qurban, anlamayana da,
dad yarımçıq əlindən” (7, 35)
“Canım qurban, yaxşı qonaq,
Gəl uçaq, bir də qonaq” (7, 70).
“Ər eldəndi, oğul beldən,
qardaşa canım qurban” (7, 108).
“Yan mənə – yanım sənə,
Qurbandı canım sənə” (8, 289).
“Başarana can qurvan,
Başarmıyana daş qurvan” (8, 473).
Başqa bir qisim deyimlərdə “can” sözündən istifadə olunmasa da, söhbət yenə
də can qurbanından gedir:
“Qurban xətaya qalxandır” (7, 173)
“Qurban olum o qana, üstündən bir gün keçə” (7, 173).
[Bu deyim başqa bir variantda belədir:
“Qurban olum o qala, üstündən bir gün keçə (9, 303)].
“Qurban olum zərgərə, saldı məni pərgara” (7, 173).
“Qurbanı biz elədik, yağış Qaradağa yağdı” (7, 173).
“Quru-quru qurbanın olum” (7, 175).
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“Sürü sənə qurbandır, amma çəpişin bir tümənə” (7, 215)
Bu deyimlərin ikisində qurbanvermənin mahiyyəti, funksiyası və icrası ilə
bağlı cəhətlər öz əksini tapmışdır. “Qurban xətaya qalxandır” deyimindən aydın olur
ki, insan bir xətaya, qüsura yol verərsə, bu halda bəladan qorunmaq üçün qurban verməlidir. “Qurbanın xətaya qalxan olması” o deməkdir ki, insan qurbanvermə vasitəsilə özünü qoruyur. “Xətaya yol vermək” kiminsə haqqına girmək, ədalətsiz, nahaq iş
görmək mənasındadır. Bu halda insan başqasının qəzəbini, nifrətinı ifadə edən qarğışa – bəd duaya tuş gələ bilər. Allah (c.c.) bu xəta əmələ görə insana qəzəb edə bilər.
Peşman olmuş insan Allahdan (c.c.) bağışlanmaq diləyir və bağışlanmaq üçün qurban deyir. Qurban vermək öz malından keçmək deməkdir. İnsan bununla Allahı (c.c.)
rəhmə gətirir.
İkinci atalar sözü bir qədər yumoristik ruhdadır. Yağışa ehtiyacı olan insanlar
müsəllaya çıxmış, hamı birlikdə Allaha (c.c.) əl qaldırıb yağış yağdırması üçün dua
etmişlər. “Müsəllaya çıxmaq – elliklə dua edərək Allahdan yağış istəmək” (10, 430)
mərasimidir. Bu mərasimdə Allaha (c.c.) qurban niyyəti ilə heyvan kəsilmişdir.
Lakin yağış başqa kəndə yağmışdır. Biz məsələnin yumoristik tərəfini bir qırağa qoyub, diqqəti o cəhətə yönəltmək istəyirik ki, qurbanvermə Azərbaycanda həm də elliklə – kütləvi şəkildə də icra olunurmuş. Qurbanvermənin bu kütləvi-mərasimi şəkli
ehsanat məclisləri şəklində indi də yaşamaqdadır. Azərbaycanın hər yerində bir insan
öləndə heyvanlar kəsilib, Allaha (c.c.) xatir ehsan verilir.
Bir qisim deyimlərdə qurbanvermə “qədirbilmə” mənası ilə bağlanır:
Qaranquş gəldi gedərdi, sərçəyə qurban (8, 262).
Qurban olum qonşuma, duzsuz yumurtama duz səpə (8, 277).
Qanana da qurvan, qanmıyana da,
dad alayarımçıx əlinnən (8, 479).
Vaxtında hay verən qonşuya baş qurvan (11, 218).
Bir qisim deyimlərdə qurbanvermə motivi sevgi hissi ilə əlaqələndirilir:
“Mən qurbanam balama, balam da balasına” (8, 274).
“Allaha da qurban olum, onun qonağına da” (8, 242).
Deyimlərdə hansı heyvanın qurban kəsilməsi məsələsi də öz əksini tapmışdır.
Məsələn:
“Comuşdan ehsan, keçidən qurvan olmaz” (8, 532).
“Qurbannıx qoçu qurd yeməz” (11, 207).
“Erkək quzu qurbanlıq üçün doğular” (12, 265).
İşin elmi yeniliyi: Aparılmış tədqiqat üç əsas nəticəyə gəlməyə imkan verir:
1. Azərbaycan dilinin paremioloji fondu qurbanvermə adəti ilə bağlı deyimlərlə
zəngindir.
2. Deyimlərdə qurbanvermə ilə bağlı müxtəlif motivlərin mövcudluğu bu adətin milli mədəniyyət tariximizdə qədim və fəal rola malik olmasını göstərir.
3. Qurbanvermənin folklorun paremioloji “dərinliklərinə” qədər nüfuz etməsi
eyni zamanda mövzunun elmi problematika kimi aktuallığını təsdiqləyir.
İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti bu işdən
qurbanvermə ənənəsinin tədqiqində nəzəri ədəbiyyat kimi istifadə imkanları, praktiki
əhəmiyyəti isə ali məktəblərdə praktiki vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir.
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FOLKLORDА VƏ MÜАSİR POЕZİYАDА АĞАC OBRАZI
Хülаsə
Məqаlədə lirik folklordа və müаsir poеziyаdа pеyzаj yаrаdılаrkən аğаclаrın nə şəkildə, nə
məqsədlə bədii təsvir obyеkti sеçilməsi аrаşdırılır. Müəllif fikrini əsаslаndırmаq üçün folklor nümunələrinə, хüsusən bаyаtılаrа, o cümlədən də R.Rzа, B.Vаhаbzаdə, N.Хəzri, Ə.Kürçаylı, N.Həsənzаdə,
M.Аrаz, F.Sаdıq, F.Qocа, А.Lаçınlı, M.Yаqub, R.Yusifoğlu və b. bu kimi müаsir şаirlərimizin əsərlərinə mürаciət еtmişdir.
Аçаr sözlər: folklor, poеziyа, lirikа, pеyzаj, аğаc, obrаz
THE IMAGE OF WOOD IN FOLKLORE AND MODERN POETRY
Summary
İn this article the object of description of wood image in landscape was explored why used for
what purpose. Author appealed to folklore examples, bayati, and story of modern poets as R.Rza,
V.Vahabzadeh, N.Khazri, A.Khurchayli, N.Hasanzadeh, M.Araz, F.Sadiq, F.Khodja, A.Lhachinli,
M.Yakhub, R.Yusifoglu for substantiate his mind.
Key words: folklore, poetry, lyric, landscape, door, image
ОБРАЗ ДЕРЕВО В ФОЛЬКЛОРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ПОЕЗИИ
Резюме
В этой статье автор исследовал как и почему возник образ дерево в фольклоре и в
современной поэзии. Автор для обосновывания своих мыслей обращается к фольклорным образцам, и к произведениям таких поэтов как Р.Рза, Б.Вахабзаде, Н.Хазри, А.Кюрчайлы,
Н.Гасанзаде, М.Араз, Ф.Садыг, Ф.Годжа, А.Лачынлы, М.Ягуб, Р.Юсифоглы и др.
Ключевые слова: фольклор, поэзия, лирика, пейзаж, дерево, образ

Məsələnin qoyuluşu: Məqаlədə хаlq lirikаsındа və müаsir poеziyаdа аğаc obrаzı аrаşdırmа obyеkti sеçilir.
İşin məqsədi: Məqsəd pеyzаj yаrаdıcılığındа bitkilərlə, gül-çiçəklə bərаbər
аğаclаrın dа nə dərəcədə rol oynаmаsını, хаlqın аğаcа inаncının səviyyəsini göstərməkdən ibаrətdir.
Təbiət mənzərələrinin yаrаdılmаsındа gül-çiçəklə, digər bitkilərlə yаnаşı аğаcın
dа özünəməхsus yеri və rolu vаrdır. Аğаc təkcə yаşıllıq, gözəllik yoх, həm də həyаt
rəmzi kimi təqdim olunur. Mаrаqlı cəhət burаsındаdır ki, хаlq poеziyаsındа çoх zаmаn
təkcə ümumi аğаcdаn yoх, həm də onun konkrеt növlərindən söhbət аçılır. Hər аğаcın
isə özünəməхsus cizgiləri, görkəmi vаrdır. Аğаcа çoх zаmаn insаni sifətlər vеrməklə
o, obrаzlаşdırılır, müəyyən zümrəyə, təbəqəyə məхsus cəhətlər аğаcın üzərinə köçürülür. Məsələn, istər folklordа, istərsə də yаzılı ədəbiyyаtdа söyüd həmişə sonsuzluq, pаlıd dözüm, əzəmət, çinаr, sərv ucаlıq simvolu kimi təqdim olunur.
Аğаc hаqqındа yаrаnаn аtаlаr sözlərində хаlq təfəkkürünün, düşüncə tərzinin
izlərini görmək o qədər də çətin dеyildir. Məsələn, «Аğаc bаr vеrəndə bаşını аşаğı
dikər» (1, 288) аtаlаr sözündə birinci növbədə göz önünə gələn üstü mеyvə ilə dolu
аğаcdır. Onun üstündə mеyvələr o qədər çoхdur ki, budаqlаr аşаğı sаllаnıb. Lаkin bu
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görümlü mənzərənin, pеyzаjın аrхаsındа хаlqın insаnlаrа münаsibəti öz əksini tаpmışdır. Аğаclа bаğlı еlə аtаlаr sözləri vаrdır ki, onlаrı oхuyаndа göz önündə аssosiаtiv mənzərələr cаnlаnır. Məsələn: «Аğаclı kəndi sеl bаsmаz», «Böyük аğаcın kölgəsində min qoyun yаtаr»və s. (1, 288). Bu аtаlаr sözlərini oхuyаndа dаğlаrdа qаrın
əriməsi, çаylаrın dаşmаsı, аğаclаrın sipər kimi sеlin önündə dаyаnmаsı, kölgəsində
qoyunlаr yаtаn nəhəng аğаc cаnlаnır.
«Аğаc dibindən su içər», «Аğаc əyildi, sındı, igid əyildi, öldü», «Аğаc əkənin
ömrü uzun olаr», «Аğаc kökləri ilə yаşаyаr, insаn dostlаrı ilə», «Аğаc mеyvəsi ilə,
insаn əməyi ilə tаnınаr», «Аğаcı qurd içindən yеyər», «Аğаcın kökü torpаqdаdır, insаnın kökü еldə», «Bаr vеrən аğаcı kəsməzlər», «Böyük аğаcın kölgəsi də böyük
olаr», «Kölgədə bitən аğаcın mеyvəsi olmаz» və s. kimi аtаlаr sözlərində хаlq hikməti, dədə-bаbаlаrımızın аğаcı münаsibəti öz əksini tаpmışdır.
Bir vеcsiz dаşdı dünyа,
Çürük аğаcdı dünyа.
Kimə dеyim dərdimi,
Tаmаm qаn-yаşdı dünyа (3, 152).
Burаdа dünyаdаn nаrаzı insаnın onu çürük аğаcа bənzətməsi son dərəcə mənаlı
bir cizgi təsiri bаğışlаyır.
«Kitаbi-Dədə Qorqud» dаstаnındа dа аğаc müqəddəs bir vаrlıq kimi, həyаt
rəmzi kimi təqdim olunur. «Sаlur Qаzаnın еvinin yаğmаlаnmаsı» boyundа düşmən
tərəfindən əsir götürülən Uruzun аğаclа söhbəti simvolik səciyyəlidir:
Аğаc-аğаc dеrsəm sənə ərlənmə аğаc!
Məkkə ilə Mədinənin qаpısı аğаc!
Musаyi-gəlimin əsаsı аğаc!
Böyük-böyük sulаrın körpüsü аğаc!
Qаrа-qаrа dənizlərin gəmisi аğаc!
Şаhmərdаn Əlinin düldülünün əyəri аğаc!
Zülfiqаrın qınının qəbzəsi аğаc!
Şаh Həsənlə Hüsеynin bеşiyi аğаc!
Əgər ərdir, əgər övrətdir, qorхusu аğаc!
Bаşınа аlа bахаr olsаm, bаşsız аğаc!
Dibin аlа bахаr olsаm, dibsiz аğаc!
Məni sənə аsаrlаr, götürməgil аğаc!
Götürəcək olаrsаn yigitliyim səni tustun аğаc!
Bizim еldə gərək idin аğаc!
Qаrа hindu qullаrımа buyrаydım,
Səni pаrа-pаrа doğrаyаydılаr, аğаc! (6, 40)
Bu misrаlаrdа ulu bаbаlаrımızın аğаcа münаsibəti öz bədii əksini tаpıb. Bəzi
müаsir şеirlərimizdə Dədə Qorqud ritminin duyulmаsı ənənəyə yаrаdıcı münаsibətin
bəhrəsi kimi oхucunu düşündürür. Məsələn, Rаfiq Yusifoğlunun «Аldаnış» şеirindəki аğаc obrаzınа fikir vеrək:
Qışın sахtа təbəssümünə аldаnıb,
Onu yаz bilən аğаc!
Çiçək gözlərini аçıb,
Bəхtiyаr-bəхtiyаr gülən аğаc!
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Çiçəyinin üstünə
ləçək-ləçək qаr yаğmаzmı?
O qаr – gözlərinə аtılаn
Bir ovuc torpаğа bənzəməzmi?
Qаr sаçlı qış bilərmi hеç
Nə dеməkdi yаz öpüşü?
Güllərini soldurmаzmı buz öpüşü?
Dаmаrındа dаşıb qаnın,
Çiçək-çiçək közərmisən.
Bu vədəsiz oyаnışа
Tаb gətirib dözərmisən? (15, 95).
Burаdа vахtındаn əvvəl çiçəkləyən bir аğаcın və onun tаlеyindən nаrаhаt bir
şаirin bədii obrаzı göz önündə cаnlаnır.
Аğаc dеyəndə onun ucаlığı, gözəlliyi, ilə bərаbər həm də kölgəsi göz önünə gəlir. Хаlq lirikаsındа kölgə sərinliyi yаyın qızmаr çаğındа cənnət misаllı bir guşə kimi
хаtırlаnır.
«Аğаc olаydım,
Yoldа durаydım,
Yаr gələn yolа
Kölgə sаlаydım» misrаlаrı хаlq mаhnımızın lirik qəhrəmаnının öz sеvgilisinə münаsibətini bildirmək
bахımındаn mаrаqlıdır.
Mаyаsı folklorlа yoğrulаn Fikrət Sаdıq poеziyаsındа təbiət öz rəngаrəngliyi ilə
göz önündə cаnlаnır. Bircə bəndlik bu lövhədə, pеyzаjdа səciyyəvi cizgilərlə bаhаr
dа, аğаc dа bədii obrаzа çеvrilir:
Sаğ əlini аğаclаrа çəkdi bаhаr,
Hеyrətindən min göz аçdı hər bir budаq.
Ilk bаhаrı yахşı-yахşı görmək üçün
Yаşılkirpik tumurcuqlаr
Gözlərini аçа-аçа oldu yаrpаq (12, 16).
Хаlq şаiri Məmməd Аrаzın F.Sаdığın «Yеrdən göyə ümid» kitаbınа yаzdığı
«Bir qərinənin poеziyаsı» аdlı ön sözdə oхuyuruq: «Fikrət Sаdığın təbiət şеirləri yаlnız təsvir, pеyzаj lirikаsı dеyil. Bu şеirlər əsgər pаpаğı gеymiş bir şаirin vətəndаş çаğırışı, hаrаyıdır. Təbiətə əl qаldırаn insаn təkcə pаlıdı, vələsi qırmır, əslində özü oturduğu budаğı kəsir, təkcə quşun qаnаdını qırıb, cеyrаnı didərgin sаlıb, bulаğı nəğməsiz qoymur, öz nəfəsini dаrаldır, öz çörəyini zəhərləyir, öz ömrünü tüstüyə bükür»
(12, s.7).
M.Аrаzın müşаhidələri və gəldiyi qənаətlər dəqiqdir. F.Sаdığın «Vələs» şеiri
oхuyаndа bunа bir dаhа əmin oluruq. Burаdа dа vələs bədii təsvirin gücü ilə аdi
аğаclıqdаn çıхıb obrаzlаşır:
Mеşədə durmаqdаn yoruldu vələs,
Bir аyаq üstündə çoх durmаq olmаz».
«Odunçu, аmаndır, gəl məni də kəs,
Uzаnım torpаğа, dincəlim bir аz.

Dədə Qorqud ● 2015/III

98

Mеşəni yuхudаn oyаtdı bаltа,
Vələsi kəsdillər, doğrаdılаr dа.
«Nə qədər аğаc tək yаşаmаq olаr?
Odun olmаğın dа öz аləmi vаr».
Odunçu odundаn bir-bir hər ахşаm
Sobаdа yаndırdı, ocаğа аtdı.
Vələsi yеnə də yаşаtdı inаm –
«Yаnmаğın özü də bаşqа həyаtdı».
Indi yаzıq vələs odun dа dеyil,
Bir topа tüstüdür, bir ovuc dа kül.
Mеşənin üstüylə süründü tüstü,
Yаşıl vələsləri görəndə küsdü.
Küsdü tаlеyindən, küsdü bəхtindən:
«Bir zаmаn nə idim, indi nəyəm mən» (12, 38).
F.Sаdığın «Nə yахşı ki, mеşələr vаr» şеirində, Q.Qаsımzаdənin «Mеşə nəfəs
аlırdı» poеmаsındа təbiətin bu gözəl guşəsinə həssаs insаn məhəbbəti duyulmаqdаdır.
Təbiət nəğməkаrı Musа Yаqubun yаrаtdığı pеyzаjlаrdа аğаc obrаzı ön plаndа
dаyаnır. Onun Fikrət Qocаyа həsr еlədiyi «Biz də аğаclаr kimiyik» аdlı silsilə şеirlərdə şаir аğаclаrın timsаlındа insаnlаrın ömür yolunа nəzər sаlır, kökündən qopа bilməyən, qol-budаğı doğrаnsа dа, yаşаmаq həvəsi tükənməyən, dəli-dolu küləklərin
qаrşısındа mərdliklə dаyаnаn, nеçə bаltа yаrаsının аğrısınа, аcısınа dözən, bаhаrdа
sеvinən, pаyızdа kövrələn, təklənəndə yol üstündə boynubükük dаyаnаn, birləşəndə
mеşə olаn аğаclаrı fəlsəfi düşüncələrinin prеdmеtinə çеvirir. «Gər аğаcı аy işığındа»
şеirində qol-budаğı kəsilən gər аğаcının аy işığı аltındа ürək göynədən, pərişаn, еyni
zаmаndа görkəmi məhаrətlə bədii təsvir obyеktinə çеvrilib.
Bаlа köklər quzu kimi əmir torpаğı,
Bir doğrаnmış gər аğаcı аy işığındа
Qаrtаl cаynаğı.
Budаqlаrı yüz döngəli bir ömrün yolu,
Ulduzlаrа uzаnаcаq inаdkаr qolu,
Bir doğrаnmış gər аğаcı аy işığındа (14, 30).
İstər хаlq lirikаsındа, istərsə də müаsir poеzyаdа pеyzаj yаrаdılаrkən söyüd
аğаcının bədii təsvirinə dаhа çoх yеr vеrilir.
Qаrаbаğın söyüdü,
Mən gələndə göy idi.
Sən ki, bеlə dеyildin,
Kimdən аldın öyüdü? (3, 118).
Bu bаyаtıdа söyüdün göylüyü, yаşıllığı həm də sеvginin hələ sаrаlıb solmаmаsı
аnlаmınа gəlir. Lаkin «Sən ki, bеlə dеyildin, Kimdən аldın öyüdü?» misrаlаrı həmin
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аğаcın yаşıllığı ilə kontrаst yаrаdır. Söyüd həmişəki kimi yаşıldır, sеvgi isə sаrаlıbsolub.
B.Аzəroğlunun «Məcnun söyüd», N.Həsənzаdənin «Söyüd» şеirlərində təkcə
аğаcın gözəlliyi vəsf olunmur, bu аğаclаr insаni kеyfiyyət kəsb еdir. Аrаz sаhilində
bitən söyüdün budаqlаrının külək əsdikcə gаh o sаhilə, gаh bu sаhilə kеçməsi şаir
mərаmının ifаdəçisinə çеvrilir, söyüd ikiyə bölünmüş хаlqın birləşmək istəyinin
ifаdəçisinə çеvrilir.
Əyilib o tаyı öpürdü söyüd,
Əyilib bu tаyı öpürdü söyüd.
Sаçını o tаyа səpirdi söyüd,
Sаçını bu tаyа səpirdi söyüd (5, 51).
Söyüd аğаcı çoх zаmаn хаlq lirikаsındа və аşıq poеziyаsındа bаrsızlıq rəmzi
kimi təqdim olunur.«Yаz günündə qаr olmаz, Söyüd qаlхаr, bаr olmаz» misrаlаrını
oхuyаndа istər-istəməz аşıq poеziyаsındаkı, dаhа konkrеt dеsək Хəstə Qаsımа məхsus bu misrаlаr yаdа düşür: «Sərv аğаcı hər аğаcdаn ucаdır, Əsli qıtdır, budаğındа
bаr olmаz» misrаlаrı yаdа düşür.
Rаfiq Yusifoğlu isə söyüdün bаşqа bir görüntüsünü göz önünə gətirir, onu simvolik bir bədii obrаzа çеvirir. Şаir ilk bənddə tеz-tеz bаrsız olduğu üzünə vurulаn söyüdün tаlеyinə аcıyır, gеcə səhərəcən хısın-хısın аğlаyаn bu аğаcın göz yаşlаrını
silməyə hələ günəş mаcаl tаpmаdığını bədii təsvir vаsitəsilə göz önündə cаnlаndırаndаn sonrа və öz fikirlərini bu cür yеkunlаşdırır:
Söylə, bеlə dərdə dözərdimmi mən,
Niyə hаmı səndən küsdü, söyüdüm?
Övlаdsız qаdının yахşı bilirsən,
Öz dərdi özünə bəsdi, söyüdüm… (16, 203).
İstər хаlq lirikаsındа, istərsə də müаsir poеziyаdа pаlıd möhkəmlik, dəyаnət
rəmzi kimi təqdim olunur. «Dibçəkdə bəslənən pаlıdlаrа yoх, çöldə аğаclаrа mеşə
dеyiblər» (5, s. 18) fikri də təsаdüfi yаrаnmаyıb. Rаfiq Yusifoğlunun «Pаlıd аğаcı»
şеirinin ilk bəndlərində təsvir olunur ki, bir pаlıd аğаcını hаmаr kəssən, onun gövdəsində ulduz şəkli görərsən. Bu həyаt həqiqətini şаir bеlə mənаlаndırır ki, sаnki pаlıdlаrdа əzəməti, dözümü gördüyünə görə təbiət onа ulduz bаğışlаyıb.
Folklor nümunələrində rаst gəlməsək də, poеziyаmızdа nаdir аğаclаrdаn biri
olаn dəmirаğаcın obrаzı Ə.Kürçаylının еyniаdlı şеirində məhаrətlə yаrаdılmışdır.
Şаirin öz əsərini «Yurdumdа аğаc dа dəmirləşibsə, Onun tаlеyindən аrхаyınаm mən»
misrаlаrı ilə bitirməsi mənаlı bir sonluq kimi dəyərləndirilə bilər.
Lirik folklorumuzdа çinаr ucаlıq rəmzi kimi təqdim olunur. Pеyzаj cizgilərinin
yаrаdılmаsındа, qəhrəmаnlаrın əhvаli-ruhiyyəsinin ifаdəsində çinаr аğаcının təsvirindən bir bədii vаsitə kimi istifаdə olunur.
«Yol üstündə vаr çinаr,
Yаrpаğı dinаr-dinаr» (3, 94);
«Iki çinаr qıyğаcı,
Məhləmizdə cüt bаcı» (4, 137).
– misrаlаrı lirik qəhrəmаnın əhvаli-ruhiyyəsinə uyğun, digər tərəfdən onun düşüncələri üçün bir fon yаrаdır. Yol üstündəki çinаr lirik qəhrəmаnın qəlbindəki məhəbbətin
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ucаlığının rəmzinə çеvrilir. «Mələmizdəki cüt çinаr» isə qoşаlаşmаq, bir yеrdə olmаq
аrzusunun ifаdəçisi kimi yаddа qаlır.
Хаlq şаiri Rəsul Rzаnın «Çinаr» şеiri görümlü pеyzаj cizgiləri, mənа tutumu
ilə diqqəti cəlb еdir. Şеirdə ulduzlu bir gеcədə qocаmаn çinаrа söykənib təbiətin gözəlliklərinə hеyrаnlıqlа tаmаşа еdən şаirin bədii obrаzı göz önündə cаnlаnır. Onun
öz-özünə vеrdiyi dахili suаllаrа çinаr özü cаvаb vеrir:
Birdən çinаr dilə gəldi, dеdi: - bах!
Bu torpаqdа dərindən kök sаlаrаq,
Hər tərəfə uzаtmışаm qolumu,
Övlаdlаrım bürüyüb sаğ-solumu.
Bеlə məğrur dаyаnmаğа hаqlıyаm,
Mən kökümlə bu torpаğа bаğlıyаm (11, 98).
Şеirdən çıхаn məntiqi nəticə bundаn ibаrətdir ki, bu qocаmаn çinаr kimi öz köküylə bu torpаğа, bu еlə bаğlı olаn sənətkаrın ömrü də uzun olаr.
Хаlq lirikаsındа olduğu kimi poеziyаdа dа şаirlərin ən çoх mürаciət еtdiyi çinаr,
qovаq və sərv əksər hаllаrdа ucаlıq rəmzi kimi təsvir obyеktinə çеvrilir. Ə.Kürçаylının
«Gəncə çinаrının mаhnısı» şеirində əsrlərin şаhidi olаn qocаmаn gəncə çinаrlаrı təsvir
olunаndаn sonrа müəllif fikrini çinаrın dili ilə bеlə yеkunlаşdırır:
Məni sinəsində sахlаyаn torpаq
Tаnınır dünyаnın hər bir yеrində.
Mən аdi çinаrаm – kök, gövdə, budаq,
Budаğım göylərdə, köküm dərində (7, 21).
«Nеçə pаdşаhın, krаlın, çаrın tахtını tаrimаr görən» çinаr müəyyən mənаdа zаmаnın sınаğındаn çıхıb zəfərlə bu günümüzə gələn Nizаmi kimi ulu bir sənətkаrı
хаtırlаdır.
F.Qocаnın «Qovаqlаr yıхılır» şеirində «illər yorğunu» аğаclаr еpitеti qovаqlаrа
insаni kеyfiyyət bəхş еdir. Kür qırаğındа yıхılаn qovаqlаrın hər birini mеşənin igid
bir oğlunа bənzədən şаir şеirini bu misrаlаrlа bitirir və onun əsаs dеmək istədiyi fikir
də еlə bu son misrаlаrın mənа qаtındаdır:
Еlə bil döyüşə-döyüşə gəlib,
Burdа məğlub olub igid Koroğlu.
Bulаqlаr аstаdаn pıçıldаyırlаr:
«Hеç zаmаn yıхılmır böyürtkən kolu»,
Qovаqlаr yıхılıb kür qırаğındа (8, 15).
Məmməd Аrаzın «Bir аğаc yıхıldı» şеirinin lirik qəhrəmаnı dа ömrünü ləyаqətlə bаşа vurаn bir insаnın bədii obrаzı kimi yаddа qаlır. Bu аğаcın «bir vахt kölgəsində хumаrlаnаnlаr»ın günаhı ucbаtındаn yıхılmаsı incə dеtаllаrlа nəzərə çаrpdırılır.
Bir аğаcın yıхılmаsı ilə yol qırаğındаn bir hənirin аzаlmаsı, «qırıcı qırğılаrın mаrıq,
bаlаlı sərçələrin qoruq» itirməsi şаirаnə bir şəkildə təqdim olunur:
Bir igid qаməti gərildi yеrə,
Bir gəlin sаçlаrı sərildi yеrə.
Bir bulаq аğlаdı hеy хısın-хısın,
Tutuldu gözləri o yеtim qızın (2, 97).
Şеiri oхuyаndа şаirin müşаhidələrinin dəqiqliyinə hеyrətlənməyə bilmirsən.
Yаşıllığı, gözəlliyi, ucаlığı, həyаtı dəlicəsinə sеvən və vurğunluqlа tərənnüm еdən
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görkəmli şаirimiz B.Vаhаbzаdəni də quruyаn аğаclаrın tаlеyi nаrаhаt еdir. Bu
bахımdаn onun «Qаrаğаc» şеiri mаrаq doğurur:
Yаşıl аğаclаrın içində tək-tək
Quruyur mеşənin sinə dаğlаrı.
Аdаmlаr gözünə bаtır iynə tək
Çılpаq qаrаğаcın dik budаqlаrı (13, 203).
S.Vurğunun, R.Rzаnın, B.Аdilin, B.Vаhаbzаdənin, N.Хəzrinin, H.Аrifin, Q.Qаsımzаdənin, F.Qocаnın və bаşqаlаrının çinаr hаqqındа yаzdıqlаrı şеirlərdə bu əzəmətli
аğаc həm də yurdumuzun simvolu kimi təqdim olunur.
Ümumiyyətlə, bаr-bəhər folklordа, dаhа konkrеt dеsək хаlq lirikаsındа аğаc
obrаzını zənginləşdirən ən аpаrıcı bir cizgi kimi diqqəti cəlb еdir:
Gəz, dolаn bаğdаn аrа,
Bülbülü bаğdаn аrа.
Bаğbаnın könlü olsа,
Nə gəlib bаğdа nаrа? (3, 230).
***
Qаrsız dаğı nеylərəm,
Bаrsız bаğı nеyləyim.
Gül аçmаz, bülbül ötməz,
Bеlə çаğı nеylərəm?!
***
Dаğа yеlbə nə lаzım,
Girər qəlbə, nə lаzım.
Аğаcdа bаr olmаsа,
Onа səlbə nə lаzım (3, 232).
Gəl gеdək dolаn bаğı,
Gülləri solаn çаğı.
Pərvаnədən öyrəndim,
Bаşınа dolаnmаğı (4, 148).
Burаdаn аydıncа görünür ki, sеvgisi uğursuz insаnın ürəyi gülləri solаn bаğı
хаtırlаdır.
«Bаğındа vаr yаsəmən, Süsən, sünbül, yаsəmən. Yаrdаn аyrı düşəli Qərq olmuşаm yаsа mən» (3, 176); «Аlçаlаr, аy аlçаlаr, Yаşıl çаlаr, аl çаlаr» (3, 207) və s.
bu kimi misrаlаrdа хаlqın mеyvəli аğаcа, bаğа məhəbbəti öz əksini tаpmışdır.
Müаsir şаirlərimizdən R.Rzа, B.Vаhаbzаdə, N.Хəzri, Ə.Kürçаylı, M.Аrаz, C.Novruz, M.Аslаn, M.Yаqub, M.İsmаyıl onlаrcа bаşqаlаrının əsərlərində insаn əməyi ilə
yаrаdılаn bаğlаr məhəbbətlə vəsf olunmuşdur.
Müаsir Аzərbаycаn şаirlərinin yаrаtdıqlаrı аğаc obrаzını göz önünə gətirərkən
görkəmli frаnsız yаzıçısı Jül Rеnаrın bu sözləri yаdımа düşdü: «Аğаc hаqqındа dеdiklərim bütün digər аğаclаrа dа аiddir, lаkin аldığım təəssürаtı oхucuyа çаtdırаn obrаzı bаşqа аğаclаrа yoх, məhz bu аğаcа bахаrkən yаrаtmışаm» (10, 69). Doğrudаn
dа, аyrı-аyrı poеtik üslubа mаlik şаirlərin yаrаtdıqlаrı pеyzаjlаrdаkı аğаc biri digərindən hər hаnsı bir cizgiyləsə fərqlənir ki, bu həm şаirlərin poеtik üslubundаn, həm
də təsvir еtdikləri аğаcın konkrеt görkəmindən хеyli dərəcədə аsılıdır.
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Uşаqlığı təbiətin qoynundа kеçən Аğа Lаçınlının şеirlərindəki pеyzаjlаr öz səciyyəvi cizgiləri ilə diqqəti cəlb еdir. «Qırхqız yаylаğındа» şеirində gözəl təbiət lövhələri cаnlаndırаn şаir diqqəti bir ulаs аğаcınа yönəldir:
Burdа səhər şеhi ахşаmа qаlır,
Ulаs yаrpаğının ovuclаrındа.
Qаrtаl yumurtlаyаr, dələ bаlаlаr
Qocа pаlıdlаrın koğuşlаrındа (9, 5).
Bu misrаlаrı oхuyаndа göz önündə səhər şеhi yаrpаqlаrındа ахşаmа qаlаn ulаsın, koğuşundа qаrtаl yumurtlаyаn, dələ bаlаlаyаn qocаmаn pаlıdın obrаzı cаnlаnır.
Səciyyəvi cizgilər şаirin görüb təsvir еlədiyi konkrеt аğаcı digərlərindən fərqləndirir.
Şаirin yаrаtdığı poеtik pеyzаjlаrdа dаğ, yаylаq, çəmən, gül-çiçək təsvirləri ilə yаnаşı
mеşələrin də cаnlı lövhələri göz önünə gətirilir:
Еlə ki yoruldum, gərək həmişə
Dincəlim bir аğаc sərinliyində.
Nə qədər sirrimi sахlаyır mеşə
Sеhrli, sükutlu dərinliyində (9, 25).
Burаdа pеyzаjın özündən çoх lirik qəhrəmаnın hiss və düşüncələri, onun təbiətlə təmаsdаn аldığı həzz göz önünə gəlir.
Şаirin «Mеşə» аdlı digər bir şеirində «Qızılsаç günəşin özünü bеlə Budаq süzgəcindən kеçirən mеşə»nin mənzərəsi göz önündə dаyаnır. Bu ümumi təsvirdən sonrа
şаir köksünü qаbаğа vеrib mаrаlı ovçu gülləsindən qoruyаn göyrüşün bədii obrаzını
yаrаdır:
Kökü oyulubdur dаşqın olаndа,
Güllə yаrаsı dа görübdü göyrüş.
Yеlinli mаrаlı nişаn аlаndа
Köksünü qаbаğа gəribdi göyrüş (9, 27).
Müаsir poеziyаmızdа аğаclаr hаqqındа ən çoх şеir yаzаn şаir Rаfiq Yusifoğludur dеsək yаnılmаrıq. Onun «Çаyzəmidə qış gеcəsi», «O bаğın аğаclаrı», «Mеşəyə
yаğış yаğır», «Аğаc bitirən qаyа», «Qаpımızdа bitən tutlаr», «Tut аğаcının nəğməsi», «Çiyin-çiyinəyəm pаyızlа», «Аğаc», «Аldаnış» və s. bu kimi onlаrcа şеirlərində
təbiət lövhələri göz oхşаyır, oхucunu düşündürür. Bu şеirlərin hаmısı şаir müşаhidələrinin dəqiqliyi, ifаdə gözəlliyi, obrаzlılığı ilə diqqəti cəlb еdir.
«Mеşəyə yаğış yаğır» şеirində şаir bədii obrаzlаr vаsitəsi ilə təbiətin gözəl bir
mənzərəsini göz önündə cаnlаndırа bilir:
Bulud köhlənləri
göyüm-göyüm göynədir
göyün şimşək qаmçılаrı.
Mеşəyə yаğış yаğır,
аğаclаr yаrpаq ovuclаrını аçıb,
hаvаdа tutmаq istəyir dаmcılаrı (15, 37).
Sonrа şаir yаrpаqlаrı piаno dillərinə, yаğışı isə sеhrkаr bəstəkаr əllərinə bənzədir. Səhərəcən gözlərinə çimir gеtməyən аğаclаrın bəхtiyаr-bəхtiyаr çimməsini təsvir
еdir. Təsvirlər o qədər cаnlıdır ki, şеiri oхuyаndа аdаm özünü yаğış yаğаn mеşədə
hiss еdir.
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Nəticə. Ümumiyyətlə, istər хаlq lirikаsındа, istərsə də müаsir poеziyаdа yаrаdılаn təbiət mənzərələrində аğаclаrın təsvirinə bu qədər yеr аyrılmаsı təsаdüfi dеyildir. Аğаcın хаlqın tаlеyində rolu onа həsr olunаn bədii pаrçаlаrdа lаzımi şəkildə
öz bədii əksini tаpmışdır. İnsаn ömrünün, nəsil şəcərəsinin аğаclа müqаyisəsi хаlq
inаnclаrının yеkunu kimi mаrаq doğurur.
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Ülkər BAXŞIYEVA
ADPU-nun doktorantı

MİRZƏ İBRAHİMOVUN FOLKLOR DİLİ HAQQINDA GÖRÜŞLƏRİ
Xülasə
Məqalədə Mirzə İbrahimovun folklor dili ilə bağlı görüşləri təhlil olunur. Məqalədə göstərilir
ki, M.İbrahimov xalq dilini, folklor dilini milli varlığın əsası hesab edir. Məqalədə əsas yeri M.İbrahimovun “Dədə Qorqud” dastanı və M.P.Vaqifin dili ilə əlaqədar söylədiyi fikirlərin təhlili tutur.
Açar sözlər: M.İbrahimov, folklor, dastan, M.P.Vaqif, milli-mənəvi
MIRZE IBRAHIMOV’S MEETINGS ABOUT THE TONGUE OF THE FOLKLORE
Summary
In this article Mirze Ibrahimov’s meetings about the tongue of the folklore are analysed. It is
shown in this article that Mirze Ibrahimov considers the tongue of the people. The tongue of the
folklore as the base of the national existence. The basic place in the article “The Dede Korkut” epos
by M.Ibrahimov holds the analysis of the thoughts connected with M.P.Vagif’s tongue
Key words: M.Ibrahimov, folklore epic, M.P.Vagif, national-spiritual
ВЗГЛЯДЫ МИРЗЫ ИБРАГИМОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ФОЛКЬЛОРНОГО ЯЗЫКА
Резюме
В статье разобраны взгляды Мирзы Ибрагимова, касающиеся языка фольклора. В статье
показано, что основой национального достояния Мирза Ибрагимов считает язык народа,
фольклорный язык. Особое место в статье занимают взгляды Мирзы Ибрагимова в связи с
дастаном «Книга Деде Коркута» и языком М.П.Вагифа.
Ключевые слова: М.Ибрагимов, фольклор, дастан, М.П.Вагиф, национально-духовное.

Bütün mənəviyyatı ilə Azərbaycan varlığına bağlı olan M.İbrahimovun folklorşünaslıq görüşlərinin mühüm tərəflərindən biri dil ilə bağlıdır. Onun elmi yaradıcılığında dil məsələsi ayrıca bir mövzudur. M.İbrahimov sovet dönəminin ideoloji basqıları altında Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı ilə bağlı bütün imkanlardan
istifadə etməyə çalışmışdır. Bu cəhətdən müəllifin folklor dili ilə bağlı görüşləri diqqəti cəlb edir. O, “Gəlin gözəl danışaq” adlı məqaləsində dili milli mədəniyyətin əlahiddə dərəcədə qiymətli hadisəsi hesab edərək göstərir ki, dil bəşər tarixinin, insan
dühasının ecazkar və hikmətli kəşflərindəndir (1, 282).
Azərbaycan dilini də bəşər tarixinin belə kəşflərindən hesab edən M.İbrahimova görə, Azərbaycan dili qədim tarixli dillərdəndir, uzun inkişaf yolu keçib, bu dil
fikrin və hissiyyatın ən incə çalarlarını ifadə etməyə qadirdir (1, 283).
Azərbaycan mənəviyyatına bütün varlığı ilə bağlı olan M.İbrahimovu Azərbaycan dilinin qorunması ilə bağlı bir çox problemlər narahat etmiş və o, bir milli ziyalı
kimi bunlara kəskin reaksiya vermişdir: “Dil pozğunluqları, yöndəmsiz sözlər və ifadələr həm elmi, həm də ədəbi tərcümə ədəbiyyatında daha çoxdur. Elmi və ədəbi
əsərlərin tərcüməsində (xüsusən rus dilindən) belə hallara yol verməmək olar. Çünki
yüksək keyfiyyətli elmi və ədəbi tərcümə üçün bizim həm kifayət qədər təcrübəmiz,
həm də adamlarımız var. Onlar hamısı tərcümə etdikləri zaman daha diqqətli olsalar,
bir az artıq əməkdən çəkinməsələr, başdansovdu və tələsik tərcümələrə yol verməsə-
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lər, qüsurlar az da olar. Mənə elə gəlir ki, istər elmi, istərsə də bədii ədəbiyyatın tərcüməsi işində ən böyük qüsur formalizmdir, sətri tərcüməyə qapılmaqdır” (1, 285).
Bütün bu fikirlərin altında M.İbrahimovun Azərbaycan mədəniyyətinə, dilinə
və ümumən Azərbaycan varlığına olan qırılmaz bağlılığı ifadə olunmuşdur. Belə mənəvi bağlılıq onun dillə bağlı bütün yazılarında, o cümlədən folklor dili ilə bağlı yazılarında açıq şəkildə ifadə olunmuşdur.
M.İbrahimov dili milli varlığın əsası hesab edir: dil yoxdursa – millət də yoxdur. Bir xalqın, millətin varlığı onun dili ilə müəyyənləşir. Çünki müəllifə görə, “dil
insan ağlının qüdrətli silahıdır, insan həyatının böyük neməti və tükənməz mədəniyyət xəzinəsidir” (2, 34).
Ümumiyyətlə, M.İbrahimovun Azərbaycan dili ilə bağlı yazıları məzmun və
əhatə dairəsi etibarilə zəngindir. Lakin biz tədqiqatın predmetindən yayınmayaraq,
müəllifin folklor dili ilə bağlı görüşlərinə diqqət edəcəyik.
M.İbrahimovun dil haqqında görüşlərinin əsasında onun ana dilimizə olan coşğun məhəbbəti durur. “Ana dili” bir anlayış kimi onun Azərbaycan dilinə olan baxışlarının əsasını təşkil edir. Müəllifə görə, ana dili milli varlığın əsası, bünövrəsidir:
“Yer üzündə çoxlu millətlər, xalqlar və qövmlər vardır. Hər bir xalqın öz vətəni, adəti, rüsumu və əqidəsi olduğu kimi, öz dili də vardır. Bu dilə ana dili, doğma dil, vətən
dili deyilir. Ana dili, yəni o dil ki xalqın bütün oğul və qızları doğulub dünyaya gələn
gündən ölüb qəbrə gedən günə kimi o dildə danışır, beşik başında, təndir qırağında,
toyda, yasda, küçədə, bazarda o dili işlədir, o dilin vasitəsilə hər kəs istədiyi fikir və
hissiyyatı başqasına anladır, o dilin vasitəsilə vətəndaşlar ünsiyyət tapır, bir-birinə
məhəbbət yetirirlər. Heç bir millət və ya xalqdan elə bir adam tapmaq olmaz ki, o öz
anasının südünü əmə, öz atasının ocağı başında böyüyə və öz ana dilini bilməyə.
Beş-üç nəfər əcnəbi dilində oxumuşun və ya yadların beşiyində tərbiyə taparaq halal
ana südündən məhrum olanların danışdığı bir dilə isə ana dili demək olmaz. Ana dili
o dildir ki, onu bütün xalq bilir, bütün xalq o dildə danışır” (3, 87).
Bu fikirdə M.İbrahimovun istər nəzəri baxımdan dil, istərsə də milli baxımdan
ana dili haqqında görüşləri öz əksini tapmışdır. Həmişəki kimi müəllifin qələminə
məxsus olan yüksək bədii dillə diqqətə çatdırılan bu fikirdə onun ana dili haqqında
dərin nəzəri görüşləri ifadə olunmuşdir. Bu cəhətdən həmin fikrin təhlilinə ehtiyac
vardır.
M.İbrahimova görə, ana dili hər bir xalqın milli varlığının göstəricisidir. Bir
xalqın varlığını onun vətəni, özünəməxsus milli adət-ənənələri, o cümlədən milli əqidəsi şərtləndirdiyi kimi, ana dili də milli varlığın əsas göstəricilərindəndir. Ana dilinin varlığı millətin, xalqın, “qövmün” varlığı deməkdir. Bir xalq öz milli varlığını
məhz ana dilinin varlığı ilə bəyan və ifadə edir.
Müəllifə görə, hər bir xalqın doğma dili “ana dili və vətən dili” adlandırılır.
Müəllifin bu yanaşması ana dilini milli varlığın əsas atributları sırasına daxil edir.
Doğma dilin ana dili və vətən dili adlandırılması bir xalqın varlığının, əslində, həm
də ana dilindən keçdiyini göstərir. Bu halda müəllifə görə ana dilini qorumayan, o
dildə danışmayan, yazıb-yaratmayan bir xalq özünün milli varlığının ən mühüm atributundan məhrum olur.
Ədib ana dilini milli valığın ifadəsinin əsas forması hesab edir. Bir xalq öz milli varlığını rəsmi və qeyri-rəsmi məkanlarda yalnız ana dili vasitəsilə sürdürə bilər.
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Əgər ana dili xalqın həyatının ən müxtəlif sferalarını əhatə etmirsə, bu halda həmin
xalq artıq onu milli subyekt kimi bərqərar edən əsas atributundan məhrum olur.
“Beş-üç nəfər əcnəbi dilində oxumuşun və ya yadların beşiyində tərbiyə taparaq halal ana südündən məhrum olanların danışdığı bir dilə isə ana dili demək olmaz”
hökmü ilə M.İbrahimov Sovet Azərbaycanında ana dili itkilərimizin yaratdığı milli
fəsadlara idarə edir. O, “beş-üç nəfər əcnəbi dilində oxumuş” dedikdə, heç şübhəsiz
ki, ana dilinə xor baxıb, uşaqlarını rus dilində oxudanları, “yadların beşiyində tərbiyə
taparaq halal ana südündən məhrum olanların danışdığı bir dil” dedikdə isə qeyrimillət tərbiyəsi ilə böyüyən insanların Azərbaycan dilinə xor baxmalarını nəzərdə tutur. Belə ki, bu məqalə Təbrizdə 1945-ci ilin noyabr ayında çap olunmuşdur. İstər
Sovet Azərbaycanında, istərsə də Cənubi Azərbaycanda rus və fars dillərinin ana dilimizi sıxışdırması, Azərbaycanlı kişilərin ruslar, ermənilər və farslarla evlənməsindən doğulan uşaqların Azərbaycan dilinə, bir qayda olaraq, biganə olmaları və xor
baxmaları M.İbrahimovu əsl milli ziyalı kimi narahat etmiş və o da öz münasibətini
belə ifadə etmişdir.
M.İbrahimov ana dilinin milli varlığın bərqərar edilməsi, yaşadılmasındakı rolunu dəqiq şəkildə müəyyənləşdirərək yazır ki, “dil bir xalqın mənəvi cəhətdən birləşməsində, öz həyat və mübarzəsini təşkil etməsində qüdrətli vasitə və silahdır. Ta
qədim zamanlardan bəri tarix göstərir ki, hər hansı bir xalq öz millət və mənəviyyatını saxlamaq üçün öz vətəni və dövləti ilə bərabər öz dilini də saxlamağa cəhd etmişdir. Çünki hər xalqın ana dili onun milli varlığının və mənəvi aləminin ifadəsidir.
Beləliklə, dil xalqın milliyyət və varlığını bildirən və qoruyan mühüm amillərdən biridir” (4, 87).
Göründüyü kimi, M.İbrahimova görə, Azərbaycan dili milli varlığın qorunmasının əsas vasitəsidir. Azərbaycan xaqlının mənəvi-milli birliyi və bütövlüyü ana dilinin qorunmasından keçir. Əgər Azərbaycan dili yaşayacaqsa, bu halda xalqımız milli
cəhətdən bir və bütöv olacaq. Ana dili xalqın bütün fərdlərini bir-birinə bağlayan
milli bütövləşmə vasitəsidir. Bu dil xalqın nümayəndələrini vahid linqvistik çevrəyə
daxil etməklə onların milli-mənəvi bütövlüyünü və birliyini təmin edir.
Ədibə görə, milli dil xalqın öz milli varlığını və mənəviyyatını saxlaması və
bərqərar etməsinin əsas şərtidir. Milli dil aradan qalxarsa, xalq özünün ən mühüm
ümummilli əlamətlərinin birindən məhrum olar. Ümummilli əlamətlər isə xalqı bir
milli nüvə ətrafında saxlayan cazibə mərkəzidir. Həmin cazibə mərkəzinin ən mühüm ünsürlərindən biri milli dildir. Milli dildən məhrum olmaq xalqın öz əsas milli
əlamətindən məhrum olaraq kütləyə çevrilməsi deməkdir.
Milli dil vətən və dövlət anlayşları ilə bir sırada durmaqla onların vəhdətini təşkil edir. Vətən və dövlət milli dil vasitəsi ilə hərəkətə gəlir, başqa sözlə funksionallaşır. Vətən məhz milli dil vasitəsi ilə coğrafi anlayış olmaqdan çıxaraq, milli varlığı
şərtləndirən dəyərlər sırasına daxil olduğu kimi, dövlət də milli dil vasitəsilə milli
dövlət anlayışı səviyyəsinə qalxır. Bu halda milli dil vətən və dövlət anlayışlarını
milliləşdirərək, onları məhz milli atributlar və dəyərlər sisteminə daxil edir.
M.İbrahimov belə hesab edir ki, “yüzlərlə və minlərlə sözlər, istilahlar, yer
adları və sənət abidələri vardır ki, onların elmi təhlili bizi qədim zamanın dumanı altında itmiş həqiqətlərə doğru apara bilər. Məsələn, məlum olduğu üzrə, bizdə səməni
göyərtmək adəti Midiya dövründən qalmış və “səməni” sözü qədim”som”, yaxud
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“səm” adlanan çiçəyin adından əmələ gəlmişdir. Dilimizdə zaman keçdikcə ibtidai
şəklini dəyişmiş belə sözlər çoxdur” (2, 36-37).
Göründüyü kimi, M.İbrahimov dil yaddaşını milli-etnik tarixin açarı hesab
edir. Müəllifə görə, milli-etnik tarixin bu gün bizə qaranlıq görünən səhifələrinin
üzərinə dil yaddaşı işıq saçır. Ədib bu baxımdan “Dədə Qorqud” dastanlarını əlahiddə qaynaq hesab edir: “Lakin hazırda keçmiş Azərbaycan dilini öyrənmək üçün əldə
olan ən qədim və ən böyük vasitə “Dədə Qorqud” dastanlarıdır. “Dədə Qorqud” lüğət
və sintaksis cəhətdən XI-XIII əsrlərdəki Azərbaycan dilinin bütün xüsusiyyətlərini
özündə əks etdirir (2, 37).
M.İbrahimovun “Dədə Qorqud” dastanlarına belə böyük qiymət verməsi onun
bir ədəbiyyatşünas kimi bu dastanın Azərbaycan tarixindəki yeri və rolunu bütün
əzəməti ilə dərk etməsi ilə bağlı idi. O, abidənin milli varlığımızın bərqərar edilməsi
yolunda necə nəhəng və monumental bir “sənəd” olduğunu bütün ciddiyyəti ilə dərk
edirdi. Heç təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan ədəbiyyatının məşhur siyasət və elm xadimləri bu abidəni Azərbaycan xalqını bütün dünyada tanıdacaq şah əsər kimi səciyyələndiriblər.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un Azərbaycan tarixindəki roluna verilmiş qiymətlər
içərisində ilk növbədə ulu öndər Heydər Əliyevin fikri diqqəti cəlb edir. O, eposu
«milli varlığımızın mötəbər qaynağı» hesab edərək yazır: “Kitabi-Dədə Qorqud” bizim milli estetikamızın mötəbər qaynağı olaraq mənəvi və estetik dəyərlərin vəhdətini özündə əks etdirir. Gözəllik və eybəcərlik, ülvilik və alçaqlıq, komiklik və faciəlik,
məhəbbət və nifrətlə bağlı olan fikirlər, bizim əcdadlarımızın estetik duyumu lakonik
ədəbi formalarda eposun müxtəlif boylarında ifadə olunur. Gözəllik və hikmətin, gözəllik və qeyrətin, gözəllik və sədaqətin qırılmaz daxili harmoniyası da «Kitabi-Dədə
Qorqud»a xas olan estetik və etik kateqoriyaların mahiyyətini açıqlayır» (6, 8).
Bəkir Nəbiyev və Yaşar Qarayev eposu milli mədəniyyətimizin zirvə məqamı
kimi səciyyələndirərək qeyd edirlər ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» oğuz xalqlarının şah
əsəri, ata kitabıdır, Azərbaycan mentalitetinin, bütün türk dünyasının yaradıcı dühasının hələlik əldə olan ilk ən böyük və ən mükəmməl bədii ifadəsidir. Bu dastan həm
də xalqın həyatının epik lövhələrini, onun əxlaq və mənəviyyatını, davranış mədəniyyətini, estetik zövqünü, gözəllik anlayışını, humanizmini, vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq keyfiyyətlərini, sevgidə dəyanət, ataya-anaya şəfqət və ehtiram duyğularını
bədii vasitələrlə əks etdirən qanunlar məcəlləsi, zəngin biliklər ensiklopediyasıdır»
(7, 16-17).
“Kitabi-Dədə Qorqud” qarşısında milli vətəndaş – siyasətçi, alim heyrətini ifadə edən bu fikirlər təsadüfi olmayıb, eposun milli mədəniyyət tariximizdəki əlahiddə
yeri və rolu ilə bağlıdır. Araşdırmalar göstərir ki, bir tarixi abidə olan “Dədə Qorqud”
təkcə keçmişimizin mənəvi irsi olaraq qalmır, bu günümüzdən keçərək gələcəyə
gedir. Yaşar Qarayev yazır ki, «min üç yüz ildir ki, Qorqud xalqın qan və gen yaddaşı kimi yaşayır və özündən əvvəlki min üç yüz ilin də bədii və genetik arxetipini hər
sətrində, hər sözündə yaşadır. Üstəlik, növbəti, min üç yüz il üçün də ən sabit, etibarlı, mənəvi-əxlaqi kodlar və genlər yenə bu «ana kitabın» bətnində və ruhunda qorunub saxlanır. Müstəqillikdə minillik və əbədilik üçün əsaslar, xalqlarla kültürlər,
yer və göy, torpaq və millət, təbiət və ekologiya arasında davranış və rəftar kodeksi,
qanun və ana yasa... hamısı, hamısı öz əksini bu kitabda tapır. Və müstəqillik

Dədə Qorqud ● 2015/III

108

dövründə də Qorqud yenidən mənəvi intibahın simvolu, milli heysiyyətin və özünüdərkin sənədi olur» (8, 4).
Bütün bu deyilənlər “Dədə Qorqud”u milli dilimizin əsas qaynağı kimi səciyyələndirən M.İbrahimovun necə uzaqgörən bir alim olduğunu təsdiqləyir. O yazır:
“Məlum olduğu üzrə, o zaman Azərbaycanda hakim ədəbi dil fars və ərəb dilləri
hesab edilirdi, ancaq bu dillərdə layiqli bir şey yaratmaq mümkün olduğu qənaəti var
idi. “Qulağından qul sırğası asıldığından”, “xəcalətdən başını aşağı dikdiyindən” şikayət edən böyük Nizami belə öz ölməz “Xəmsə”sini farsca yaratmağa məcbur olmuşdu. Belə bir şəraitdə Azərbaycan dili ancaq xalqın, yəni o zamanın savadsız və
avam təbəqələrinin danışdığı bir dil idi. Buna görə də o zamanın dilini biz ancaq
folklorda – xalq yaradıcılığında öyrənə bilərik. “Dədə Qorqud” isə qədim xalq
yaradıcılığının ən gözəl nümunəsidir” (4, 37).
Göründüyü kimi, M.İbrahimov Nizami dövründə “Dədə Qorqud” abidəsinin
mövcudluğunu təsdiqləməklə, əslində, Azərbaycan türkcəsinin həmin dövrdəki varlığını ortaya qoyurdu. Bu, həmin dövr üçün mütərəqqi elmi addım idi. Çünki həmin
dövrün rəsmi tarix elminə görə, Azərbaycan orta əsrlərdə türkləşdirilmiş ölkə idi. Bu
cəhətdən, M.İbrahimov “Dədə Qorqud”dan XI-XIII əsrlər dilinin abidəsi kimi danışmaqla, ən azı, iki məqsəd güdürdü:
1. Göstərilən dövrdə fars dilinin rəsmi ədəbi dil olmasına baxmayaraq, Azərbaycan türkcəsinin ümumxalq dili olmasını təsdiq etmək;
2. “Dədə Qorqud” dastanını həmin dövrün Azərbaycan türkcəsində yaranan
ədəbiyyatın faktı kimi təsdiq etmək.
Bu məqsədlərini həyata keçirən müəllif yazır ki, “Dədə Qorqud” xalq yaradıcılığının ən gözəl nümunəsidir. Təbiidir ki, xalq yaradıcılığı hakim ədəbi dilə təsir etdiyi kimi, ondan müəyyən təsir də alırdı. Buna görədir ki, biz dastanlarda belə ərəb
və fars sözlərinə rast gəlirik. Çox zaman bu sözlər öz qarşılığı olan Azərbaycan sözləri ilə yanaşı işlədilir. İctimai inkişafın xüsusiyyətlərinə bağlı olaraq gələn “xəlayiq”, “cəng”, “feil”, “xub” və s. ərəb, fars sözlərinə baxmayaraq, “Dədə Qorud” o zamankı Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərini və varlığını nümayiş etdirən ölməz əsərdir. Bir mənanı ifadə edən “qul – xəlayiq”, “tanrı – allah”, “savaş – cəng”, “yaxşı –
xub” kimi doğma və əcnəbi sözlərin eyni cümlədə yan-yana işlədilməsi isə dildə yabançı təsirlərə qarşı güclü mübarizə ruhunu ifadə edirdi” (4, 37).
M.İbrahimovun bədii cəhətdən cilalanmış bu fikri məna baxımından da dərin
olub təhlil olunmağa layiqdir. Bu cəhətdən, müəllif belə hesab edir ki, “Dədə Qorqud” ilk növbədə folklor – xalq yaradıcılığı hadisəsidir. Təbii ki, müəllifin bizə iki
əlyazmasında gəlib çatan bu eposu məhz şifahi xalq yaradıcılığı kimi təsdiq etməsi
ilk növbədə M.İbrahimovun nəzəri biliklərini nümayiş etdirir. Lakin məsələ bununla
məhdudlaşmır. Ədib “Dədə Qorqud”u şifahi xalq yaradıcılığının möhtəşəm abidəsi
kimi təsdiq etməklə bütün xalqın “Dədə Qorqud” dilində – məhz oğuz türkcəsində
danışdığını, yerli əhalinin oğuz türklərindən təşkil olunduğunu göstərirdi.
Müəllifin “xalq yaradıcılığı hakim ədəbi dilə təsir etdiyi kimi, ondan müəyyən
təsir də alırdı” fikri dərin məna və məzmuna malikdir. O, bununla ilk növbədə xalq
yaradıcılığını və onun parlaq nümunəsi olan “Dədə Qorqud”u möhtəşəm ədəbi abidə
kimi qabardırdı. Başqa sözlə, “Dədə Qorqud”da müəyyən həcmdə öz əksini tapmış
ərəb-fars leksikası bu dastanın ümumxalq dəbi proseslərindən təcrid olunmuş məhəlli
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hadisə olduğunu deyil, əksinə dövrün ədəbi prosesinin möhtəşəm faktı olduğunu təsdiqləyir. M.İbrahimov açıq şəkildə yazır ki, “Dədə Qorqud” o zamankı Azərbaycan
dilinin xüsusiyyətlərini və varlığını nümayiş etdirən ölməz əsərdir. Ədib bu fikri ilə
yazılı ədəbiyyatda fars dilinin hakimlik etməsinə baxmayaraq, Azərbaycanda canlı,
ümumxalq şifahi ədəbi prosesin olduğunu və “Dədə Qorqud” dastanının məhz bu
ədəbi coşğunluğun ifadəsi olmasını göstərir.
Müəllif yazır ki, “Dədə Qorqud”, təqribən, doqquz yüz il bundan əvvəl yazılmışdır. Orada əks olunan bir çox adətlər, sözlər və adlar indi xalqımızın həyatından,
dilindən çıxmış və köhnəlmişdir. Bir çoxları isə hələ də yaşamaqdadır. “Dədə Qorqud”da bu gün belə çətinlik çəkmədən anlayacağımız parçalar çoxdur. Bu parçalarda
xalq şüuru, xalq dili əsas yer tutduğundan onların ömrü də uzundur ” (4, 37).
M.İbrahimov bu fikri ilə çox dərin məsələlərə toxunur. Birincisi, müəllif eposda əks olunan bir çox adətlər, sözlər və adların indi xalqımızın həyatından, dilindən
çıxması və köhnəlməsini deməklə abidənin qədimliyini təsdiqləyir. Heç şübhəsiz ki,
bu dastanın dilindəki sözlərin hamısı müasir azərbaycanlı üçün anlaşıqlı olsa idi, bu
halda biz abidənin qədimliyindən danışa bilməzdik. Çünki dilin leksikası əsrlər keçdikcə dəyişikliklərə uğrayır: köhnəlmiş sözlər öz işləkliyini itirərək arxaikləşir. Bu
cəhətdən “Dədə Qorqud”un dilində belə arxaik sözlərin, adətlərin olması abidənin ilk
növbədə qədimliyini təsdiqləyir. O biri tərəfdən abidənin dilində bu gün belə çətinlik
çəkmədən anlayacağımız parçaların olması bu abidənin məhz Azərbaycan dilinin
faktı olmasını ortaya qoyur.
M.İbrahimov üçün folklor saf, büllur dilin qaynağı idi. O, məsələn, bu səbəbdən Vaqif şeirlərinin xüsusiyyətlərindən danışarkən onun dilinin xalq dilinin poetik
imkanlarını parlaq şəkildə ifadə etməsini yüksək qiymətləndirmişdir. Ədib yazır ki,
Vaqif şeirlərinin novatorluğu, Azərbaycan ədəbiyyatına göstərdiyi böyük xidmət onların sadə, təmiz ifadəli, bədii dildə yazılmasıdır. Vaqif Azərbaycan xalq dilinin daxili imkanlarından özünə qədərki bütün şairlərdən daha geniş bir vüsətlə istifadə etdi.
O, sadə, adi danışıq dilində elə ifadələr, tərkiblər, obrazlar silsiləsi, təşbehlər və idiomlar yaratdı ki, onlar məna dolğunluğu və gözəlliyi ilə adamı heyran buraxır” (4,
612-613).
Vaqif poeziyasının cazibəsinin əsas qaynaqlarından birinin xalq dili olduğunu
göstərən ədib belə hesab edir ki, bu dilin iki qaynağı var:
Birincisi, ümumxalq danışıq dili: “Vaqif xalqın içindən çıxmışdı. Savadsız zəhmətkeş kütlələrinin gündəlik həyatda işlətdiyi dil ona doğma, onun ana dili idi. Uşaqlıqdan başlayaraq bu dilin incəliklərinə aşina olmuşdur. Təbiətin və insan yaşayışının
gözəlliklərini, mənasını, acı və şirinini bu dil vasitəsilə dərk etmişdi ” (4, 612).
İkincisi, xalq ədəbiyyatı və onun əsrlər boyunca cilalana-cilalana gələn poetik
dili: “Xalq ədəbiyyatı Vaqif bədii dilinin yaranmasında böyük rol oynamış ikinci
mühüm mənbədir. Şübhə yoxdur ki, Abbas Tufarqanlı kimi aşıqların əsərləri, “Koroğlu” və başqa Azərbaycan xalq dastanları Vaqif yaradıcılığında dərin iz buraxmışdır. Vaqif Azərbaycan dilini milli bədii təfəkkürün normasına çevirmək yolunda
uzun əsrlər boyu davam edən prosesi tamamladı. Bu proses isə çoxdan başlamışdı.
Azərbaycan dili “Dədə Qorqud” dastanlarında, Nəsiminin, Füzulinin, Xətainin şeirlərində işlənə-işlənə yolunu genişləndirmişdi” (4, 613).
Müəllif Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Vaqifin rolunu tamamlayıcı ele-
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ment kimi səciyyələndirir: “Əlbəttə, bu, ağır mübarizələrlə bağlı çətin proses idi,
əzablı enişləri, yoxuşları olmuşdu, müxtəlif müqavimətlərə rast gəlmişdi. Lakin heç
zaman qırılmamışdı, aramsız olaraq davam etmişdi və çox təbiidir ki, məhz Vaqif yaradıcılığında bu proses tamamlandı, yalnız ona görə yox ki, Vaqif böyük istedad idi,
qırılmaz tellərlə xalq mənbələrinə bağlı idi, canlı xalq dilinin və xalq ədəbiyyatının
çeşmələrindən su içmişdi, bir də ona görə ki, zəmanənin özündə bunun üçün ehtiyac
yaranmışdı, prosesin tamamlanmasına lazım olan amillər var idi” (4, 613).
Qeyd edək ki, M.İbrahimovun xalq dili üzərində apardığı müşahidələrin bu
nəticələrinin bu gün belə böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki bu nəticələrdə xalqın dilinə
bütün varlığı ilə bağlı olan M.İbrahimovun dərin elmi müşahidə və intellekti öz əksini tapmışdır. Müəllifin başlıca elmi qənaətləri belə bir əsas nöqtədə ümumiləşir ki,
Azərbaycan dili minilliklər boyunca fasiləsiz ədəbi inkişafda olmuşdur. Onun əvvəlki minilliklərə aid yazılı sənədləri əlimizdə olmasa da, “Kitabi-Dədəd Qorqud”,
“Koroğlu”, məhəbbət dastanları kimi abidələr, dilin zəngin deyim fondu Azərbaycan
türkcəsinin fasiləsiz təkamülündən soraq verir. Bu nöqtə M.İbrahimovun folklora və
folklor dilinə olan sönməz marağını da izah edir. O, Azərbaycan folklorunu onun
təkcə yüksək bədii-mənəvi dəyərlərinə görə tədqiq etmirdi. Ədib üçün Azərbaycan
folkloru həm də Azərbaycan dilinin bu torpaqdakı qədim tarixini təsdiq edən inkarolunmaz şifahi sənədlər – sübut idi. Müəllif ona görə də folkloru öyrənməyin əhəmiyyətini durmadan öz əsərlərində vurğulamışdır.
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ESXATOLOJİ MİFLƏR VƏ ONLARIN MAHİYYƏTİ
Xülasə
Esxatoloji miflər dünyanın sonu, “son gün”, kosmik qəza, ölüm, ölümdən sonrakı həyat haqqında mifləri əks etdirilir. Bu miflər dünyanın gələcəkdə baş verəcək sonundan bəhs edir. Esxatoloji
katastrofların ardınca hüquq və əxlaqın pozulması, cinayətkarlığın artması baş verir. Bu miflərə əsasən
dünya sonda ya odda yanır, ya daşqına məruz qalır, ya da şər qüvvələr ilə kosmik döyüş baş verir.
Amma bütün hallarda insanlığın mütləq məhvindən söhbət gedə bilməz. Esxatoloji miflər tamamilə
məhv olmaqdan çox yenilənmə, bərpanı nəzərdə tutur. Dövrəvi zaman konsepsiyasına sadiq qalan mifoloji təfəkkürdə dövrəvilik, sonla başlanğıcın daim bir-birini izləməsi, tamamlaması öz təsdiqini tapır. Dünyanın sonu haqqında esxatoloji təsəvvürlər bu mənada dairəvi zaman konsepsiyasına tabedir.
Açar sözlər: esxatologiya, esxatoloji görüşlər, dünyanın sonu, axirət, Nuh peyğəmbər, son,
kosmik tufan
THE ESCHATOLOGICAL MYTHS AND THEIR ESSENCE
Summary
The eschatological myths reflect the myths about the end of the world, the last days (the
hereafter day), the cosmic catastrophe, the death and the afterlife. These myths are about the end of
the world in the future. After the eschatological catastrophe there happens the violation of human law
and the morality and the crime increases. According to these myths in the end the world is on fire, or
exposed to flooding, or there happens space battle with the forces of evil. But in all cases, there cannot
be talked about the absolute destruction of humanity. Eschatological myths mean the renewals, the
restoration, not the absolutly destruction. In mythological thinking which remains true to the circular
time consept are confirmed the circularity, “the end” and “the beginning” which follows and completes each other. The eschatological myths about the end of the world comply with the circular time conseption.
Key words: eschatology, eschatological concepts, the end of the world, the hereafter day,
prophet Noah, cosmic cataclysm
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ МИФЫ И ИХ СУТЬ
Резюме
Конец света, «последний день», космическая катастрофа, смерть, жизнь после смертивсе эти представлении отражены в эсхатологических мифах. В этих мифах речь идет о будущем конце света. После эсхатологической катастрофы происходит нарушение человеческих
прав и моральных норм. В этих мифах в конце мир либо горит в огне, либо происходит наводнение, либо война со злом. Но во всех случаях, речь не может идти об абсолютном уничтожении всего человечества. Эсхатологические мифы о конце света подчинены концепции цикличности времени.
Ключевые слова: эсхатология, эсхатологические представлении, конец света, пророк
Ной, космическое наводнение.

Məsələnin qoyuluşu. Esxatoloji miflər bəzən kosmoqonik miflərin içində verilmiş, tədqiqata az cəlb olunmuşdur. Müxtəlif xalqlara, dinlərə məxsus esxatoloji
görüşlər tədqiqata cəlb olunmuşdur. Onların mütləq məhv deyil, bütün hallarda yaradılışa kiçik olsa da bir işarə olduğu müəyyənləşdirilmişdir.
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İşin məqsədi: Mövcud esxatoloji görüşləri bir araya toplayıb, ümumiləşdirmələr aparmaq, əsas esxatoloji prinsipləri müəyyən etmək. Epik mətnlərin sonunun
esxatoloji görüşlərlə bağlı olub-olmamasını tədqiq etmək.
Gələcək zamanla bağlı hər şeyi bilmək istəyən insan ölüm, ölüm sonrası, dünyanın sonu haqqında da düşünmüş, həmin günü – “son günü” digərlərindən fərqli şəkildə təsəvvür etmişdir. İnsanın və kainatın, dünya tarixinin son günü esxatoloji miflərdə öz əksini tapır. Esxatoloji miflər bəzən kosmoqonik miflərdən ayrı, bəzən də
birlikdə verilir. Kosmoloji miflərin əksinə olaraq, esxatoloji miflərdə dünyanın sonu
haqqında mifoloji təsəvvürlər öz əksini tapır.
“Esxatologiya” sözü yunanca “son “έσχατοϛ” və teologiya (din haqqında elm)
sözlərindən meydana gəlmişdir (6, 9). Bu söz yunan dilindən tərcümədə “sonuncu”
deməkdir (2, 117). Dünyanın keçmiş dövrü haqqında məlumatı əks etdirən miflərin
böyük qisminin əksinə olaraq esxatoloji miflər dünyanın gələcəkdə baş verəcək sonunu əks etdirir. “Esxatoloji miflərdə dünyanın sonunu səciyyələndirən əlamətlərdən,
məhşər günündən, kosmik qəzadan danışılır” (2, 117). Buna baxmayaraq, esxatoloji
mifləri kosmoqonik miflərdən tam ayırmaq mümkün deyil. Məzmun etibarilə fərqlənsələr də, mahiyyət etibarilə səsləşirlər. Arif Acaloğlu dünyanın sonu barədə süjetləri əhatə edən mətnləri də kosmoqonik miflərə aid edir. Onun fikrincə, mifoloji düşüncədə kosmoqonik proses müəyyən zaman və məkan sərhədləri olan dövri hadisə
kimi qavranılır (1, 50).
Esxatoloji katastrofların ardınca hüquq və əxlaqın pozulması, cinayətkarlığın
artması baş verir və buna görə də allahların cəzasını tələb etmək lazım gəlir. Dünya
odda, alovda yanır, daşqında batır, iblis qüvvələri ilə kosmik döyüşlər nəticəsində aclıq, soyuq, isti və s. nəticəsində məhv olur (7, 97).
Səma Rıfatın türkcə tərcüməsində verilən Mirçe Eliadenin “Miflərin özəllikləri” kitabında esxatoloji miflər bir cütlük və ya sağ qalan bir neçə insan istisna olmaqla dünyanın necə yox olduğu və insanlığın necə məhv olduğu haqqında miflər kimi
verilir. M.Eliade hesab edir ki, esxatoloji miflər arasında tufanla bağlı miflər çoxluq
təşkil edir. Tufandan başqa kosmik fəlakət kimi zəlzələlər, yanğınlar, dağ sürüşmələri, epidemiyaların da adı çəkilir. Şübhəsiz, burada da Dünyanın sonu ideyası tam
olaraq gerçəkləşməmişdir. Daha çox bir sivilizasiyanın sonu olmuş, sonra da başqa
bir sivilizasiya meydana gəlmişdir. Amma quru səthinin tamamilə sular altında qalması və ya od-atəş tərəfindən yox edilməsi, əl dəyməmiş Torpağın yüksəlməsi Xaosa
doğru geriləməyi və kosmogoniyaya işarədir. “Başlanğıcdan” uzaqlaşan köhnə dünya
ən son həddə çatır və təbii olaraq, məhv olur” (9, 10).
Esxatoloji miflərin əksəriyyətində dünyanın sonuna səbəb kimi sel, daşqın hadisəsi göstərilir. “...yaradılış miflərində kainatı yaradan bir simvol olan su esxatoloji
miflərdə dünyanın sonuna gətirən simvolla verilir” (2, 117-118).
Kosmoqonik və etioloji miflər arxaik miflərin əsas məzmununu təşkil edir. İbtidai həyat tərzi və ibtidai mədəniyyətini hələ də saxlayan xalqlarda esxatoloji miflər
yox idi. Arxaik miflərə mifik dövrü indiki dövrdən ayıran fəlakət: sel, yanğın, insanlardan əvvəl yaşayan nəhənglər nəslinin məhvi (nartlar, onarlar) haqqında təsəvvürlər
xarakterikdir (10, 913). Esxatoloji olmasına baxmayaraq, bu miflərdə dünyanın sonunun mümkünlüyünü əks etdirən elementlər var. Esxatoloji miflərdə xaosu təmsil
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edən və əxlaqsızlığı, ədalətsizliyi yayan güclər yaradılış çağından bəri dünyanın tarazlığını, dünya nizamını pozmağa çalışan qüvvələrdir ki, nizamlayıcı kosmosla dağıdıcı xaos arasındakı mübarizənin əsasında dayanır” (2, 118). Bununla belə dünyanın sonu haqqında təsəvvürlər arxaik mifologiyada təqvim miflərindəki təbiətin ölübdirilməsi, kosmosun məhvinə təhlükə yaradan xaos qüvvələri, pis ruhlar və əjdaha
(xeyir və şərin mübarizəsi haqqında etik təlimin formalaşması faktoru görünür), ölüm
və axirət dünyası haqqındakı təsəvvürlərdə öz əksini tapıb. Görünür ki, kosmik tsikl
haqqında təsəvvürlər-arxaik mifologiyada bəlli olan dünyanın yaranması və məhvi
dövrləri təqvim miflərinə gəlib-çıxır.
Naua, asteklərin esxatoloji görüşlərlə bağlı miflərində dörd günəşin tsiklik
dövrləri: günəşin ölümü, kosmosun stabilliyinin təcəssümü dünyanın sonu demək idi,
ona görə də günəş və allahların gücünü mütəmadi qanlı qurbankəsmə mərasimləri ilə
artırırdılar. Bu mərasimlər növbəti fəlakətin, zəlzələ və aclığın qarşısını almalı idi.
Dünya fəlakətinin etik qiymətləndirilməsinin izlərini esxatolojiləşdirilmiş german-skandinav mifologiyasında tapmaq olar. Bu mifologiya öz inkişafının son dövründə nəsil əlaqələrinin məhvini əks etdirir. “Vyolvanın öncəgörməsi” allahların özü
tərəfindən tapdalanmışların andları haqqındadır; sonuncu əsrdə yerdə “bur və meçey”
qardaşları acgözlük üzündən bir-birini öldürəcəklər, yaxın qohumlar çəkişmələr nəticəsində həlak olacaq və s. Ta ki “allahların taleyi” günü gəlib çıxana kimi (10, 913).
Qədim Çində daşqın haqqında miflər geniş yayılmışdır. A.Şükürov “Mifologiya” kitabında bunlardan bir neçəsinin adını çəkir: “Şu tsin”, “Şi szin”. Burada verilən
daşqınla bağlı mifin qısa məzmunu belədir: ”dünyanın hər yerini su basmışdı. Su qarşıya çıxan hər şeyi dağıdırdı. Hər yeri basan, təpələrə çatan su bir qarış yeri boş qoymamışdı. O, böyük dalğalarla Səmaya qədər yüksəlmişdi (8, 95).
R.Lehmanın tədqiqatlarına əsaslanan M.Eliade Andaman xalqının esxatoloji
görüşlərini təsvir edərək qeyd edir ki, dünyanın sonu gəldikdən sonra Cənnətə bənzər
bir həyat tərzi sürən insan qövmü gələcək: “...ondan sonra da nə xəstəlik olacaq, nə
qocalıq, nə də ölüm. Ölülər fəlakətdən sonra diriləcəklər... (10, 78-79). Maraqlıdır ki,
M.Eliade öz tədqiqatında Radklif Braunun Dünyanın sonuyla bağlı miflərin gələcəklə deyil, məhz keçmişlə bağlı bir hadisə olduğunu əks etdirən fikirlərini qeyd edir.
R.Lehman isə Andaman dilində gələcək zaman yoxdur, buna görə də dünyanın
sonu dedikdə keçmişdəki, yoxsa gələcəkdəki bir hadisədənmi söhbət getdiyinin bəlli
olmadığını qeyd edir (10, 79). Yeni Qvineyada yaşayan Kailərin inanclarına görə Yaradıcı Malenfung Kosmosu və insanı yaratdıqdan sonra üfüqə doğru çəkilmiş və orada yuxuya getmişdir. Yuxuda hər dəfə çevrildikdə Yer silkələnir. Ancaq bir gün yuxudan ayılacaq Və Göy üzünü dağıdacaq, Göy üzü Yerə düşüb parçalanacaq. Bununla da hər şey məhv olacaq.
Karolin (Caroline) adalarından biri olan Namolutda Tanrının insanları bir gün
günahlarına görə məhv edəcəyi qeyd edilmişdir. Amma allahlar məhv olmayacaq, bu
da yeni yaradılışa bir işarədir. Digər Karolin adası olan Aurepikdə fəlakətin səbəbkarı Tanrının oğludur. Adanın başçısı öz vətəndaşları ilə maraqlanmadığını görəndə
Tanrı bir siklonla adanı sulara qərq edəcək. Burada da qəti bir sonun olduğu görünmür. Günahların cəzalandırılması düşüncəsi, ümumiyyətlə, sonradan yeni insanlağın
yaradılması deməkdir.
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Mato Grossoda yaşayan Guaranilerin dünyanın sonu haqqındakı mifoloji görüşləri olduqca maraqlıdır. Şamanların rəhbərliyi altında onlardan ilham alaraq gerçəkləşdirilən bu uzun səfərlər XIX əsrdən başlamış 1912-ci ilə qədər davam etmişdir.
Bəzi qəbilələr fəlakətdən sonra yenilənmənin olacağına və ölülərin diriləcəyinə inanırdılar. Bir başqa qəbilə isə Dünyanın sonunun gəlməsini gözləyirlər və istəyirdilər.
1912-ci ildə Nimuendaju yazmışdır ki, yalnız Guaranilər deyil bütün təbiət də qocalmış və yaşamaqdan yorulmuşdur. Bir neçə dəfə sehrbaz-həkimlər yuxularına Nanderuvunuu ilə rastlaşdıqlarında Yerin yalvarıb-yaxardığını eşitmişdilər. Yer çox cəsəd
udduğunu, yorulduğunu bildirərək, atasından kömək umurdu (10, 80).
Dünyanın sonu ilə bağlı Amerika miflərinin əksəriyyətində ya Dünyanın bütünlüklə məhvi (Asteklərdə olduğu kimi), ya fəlakəti yeni bir Yaradılışın izləyəcəyinə inam, ya da (Şimali Amerikanın bəzi bölgələrində) qiyamət qopmadan gerçəkləşən yenidən canlanmaya inanc əks olunub (Bu yenidən canlanma vaxtı yalnız günahkarlar yox olacaqlar). Astek ənənələrinə görə dünya indiyə qədər 3 və ya 4 dəfə dağılmışdır və növbəti dağılma yaxın vaxtlarda baş tutacaq. Məhv edilən hər dünya öz
“Günəş”i tərəfindən idarə olunur. Bu Günəşin düşməsi və ya yoxa çıxması Sonun yaxınlaşmasının əlamətidir. Eskimosların inanclarına görə, dünya məhv edildikdən
sonra sümüklər ətlərlə örtüləcək, ölülər diriləcək. Bir Maidu mifində deyilir ki, Dünyanı yaradan yaratdığı cütlüyə “bu dünya çox köhnəldiyi zaman onu bütünlüklə yenidən yaradacam; onu yenidən yaradanda da sizlərin başından yeni bir doğum keçəcək” deyə onları əmin edir. Atapaska qəbiləsi sayılan katoların Kosmogoniya ilə bağlı başlıca miflərindən biri köhnə Göy üzünün yerini tutan Yeni Göy üzünün yaradılışı
ilə başlayır.
Qısası, Kainatın yenidən canlanmasını az-çox açıq şəkildə əks etdirən Dünyanın Sonuyla bağlı bu miflər arxaik və son dərəcə yayılmış Kosmosun get-gedə “pozulması” fikridir. Bu ideya da öz növbəsində Kosmosun müəyyən zaman kəsiklərində məhv olub, yenidən yaradılmasını tələb edir.
M.Eliadenin adı çəkilən kitabında “Şərq dinlərində dünyanın sonu” başlığı ilə
verilən hissədə Dünyanın yox olacağı fikrinin böyük ehtimalla Vedaların zamanında
mövcud olduğu qeyd edilir. O, Stig Vikanderin Hind və İran miflərinə bənzəyən esxatoloji savaşla bağlı German mifinin olduğunu qeyd edir (9, 82). Bu faktlar HindAvropa xalqarının kosmoqoniyasında da Dünyanın Sonu haqqında mifin mövcud olduğunu göstərməkdədir.
Dünyanın məhvinin və bərpasının kosmik tsiklinin daha ardıcıl təsəvvürlərini
hind mifologiyası verir: kainat məhv olur (allahların və dünyanın məhvi); Braxma
yuxuya gedəndə onun gecəsi olur; sübhün açılması ilə tanrı yenidən dünyanı yaradır.
Hind mifologiyasının inkişafının son mərhələsinə aid esxatoloji görüşlərdə günahların artacağı, dünyada draxmanın yalnız dördə birinin qalacağı, varnaların qarışacağı, dini mərasimlərin daha yerinə yetirilməyəcəyi, hakimiyyətin qəddar əcnəbilərin
əlində olacağı və dünyanın dənizin dərinliklərindən peyda olan odda məhv olacacağı,
bununla da hər şeyin bitəcəyi təsvir olunur. Baş verəcək qiyamət günü və insanlığın
xilaskarı Kalkin haqqında təsəvvürlər də bu esxatoloji motivlərlə bağlıdır. İnduizmin
son mərhələsində kainat ümumiyyətlə, allah Vişnanın oyunu kimi düşünülür. Dörd
dövrün dəyişməsi haqqında antik konsepsiya bu hind təlimləri ilə oxşarlıq təşkil edir.
İnsan taleyi kosmik tsikllərdən asılıdır, fərdin ölüb-dirilməsi ilə kosmosun məhv
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olub-yenidən bərpası arasında müəyyən əlaqə var. Bu əlaqə sosial dəyişiklər, böyük
imperiyaların yaranması, icma və ayrı-ayrı insanların despotik qüvvələrə tabe edilməsi, arxaik nizamın pozulması, kosmosun stabilliyinə xələl gətirən sosial qeyri-stabillik hissi ilə zəifləyir. Kosmosun stabilliyini ritual vasitəsilə möhkəmlətmək meyli
kainatın fəlakətini gözləməklə əvəzlənir. Bu proses xüsusi yekuna iran mifologiyasında çatmışdır.
İran esxatoloji mifləri yəhudi və xristian mifologiyasının analoji süjetlərinə təsir etdi. Roma imperiyasının müxtəlif milliyyətli aşağı təbəqələri arasında xilasın
gözlənilməsi daha da möhkəmlənirdi. Dünya tarixi ərzində, xüsusilə də sosial krizislər dövründə esxatoloji miflər Maninin öncəgörmələrində, Talmudun şərhlərində,
Reformasiya epoxasının təlimlərində və 17-18-ci əsr rus parçalanması dövründə, öz
tərəfdarlarına xilas olmağı söz verən bəzi müasir xristian sektalarında (adventistlər,
ieqovistlər) N. Berdyayev və O. Şpenqlerin fəlsəfi və kulturoloji konsepsiyalarına
qədər aktuallaşır və inkişaf edirdilər. Müstəmləkə dövründə qula çevrilmiş xalqlar
arasında dünyəvi dinlərin yayılması ilə xilas olma ideyası, müstəmləkə zülmündən
azad olma esxatoloji mif yaradıcılığının yeni sıçrayışını doğurdu. Bununla belə, məsihi ideyalar yerli inanclara yalnız uyğunlaşdırıla bilirdi və ənənəvi mifologiya yalnız
səthi təsir göstərirdi.
“Başlanğıcların yetkinliyi” mifi Mesapatamiya, yəhudi və yunanlar arasında
geniş yayılmışdı. Babil ənənələrinə görə Tufandan öncəki səkkiz və ya on hökmdar
10800 ildən 72000 il müddətində hökmranlıq etmişlər. Bunun əvəzində tufandan
sonrakı sülalələrin hökmdarları 1200 ildən artıq hökmranlıq etməmişlər. Bu arada babillərin ən qədim Cənnət mifləri, insan irqinin bir-birini əvəzləyən bir silsilə yoxolma
və yenidən yaradılış (ehtimalla yeddi) mifi var idi (10, 84).
Yəhudilərdə də buna bənzər mifoloji görüşləri var idi: İlk Cənnətin itirilməsi,
ömrün gedərək qısalması, bir neçə səlahiyyətli imtiyazlı fərd istisna olmaqla bütün
insanlığı yox edən tufan haqqında mifoloji görüşlər bu silsiləyə aiddir (9, 84).
Qədim İran xalqlarının esxatoloji mifləri təqvim və kosmoqonik miflərin modellərinə bənzəyir (6, 97). İran mifologiyasında esxatologiya cənnət, ölülərin mühakiməsi, yenidən dirilmə və s. məsələlərin şərhi vasitəsilə özünü göstərir. “Cənnət”
anlayışı “Avesta” mətnlərində müxtəlif şəkildə ifadə olunur. Bir mətndə “Cənnət”
mənasında işlənən “Vahşita ahu” ifadəsi “gözəl, ən yaxşı dünya” deməkdir. Bu sözün
nəyi ifadə etməsi aşağıdakı parçadan aydın olur: “Ölənlərin ruhunun məskun olduğu
yerə, Artanın (“həqiqətin”) parlaq sakinlərinə etiqad edirik. “Avesta”da cənnətin
digər adı qara-dmana (qaro –nmana) kimi verilir ki, bunun da tərcüməsi “Tərif evi”,
“Xəzinə evi”, yaxud da “Mükafat evi” mənasini verir.
Zərdüşt təlimində bəzi detal fərqinə baxmayaraq hər bir ölən adamın ruhu haqqında fikir vahid və ardıcıl şəkildə ifadə olunmuşdur. Həmin təlimdə irəli sürülən müddəalar Pəhləvi əsərlərində aşağıdakı şəkildə verilir: “Üç gün, üç gecə ölən adamın ruhu
onun bədəninin başı tərəfində oturur. Dördüncü gün sübh vaxtı ruh yüksək və dəhşətli
Çükafat körpüsünə (Cinvat körpüsünə) çatır. Ora hər bir adamın ruhu gedib çatmalıdır.
Ruhu xilas edilmiş də, ruhu lənətlənmiş də gedib çatmalıdır...” (7, 98).
“Avesta”da işlədilən fraşa-krti (pəhləvicə fraşkart) sözü bəzən “bərpa etmək”,
“təzələnmə”, “möcüzə yaratma” kimi izah olunur (7, 99). Fraşkart ayrı-ayrı ölülərin
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ruhu üzərində məhkəmədən öz xarakteri və mahiyyətinə görə fərqlənən axırıncı
məhkəmədir (7, 99).
Yunanıstanda fərqli, amma bir-biri ilə əlaqəli iki mif ənənəsi vardır: Dünyanın
Dövrləri haqqında görüşləri və dövrəvilik ideyasını əks etdirən görüşlər. Hesiod birincisini – beş dövr boyunca insanlığın get-gedə korlanmasını təsvir edir: birincisi,
yəni Qızıl Dövr Cənnət kimi idi. İnsanlar uzun müddət yaşayırdılar, heç qocalmırdılar, həyat tərzləri də allahlarınkına bənzəyirdi. Dövrəviliklə bağlı görüşlər Heraklitin
adı ilə bağlıdır. Bu görüşün stoiklərin sonsuz geriyə qayıdış düşüncəsinə böyük təsiri
olmuşdur. Stoiklər Heraklitdən dünyanın Sonunun atəşlə gələcəyi düşüncəsini götürüb yeniləmiş və Sonun Tufanla gələcəyini hesab edirdilər. Bu iki böyük fəlakət
Böyük İli ritmləşdirirdi. Aristotelin bir mətninə əsasən iki fəlakət də iki gündönümündə baş verirdi: yaz gündönümündə conflagtio (“yanğın”, “böyük qarışıqlıq”), qış
gündönümündə deluvium (“tufan”, “yaxıb-yandırmaq”, “məhv etmək”) (10, 85).
Dini-fəlsəfi ədəbiyyatda esxatologiya “ölüm” və “ruhun ölməzliyi” kimi araşdırılır. E.Səmədovun fikrincə, esxatologiya problemi ilə ruhun ölməzliyi arasında ayrılmaz əlaqə var. Buna görə də insanda birləşən bədən və ruh dualizmini nəzərə almaq lazımdır. Bu duallıq esxatoloji görüşlərin əsasında durur (6, 9).
Esxatologiyanı dünyəvi dinlər əsasında tədqiq edən E.Səmədov esxatologiyanın Xristianlıq, İslam və Buddizm kimi dinlərdə müxtəlif anlayışlar kəsb etdiyini
qeyd edir. Belə ki, Xristianlıqdakı esxatoloji təlim İslamdakı axirət inancından daha
fərqlidir. Buddizmdə isə təlim tamam başqa xarakterə malikdir.
Xristian esxatologiyasında son dünyanın yeniləşəcəyi, İslamda isə dünyanın
yox ediləcəyi, əvəzinə cənnət və cəhənnəmin bərqərar olacağı mənasında verilir.
Xristianlıqda insanın bütün xəta və günahlarına baxmayaraq tam bir qurtuluş ümidi
olduğu halda, islamda qurtuluş müəyyən mənada insanın özündən də asılıdır. Buddizmdə isə tarixin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Reinkarnasiya, yəni təkrar-təkrar dünyaya gələrək yeni bir doğuş əldə etməklə ruhun ölümsüzlüyünün gerçəkləşmiş olduğunu düşünürlər (6, 11). Dünyanın sonu ilə bağlı qiyamət obrazlarından bəzilərinə
yəhudi-xristian dünyasının esxatoloji görüşlərində rast gəlinir. Amma yəhudi-xristian
təlimi önəmli bir yenilik ortaya çıxarır. Belə ki, fəlakətdən sonra yenidən ortaya çıxan Kosmos da zamanın əvvəlində tanrı tərəfindən yaradılan Kosmosun eynisi olacaq. Amma öz köhnə formasında, təmizlənmiş, yenidən canlanmış, yenidən qurulub
dincləşmiş şəkildə. Bu yerüzü cənnəti artıq bir daha yox olmayacaq, sonu olmayacaqdır. Zaman bundan sonra sonsuz geriyə qayıdışın dairəvi zamanı deyil, xətti və
geriyə dönə bilməyən zamandır. Bundan başqa, esxatologiya bir müqəddəs tarixin
zəfərini təmsil edir. Çünki dünyanın sonu insan əməllərinin dini dəyərini ortaya qoyacaq və insanlar öz əməllərinə görə mühakimə olunacaqlar. Təqiqatçı E.Səmədov
qeyd edir ki, son özü həm də əbədiyyətin başlanğıcıdır. Bu başlanğıcda ilahi ədalətin
insanın xeyrinə və ya əleyhinə bərqərar olması yenə də insanın özünün öz iradəsi ilə
əldə etdiyi uğurların nəticəsidir (10, 10).
Burada artıq bir cəmiyyətin (insan növünün hamısının) yenidən canlanmasını
əhatə edən kosmik dirilmədən söhbət getmir. Əsas məsələ bir mühakimədir, seçimdir. Əbədi xoşbəxtlik içində yalnız Tanrının sevgili qulları yaşayacaqlar. Sevgili qullar, yaxşılar müqəddəs tarixə olan bağlılıqlarından ötrü qurtarılacaqlar. Onlar bu dün-
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yanın gücləriylə qarşı-qarşıya gəliblər, amma Göyüzü hakimiyyətinə sadiq qalmışdılar.
Xristanlıqda mövcud olan esxatoloji görüşlərdə diqqət çəkən məqamlardan biri
İsa Məsihlə bağlı məqamdır. Yəhudi-Xristian təliminə görə Dünyanın Sonu İsa Məsih sirrinin bir hissəsini təşkil edir. Yəhudilərə görə Məsihin gəlişi Dünyanın Sonu və
Cənnətin yenidən qurulmasını xəbər verəcəkdir. Xristianlara görə Dünyanın Sonu İsa
Məsihin ikinci gəlişindən və son sorğu-sualdan əvvəl olacaqdır. “Peyğəmbərlər Kosmosun yeniləcəyini elan edirlər. Yeni Göy və yeni Yer olacaq. Cənnətdə olduğu kimi
hər şey bol olacaq...” (10, 87). Vəhşi heyvanlar sülh içində yaşayacaqlar, xəstəliklər
və şikəstlik əbədi olaraq yox olacaq. Topal maral kimi sıçrayıb qaçacaq, karların qulaqları açılacaq və nə göz yaşı olacaq, nə ağlamaq. Yeni İsrail gələcəkdə Sina dağında qurulacaqdır. Çünki Cənnət də bir dağın üstündə olmuşdu. Bu Yeni Yaradılış ilk
yaradılışın qalıqları üzərində qurulub. Dünyanın sonunu gətirəcək fəlakətin əlamətləri hindlilərin Kainatın məhvi ilə bağlı təsvirlərinə bənzəyir. Quraqlıq və qıtlıq
olacaq, günlər də qısalacaq. Fəlakətdən əvvəl Dəccal hakim olacaq. Amma İsa gələcək və Dünyanı atəşlə təmizləyəcək. “Suriyalı Efremin anlatdıqlarına görə: “Dəniz
uğuldayıb, gurlayacaq, sonra quruyacaq, göy və yer əriyib yox olacaq, hər yeri duman və qaranlıq bürüyəcək. Qırx gün Tanrı pislik və günahlardan təmizləmək üçün
Yerə od yağdıracaq” (10, 87-88). Yaxıb-yandıran atəşə Yeni Əhddə, Pyotrun ikinci
məktubunda da rast gəlmək mümkündür. M. Eliade bütün bunları kahin qadınların
söylədiyi kəhanətlərlə, stoiklərin və daha sonrakı xristian yazıları ilə bağlılığını vurğulayır və bir tərəfdən də İran mənşəli ola biləcəyini qeyd edir (9, 88).
Dəccalın dönüşü bir növ Xaosu xatırladır. Dəccal ya bir əjdaha, ya da şeytan
görkəmində canlandırılır. M.Eliadenin fikrincə, bu Tanrı ilə Əjdaha arasındakı qədim
mifi xatırladır. Onlar arasında dava dünya yaradılmamışdan əvvəl olmuşdur və ən
sonda yenidən olacaq. Digər tərəfdən Dəccal saxta Məsih kimi qəbul ediləndə ictimai, əxlaqi və dini dəyərləri bütünlüklə alt-üst olmasını təmsil edəcək (9, 88). Dəccalın var olması həmişə İsa Məsihin gələcəyinin müjdəçisi idi. Kosmik fəlakətlər, tarixi
terror, zülmün zahiri qələbəsi İsanın dönüşündən və min illik hakimiyyətindən əvvəl
gəlməsi haqqında görüşlər qiyamətin əlamətlərini meydana gətirirdi.
Roma İmperiyasının rəsmi dini xristianlıq idi. Kilsə Tarixi qəbul etmiş, esxatologiyadan imtina etmişdi. Dünya, bütün günahları, haqsızlıqları, acımasızlıqları ilə
davam edirdi. Dünyanın sonunun nə vaxt gələcəyini yalnız Tanrı bilirdi. Bu son uzaq
gələcəkdə baş verəcəkdi.
Bir neçə yüz il sonra müsəlmanlıq Aralıq dənizi sahillərində yayılmağa başladıqdan sonra, xüsusilə XI əsrdən sonra esxatologiya ilə bağlı görüşlər yenidən ortaya
çıxdı. Bu dəfə kilsə və Kilsə ierarxiyasına qarşı. Adı çəkilən görüşlərdə ortaq nöqtələr mövcud idi. Qorxunc dağıntılar və böyük fəlakətlər dövründən sonra Yer üzündə Cənnətin yenidən yaranacağını gözləyir və bunu elan edirdilər.
Esxatologiya ilə bağlı bütün görüşlərdə nikbinlik-optimizm var. M. Eliade Norman Conun tədqiqatlarına əsaslanaraq qeyd edir ki, esxatoloji miflər Avropada totalitar xüsusiyyətə malik iki siyasi hərəkatda mövcuddur. Kökündən dünyəviləşmiş olmasına baxmayaraq nasizm də, kommunizm də esxatoloji elementlərlə doludur (9,
90). Bu təlimlər dünyanın sonu, bolluq və böyük xöşbəxlik çağından xəbər verirlər.
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İslamda esxatologiya “qayıdış yeri” mənasını verən “məad” termini ilə ifadə
olunur. Bu da insanın ikinci həyatının başlandığı aləm, axirət yurdudur (9, 9). Məad
(esxatologiya) islam dininin inanc əsaslarından sayılan axirət və qiyamətlə əlaqəli
mövzuları özündə əks etdirir. Ümumiyyətlə, ölüm və ölüm sonrası problemlər mənbəyini islamın iki ana qaynağından Qurani-Kərim və hədislərdən götürür. İslam esxatologiyası özündə bu mövzuları əks etdirir: Ölüm, qəbir həyatı (bərzax), qiyamət və
həşr, axirət (6, 32). Qurani-Kərimdə geniş bir şəkildə bəhs olunan diriliş, qiyamət və
axirət İslam dininin Allaha imandan sonra ikinci rüknüdür. Bu mövzular QuraniKərimdə geniş şəkildə verilmişdir. Axirət “son” mənasını bildirən ərəb dilindəki
“axir” sözündəndir. Axirət dünya həyatından sonra başlayıb əbədiyyətə qədər davam
edəcək ikinci həyatdır. Dünya həyatına bənzəyən, lakin ondan fərqli olan ölümsüz və
əbədidir. İnsanın ölümü ilə bədəndən ayrılan ruh axirət aləminin başlanğıcı olan qəbir həyatını yaşayar. Qurani-Kərim digər ilahi kitablarla müqayisədə axirət əqidəsini
olduqca çox təlqin etməkdədir. Bununla birlikdə islamiyyət dünya həyatından da əl
çəkməyi tövsiyə etməmişdir. Dünya başlanğıc, axirət isə son olduğuna görə ikisi
arasında tarazlıq qurmaq İslamda xoş qarşılanır.
E.Səmədovun fikrincə, esxatoloji təlimlərin əksəriyyətində qurtarıcı inancına
rast gəlmək olar (6, 38). Xristianlıqda qurtarıcı İsa Məsihdirsə, İslamda Mehdidir.
E.Səmədov öz tədqiqatında müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub qurtarıcı obrazlarını sadalayır: ibtidai din mənsublarından Yeni Qvineya yerliləri axır zamanda
gözlədikləri qurtarıcının “Mensren”, yəhudilik və xristianlıqda “Məsih”, hinduizmdə
“Kalki”, buddizmdə “Maitraya”, Qədim Misirdə “Ameni”, Sabiilikdə Paraşai Siva”,
sintoizmdə “Miroko” (6, 39). Tədqiqatçının fikrincə, qurtarıcı obrazının yaranması
səbəbi özünü zülmdən müdafiə edə bilməyən kütlənin psixologiyasının məhsuludur.
Bizim fikrimizcə, qurtarıcı ideyası kosmoqonik miflərdə ilkin əcdad, mədəni qəhrəmanın-demiurqun funksiyasını daşıyır. Cəmiyyətin yaranması, qayda-qanunların,
əmək alətlərinin və b. meydana çıxması genealoji miflərdə adətən müəyyən mifoloji
surətlərin (ilkin əcdad, mədəni qəhrəman-demiurq) adı ilə bağlıdır (4, 11-12). Esxatoloji miflər yeni bir başlanğıc, yeni yaradılış, təkrar yaradılışı əks etdirdiyindən burada ilkin əcdad funksiyasını qurtarıcı icra edir.
Türk mifologiyasının əsasında tanrıçılıq ideyası durur. Odur ki, türk mifologiyasında esxatoloji görüşləri tədqiq etmək istəyiriksə, mütləq buna tanrıçılıq prizmasından yanaşmalıyıq. Türk mifologiyasının ümumi mənzərəsi və başlıca problemləri,
bir dünyabaxışı və mifik görüşlər sistemi kimi türk tanrıçılığının struktur-semantik
tərkibi, təməl, ünsür və anlayışları, funksional strukturu məhz türk tanrıçılığının məzmununda daha tam halda və qabarıq görünür (1, 41).
Ümumiyyətlə, türk dünyagörüşündə yaradılış, kosmoqoniya aktı daha çox diqqət mərkəzində idi, nəinki dünyanın sonu – esxatologiya. Ən azından bu haqda ətraflı
bilgi, məlumat yoxdur. Orxon abidlərində göyün və yerin yıxılıb çökməsi, mövcud
həyat nizamının pozulması ilə bağlı eyhamlar olsa da bunlar dünyanın dağılıb məhv
olması haqda sistemli bir düşüncəni əks etdirə bilmir (2, 114). Türk mifoloji dünya
görüşündə esxatoloji miflərdən danışarkən Cəlal Bəydili qeyd edir ki, xaotik dünya
güclərinin fəallaşması nəticəsində yer üzündə bir sıra mənfiliklər baş alıb gedir ki, bu
da dünya nizamının pozulmağına gətirib çıxarır. Türk mifoloji düşüncəsində dünyanın sonu məhz belə təsəvvür olunur (2, 118). Türk mifoloji düşüncəsində dünyanın
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sonu hər hansı kosmik hadisədən asılı deyil. Bunun səbəbi sosial qayda-qanunların
insanlar tərəfində pozulmasıdır. “...dünya nizamı hansısa kosmik kataklizmlər səviyyəsində deyil, sozial nizamın pozulmağı şəklidə özünü göstərir... dünya nizamının,
tarazlığın pozulması türk esxatoloji miflərində bu mənada yalnız ictimai əxlaqi dəyərlərin pozulması şəklində öz əksini tapır” (2, 118). Tədqiqatçı esxatoloji miflərin
əks olunduğu mifoloji mətnlər kimi baxşılar piri, qeybdən xəbərlər verən övliya Qorqut Atanın adı ilə bağlanan mətn parçalarını göstərir.
İlkin çağlarda olmasa da sonradan buddizm, xristianlıq və islamın təsiri ilə türk
xalqlarının inanclarında “son gün”, “hesab günü” kimi esxatoloji anlayışlar meydana
gəlir. Anadoluda yaşayan yaşlı nəslin inanclarına görə, qiyamət yaxınlaşan zaman
bina ilə zina artacaq. Dağlardakılar kəndlərə, kəndlərdəkilər də şəhərlərə doluşacaqlar (2, 114). Tədqiqatçı Anadoluda ay və Günəşlə bağlı inanclar arasında maraqlı bir
faktı qeyd edir. İnama görə bir gün Ayla Günəş birləşib dünyanı yaxıb-yandıracaq və
qiyamət qoparacaqlar (2, 114).
Altaylarda qiyamət gününə “kalqançı cağ” deyilir. Bu inanışa görə də bir zaman gələcək, yer üzündə insanların sayı azalacaq, yamanlıq, pislik və şər yer üzünü
götürəcək, cəhənnəmin sahibi Erlik yer üzünə yaxınlaşacaq, xeyir başlanğıcı olan
tanrı Ülgen unudulacaq, xeyirxah qüvvətlərlə şər ruhlar savaşacaq, ən sonda Ülgen
təkbaşına qalacaq və həşri başladacaq (2, 114).
Kosmik tufan haqqında mifoloji görüşlər də olduqca maraqlıdır. Gələcəkdə
deyil, məhz keçmişdə olub-bitmiş “Nuh tufanı” dünya xalqlarının mifologiyasında geniş yayılmış bir motivdir. Dünya ədəbiyyatında bu haqda mövcud olan 80-ə yaxın
mətn Nuh peyğəmbərlə bağlı artıq baş vermiş esxatoloji məqamı əks etdirir. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsi sayılan “Kitabi-Dədə Qorqud”un müqəddiməsinin
sonunda Nuh peyğəmbərin və onun eşşəyinin adı çəkilir: “Bin söylərsən, birisini quymaz, ərin sözini qulağına qoymaz. Ol, Nuh peyğəmbərin eşəgi əslidür. Andan dəxi sizi,
xanım, Allah saqlasun! Ocağınıza buncılayın övrət gəlməsün” (8, 23).
Dini rəvayətlə verilən məlumata görə, Nuhun gəmisinə axırıncı minən eşşək
olur. Şeytan onun quyruğundan tutub saxlayır. Bu zaman Nuh onun gəmiyə minmək
istəmədiyini düşünərək deyir: “Məlun, niyə içəri girmirsən?”. Bu zaman şeytan eşşəklə bərabər içəri girir. Nuh şeytanın gəmiyə mindiyinə etiraz etdikdə şeytan deyir:
“Özün demədin ki, “Ay Məlun, niyə keçmirsən?”. Bil ki, dünyada məndən məlunu
yoxdur” deyərək gəmini tərk etmir. “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasında Abdulla B. Nuhun eşşəyinin xatırlanmasının iki məqamını işıqlandırılır: “Nuhun gəmisinə aldığı ən son heyvan eşşək olmuşdur və şeytan da onunla birlikdə buraya daxil
olmuşdur. O.Şaiqin fikrinə görə, pis qadınlar ona görə Nuh peyğəmbərin eşəgi əsli
sayılır ki, o, şeytanı özü ilə gəmiyə keçirmişdir. Bahəddin Ögəl bu mətləblə bağlı
başqa bir rəvayətə əsaslanır. Nuh peyğəmbərin Ham, Sam, Yasəf adlı üç oğlu və Vəcilə adlı bir qızı var imiş. Öz adıyla tarixə düşən “Tufan”ın başlayacağını öncədən
bilən Nuh gəmi qurdurmaq qərarına gəlir. O bu işi üç qonurgözə tapşırır. Əvəzində
isə qızını onlara verəcəyini bildirir. Tufandan sonra qonurgözlülər ondan qızı istəyirlər. O, bir eşşək, bir at və qızını dama salır. Onlar dönüb qız olur. Nuh öz doğma
qızının bunlardan hansı olduğunu müəyyənləşdirə bilmir. Sonradan xasiyyətlərindən
onların kim olması məlum olur. Deməli, dastançı bu əfsanədən xəbərdar olduğundan
KDQ-dəki “dörd dürlü” qadınlardan birini Nuh peyğəmbərin eşşəyindən törənmiş
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saymışdır. Bu məqam və Nuh peyğəmbərlə bağlı mətnlərdə onun “İkinci Adəm”
deyə adlandırılması və digər məqamlar bizə imkan verir ki, bu sujeti ilkin başlanğıcla
əlaqələndirək. Belə ki, ilkin xaosu səciyyələndirən, ilk başlanğıcı işarə edən su dünyanın sonundan bəhs edən daşqın mövzusunda yenidən qarşımıza çıxır. Bunu esxatoloji miflərin yalnız daşqınla, “Nuh tufanı” ilə bağlı variantlarına deyil digər variantlarında da izləmək olar.
Nəticə. Verilən bütün mifoloji mətnlərdə və görüşlərdə tamamilə məhvdən, sonun mütləq məhv ifadə etməsindən danışmaq olmaz. Özü-özündə bir son olmasına
baxmayaraq esxatoloji miflər tamamilə məhv olmaqdan çox yenilənmə, bərpanı nəzərdə tutur. Dövrəvi zaman konsepsiyasına sadiq qalan mifoloji təfəkkürdə dövrəvilik, sonla başlanğıcın daim bir-birini izləməsi, tamamlaması, ayrılmazlığı öz təsdiqini
tapır. Dünyanın sonu haqqında esxatoloji təsəvvürlər bu mənada dövrəvi zaman konsepsiyasına tabedir.
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BƏHLUL BEHCƏT VƏ ONUN ”TƏŞRİH VƏ MÜHAKIMƏ” ƏSƏRİ
Xülasə
Məqalə Azərbaycanda folklorşünaslığında mühüm ximətləri olan Bəhlul Behcətə və onun
“Təşrih və mühakimə” əsərinə həsr olunmuşdur. Bu əsər Bəhlul Behcətin folklorşünaslıq əsərləri içərisində xüsusi əhəmiyyəti olan əsərlərdəndir.
Məqalədə Bəhlul Behcətin Azərbaycan ədəbiyyatında və islamşünaslığında özünəməxsus yeri
olan “Təşrih və mühakimə” əsərindən bəhs edilir. Burada İslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin və onun ailəsinin həyatı, mübarizələri vəs. barədə Bəhlul Behcətin maraqlı və dəyərli mülahizələri öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: Bəhlul Behcət, islamşünas, folklorşünas, ədəbiyyatşünas,”Təşrih və mühakimə”
əsəri, Məhəmməd Peyğəmbər, Məhəmməd Peyğəmbərin ailəsi.
BAHLUL BEHJAT AND HIS WORK «TASHRIH AND MUHAKIMA»
Summary
This article deals with Bahlul Behjat who has a great role in Azerbaijan folklore studies and
his work named “Tashrih and muhakima”. This work is one of B. Behjat’s works which has a
significant role among the works on folklore. It represents B. Behjat’s intresting and worthwhile
opinions and conclusions about the founder of Islam- Prophet Muhammad’s and His familiy’ s life
and their struggles.
Key words: Bahlul Behjat, Islamic scholar, specialist in folklore, literary critic, Prophet
Muhammad, Prophet Muhammad’ s family
БАХЛУЛ БЕХДЖАТ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ТЕШРИХ И МУХАКИМЕ»
Резюме
Это статья посвящена Бахлулу Бехджате, который сыграл важную роль в азербайджанском фольклоре, а также его произведению «Тешрих и мухакиме». Это работа имеет особое
значение в творчестве фольклорных произведений Бахлула Бехджате. В статье рассказывается
о произведении Бахлула Бехджате «Тешрих и мухакиме», которое имеет особое значение в
азербайджанской литературе и в исламизме. Здесь нашли свои отражения ценные суждения
Бахлула Бехджате об основателе Исламской религии пророка Мухаммеда, а также жизни и
борьбе его семьи.
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Məsələnin qoyuluşu: Bəhlul Behcətin elmi fəaliyyəti, əsərləri, kitabları və məqalələri diqqətlə araşdırılmalıdır. Onun elmi fəliyyətinin əsas ideya ağırlığını təşkil
edən məqalələri, əsərləri və kitabları geniş şəkildə tədqiq edilməlidir. Bəhlul Behcətin şoxsahəli fəaliyyətini müxtəlif aspektlərdən tədqiqata cəlb etmək Azərbaycan folklorşünaslığının vacib məsələlərindəndir.
İşin məqsədi: Bəhlul Behcətin bir folklorşünas kimi çoxyönümlü fəaliyyətinin
nəticəsi olan “Təşrih və mühakimə” əsərinin folklorşünaslıqda və ədəbiyatşünaslıqda
səciyyəsini, yerini müəyyənləşdirmək və bu sahədə tədqiqat aparmaq.
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XX əsrin iyirminci illərin əvvəllərindən başlayaraq Sovet imperiyasının tələbi
ilə yazılı ədəbiyyatda olduğu kimi, şifahi yaradıcılıqda da müəyyən “meyarlar” meydana gəldi. Ziyalıların, şair və yazıçıların, elm adamlarının, eləcə də folklorşü-nasların “panislamist”, “pantürkist” kimi ifadələrlə damğalanma dövrü başlandı. Belə ziyalılarımızdan biri də Bəhlul Bəhcət oldu. B. Bəhcət Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində özünəməxsus yeri olan ziyalılarımızdandır. Bəhlul Bəhcət ədəbi fikir tariximizdə tanınmış folklorşünas,eyni zamanda islamşünas, tarixşünas və ədəbiyyatşünas,
kimi fəaliyyət göstərmişdir. B. Bəhcət dövrünün mütərəqqi ziyalılarından biri olmuşdur. “Bəhcət” onun yaradıcılıq imzasıdır.
Bəhlul Əfəndi Bəhcət 1918-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda antisovet təbliğatı aparan, rus bolşeviklərinə və erməni daşnaklarına qarşı mübarizəyə qalxan, əhalini silahlı üsyana səsləyən şəxsiyyətlərdən biri, Zəngəzurun sonuncu qazısı
olmuşdur. Bəhlul Mustafa oğlu Əfəndiyev 1885-ci ildə (bəzi mənbələrə görə 1869-cu
il – H.B.) keçmiş Zəngəzur qəzasının, Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndində anadan
olmuşdur. İlk təhsilini atasından və gələcək qaynatası Hacı Çələbidən almışdır. Sonralar təhsilini davam etdirmək üçün Türkiyə və İrana getmiş və orada dini təhsil almışdır. Təhsilini başa vurduqdan sonra vətənə qayıdıb, Zəngəzur qəzasında dini fəaliyyətə başlayıb.
B.Bəhcət 1918-ci ildə Azərbaycanda Demokratik Cümhuriyyət qurulduqdan
sonra 1920-ci ilə qədər Zəngəzurun qazısı vəzifəsində çalışıb. O, Azərbaycanda Demokratik Cümhuriyyətini öz fəaliyyətilə dəstəkləyənlərdən olub. Azərbaycanda bolşevizm bərqərar olduqdan sonra onun həyatının ağır günləri başlayır. Süni quraşdırılmış bir ittiham əsasında Bəhlul Bəhcət ilk dəfə olaraq 23 aprel 1924-cü ildə Az.
FK orqanları tərəfindən həbs edilir. Həbsinə səbəb isə 1922-ci ildə özünün nüfuzundan istifadə edərək Türkistan qəzasının əhalisini sovet hakimiyyətinə qarşı silahlı üsyana çağırması, üsyan yatırıldıqdan sonra İrana qaçaraq oradakı əkinqilabi Azərbaycan mühacirəti və türk konsulluğu ilə əlaqə yaratması olmuşdur (1, 76).
Bu əməllərinə görə 26 iyul 1924-cü ildə Azərbaycan Fövqəladə Komissiyası
(Az.FK) kollegiyası tərəfindən Əfəndiyevə ölüm hökmü kəsilməsinə baxmayaraq,
həmin cəza Azərbaycan ərazisindən çıxarılmaqla 5 il müddətinə inzibati sürgünlə
əvəz olunmuşdur. Sonra cəza yenidən dəyişdirilmiş və o, 3 il müddətinə islah əmək
düşərgəsinə göndərilmişdir.
B.Əfəndiyev cəza müddətini başa vurduqdan sonra, onun yenidən antisovet
qrupla əlaqələrinin mövcudluğu məlum olmuş, qrup aşkarlandıqdan və məhv edildikdən sonra o, İrana mühacirət etmək məcburiyyətində qalmışdır. Həmin materiallar
əsasında B.Əfəndi 1926-cı ildə yenidən həbs olunmuş və 22 may 1928-ci ildə antisovet təbliğatı aparmaqda, eləcə də millətçilikdə müqəssir bilinərək 8 il müddətinə
azadlıqdan məhrum edilmişdir.
7 mart 1934-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin kollegiyası tərəfindən Birləşmiş Dövlət Siyasi İdarəsi qarşısında B.Əfəndinin sosial təhlükəli element kimi üç il müddətinə Qazaxıstana sürgün olunması barədə vəsatət qaldırılmışdır
(2, 270-271).
Bəhlul Bəhcət 10 ildən sonra həbsdən qayıdır. B.Bəhcət 1934-1937-ci illərdə
əvvəlcə Azərnəşr, sonra isə Az.FAH-nın ədəbiyyat bölməsində işləmişdir. Bu elm
ocağı Bəhlul Bəhcətin son iş yeri olur. 1937-ci ilin avqustunda yenidən həbs olunur,
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15 mart 1938-ci ildə quraşdırılmış ittihamlar əsasında güllələnir. 20 ildən sonra Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin 5 noyabr 1958-ci il tarixli qərarı ilə bəraət verilir (3,
8; 4, 92).
Şərq ədəbiyyatı və dillərini, həmçinin Şərq tarixini gözəl bilən B.Bəhcətin bizə
gəlib çatmış əsərləri onun görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorşünas olduğunu göstərir:
Bu səfərlərin və aldığı dini təhsilin nəticəsində B. Bəhcət dini mövzuda bir sıra əsərlər yazmışdır. Lakin, təəssüf ki, Bəhlul Bəhcətin bu mövzuda yazdığı bir əsərindən
başqa, qalan əsərləri itib-batmış, günümüzədək gəlib çıxmamışdır. Onun bu mövzuda
əlimizə çatan yeganə əsəri 1922-ci ildə İranda, ötən əsrin əvvəllərində isə Türkiyədə
işıq üzü görən “Təşrih və mühakimə” əsəridir. Məhəmməd Peyğəmbərin və onun
ailəsinin həyatından bəhs edən “Təşrih və mühakimə” əsəri İran və Türkiyədə çap
olunduqdan, təxminən, bir əsr sonra – 2014-cü ildə Azərbaycanda Həmdulla Əfəndiyev tərəfindən nəşr olunmuşdur. Əsərin İran nəşri bizə gəlib çatmamışdır. Lakin
“Təşrih və mühakimə” əsərinin əlimizə çatan Türkiyə nəşri diqqəti daha çox cəlb
edir. Mənbələrin verdiyi məlumata görə «Ali Məhəmmədin tarixində təşrih və mühakimə» əsəri ilk dəfə 1924-ci ildə Tehranda fars dilində nəşr edilmişdir. Kitaba yazılmış ön sözdən də aydın olur ki, həmin əsərə böyük ehtiyac olduğundan o bir neçə
dəfə təkrar nəşr edilmişdir. Sonra həmin əsər 2003-cü ildə İstanbulda Cəfər Bəndidərya və Abbas Akyüz tərəfindən latın əlifbası ilə nəşr edilmişdir. «Kitabın orijinali
eski Osmanlıcadır» qeydindən aydın olur ki, «Ali Məhəmmədin tarixində təşrih və
mühakimə» əsərinin fars variantı ilə yanaşı Osmanlı variantı da olmuşdur. Tehranda
və İstanbulda çap olunan kitabın ön sözünün müəllifi Ayətullah Uzma Mərəşi-Nəcəfidir. Buradan görünür ki, B.Bəhcət Tehranda nəşr etdirdiyi «Ali Məhəmmədin tarixində təşrih və mühakimə» əsərini İstanbulada da nəşr etdirmək istəmiş, lakin nədənsə alimin sağlığında həmin tədqiqat əsəri işıq üzü görməmişdir. Təxminən 80 ildən
sonra Cəfər Bəndidərya və Abbas Akyüzün diqqətini çəkən bu əsər türkcələşdirilərək
2003-cü ildə «Ali Məhəmmədin tarixində təşrih və mühakimə» adı altında nəşr edilmişdir.
Bəhlul Behcət “Təşrih və mühakimə” əsərini yazmaqla İslam dininin yaradılmasında və onun yayılmasında böyük rolu olan insanların tarixindən, həyatından, yaşam tərzindən yazmağı özünə bir borc bilmişdir. Əsgi osmanlı dilində yazıldığı güman edilən bu əsər Türkiyədə dəfələrlə çap olunduğuna baxmayaraq, xalqın istəyi ilə
yenidən-2003-cü ildə Cafer Bendiderya və Abbas Akyüzün tərcüməsi ilə nəşr
edilərək geniş oxucu kütləsinin ixtiyarına verilmişdir. Ön sözün müəllifi Şehabuddin
Hüseyni Necefi el-Meraşi ön sözdə əsər və onun müəllifi haqqında öz qənaətlərini
paylaşmışdır. Şehabuddin Hüseyni Necefi el-Meraşi burada müəllifin həyatı, yaradıcılığı , müəllimləri, təhsili, dünyagörüşü və dini əqidəsindən söz açaraq Bəhlul Behcət haqqında oxucularda ilkin təsəvvür yaratmışdır. İlk öncə el- Meraşi kitabın faydalarından söz açaraq yazır: “Âl-i Muhammed Tarihinde Teşrih ve Muhakime” kitabı
çok faydalı kitaplardan biridir. Bu kitap, Resululla-h'ın Ehlibeyti'nin (hepsine selâm
olsun) hak üzere olduğunu ve mazlumiyetini ispatlamada anlaşılır ve akıcı bir beyanla yazılmış en güzel, kısa ve eşsiz bir eserdir (5, 2). “Ustadları və Hocaları “ bölümündə onun Şeyh Muhammed Şeyhu'l-İslâm'dan ve Şeyh Muhammed Kadı-zade'den
və başqa fiqh alimlərindən dərs aldığı məlum olur. Bəhlul Behcət Miet-u Yevm (Yüz
Gün), Sıffin Vakıaları, Mirasla İlgili Bir Risale, İr-şad-ı Hamzevî, Azerbaycan Eser-
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leri, Tevhid Kelimesinin Ha-rekeleri, Demokrasî, İtidal və digər əsərlərin müəllifidir.
Ancaq çox təəssüf ki, bu adını çəkdiyimiz əsərlərin aqibəti haqqında bizdə heç bir
məlumat yoxdur.
Bəhlul Behcətin “Təşrih və mühakimə”əsərini yazmaqda məqsədi İslam aləminin parçalanmasına səbəb olan, islam ümməti arasına nifaq salan ixtilaflardan, qarşıdurmalardan, onları yaradan səbəblərdən söz açmaq, fikir ayrılıqlarına aydınlıq gətirməkdir. “Bizce bu kitabımız, İslâm ümmetinin fikir ve düşünce birliği için yegane
merkezdir” (5, 4). Onun fikrincə bütün dünya müsəlmanlarının arzuladığı bir şey var,
o da islam aləminin vəhdəti, fikir və düşüncələrinin birləşməsidir. Lakin bu vəhdətə
qarşı çıxanlar da var. Bəhlul Behcət qərb ölkələri ilə müsəlman ölkələrini müqayisə
edərək yazır ki, qərb ictimaiyyətində siyasi əqidə hakim mövqe tutduğu halda,
Şərqdə, xüsusən müsəlman ölkələrində yalnız din ve məzhəb insan şüuruna hakimdir. Çünkü Avropada düşüncelere hakim olan siyasətdir; İslam dünyasında nə siyasət, nə də irq hakim mövqe tutmamışdır. Onun diqqət çəkmək istədiyi məqam odur
ki, o dövr tarixçiləri, ədibləri, şairləri Hz. Məhəmməd peyğəmbərin, onun ailəsinin
tarixinə önəm verməyərək, o dövrün hadisələrini işıqlandırmaq istəməmiş və ya işıqlandırmaqdan çəkinmişlər. Bəziləri isə yazdıqları əsərlərdə təəsübkeşliyi əldən verməmişlər.
Bəhlul Behcətin bu əsəri yazmaqda əsas məqsədi Peyğəmbər həzrətlərinin Əhli
beytinin tarixini, düçar olduqları ədalətsizlikləri , haqsızlıqları bizlərə çatdırmaqdır.
Əhli beyt dedikdə Hz. Əli və Rəsulullahın (s.a.s.) qızı – Hz. Əlinin həyat yoldaşı Fatimeyi Zəhra, Onların pak övladları İmam Həsən, İmam Hüseyn və onların nəslindən
olan doqquz imam nəzərdə tutulur.
Haqqında bəhs açılan kitabı Azərbaycan oxucusuna çatdıran isə Bəhlul Bəhcətin nəvəsi Hacı Həmdullah Əfəndiyev olmuşdur. Hacı Həmdullah Əfəndiyevin
verdiyi bilgiyə görə həmin kitabı Azərbaycan İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabir Həsənli ona vermişdir. Beləliklə, o, Tehran variantını əldə etmiş və 2010-cu ildə
«Ali Məhəmmədin tarixi» adı ilə nəşr etdirmişdir. Hacı Həmdullah Əfəndiyevin gördüyü böyük və qədirşünaslıq işinin qiymətini kiçiltmədən qeyd etməliyəm ki, o, kitabın tərtibatında və özünün yazdığı ön sözdə müəyyən diqqətsizliklərə də yol vermişdir. Məsələn, H.Əfəndiyev Tehranda nəşr olunmuş kitabın üz qabığının altında
yazırdı: «Ali Məhəmməd»in tarixi kitabı 1924-cü ildə ilk dəfə Tehran şəhərində çap
olunmuşdur (6, 115). Lakin H.Əfəndiyev kitaba yazdığı «Müqəddimə əvəzi» adlı ön
sözündə isə qeyd edir ki, «bu kitab ilk dəfə 1922-ci ildə Tehranda fars dilində çapdan
çıxır» (7, 7).
Göründüyü kimi, B.Behcət folklorşünas və ya ədəbiyyat tarixçisi olmaqla yanaşı həm də din tarixçisidir. Onun «Məhəmmədin ailəsinin tarixi», eləcə də dini dəyərlərimizə dair yazdığı digər əsərləri din tariximizi öyrənmək baxımından mükəmməl bir mənbədir. Müəllifin bu istiqamətdə apardığı tədqiqatlar aydın şəkildə göstərir
ki, B.Behcət adi qazilərdən olmamış, dini dəyərlərimizi fundamental şəkildə öyrənən
və öyrədən, eyni zamanda müdafiə və mühafizə edən yaradıcı din xadimi olmuşdur
(6, 115).
Kitabın əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən və onu fars dilinə tərcümə edən
Mehdi Ədibi «Başlanğıc» adlı ön sözündə yazırdı: «Bu kitab bütün batini və zahiri
məziyyətlərə şamildir, insaflı adamlar üçün ən yaxşı dəlil və yol göstərəndir və hamı-
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nı birlik nöqtəsinə çağırandır. Bəzi alimlərin, möhtərəm adamların və hamının yararlanması üçün kitabı farscaya çevirmək mənə qismət oldu. Mən də bu islami xidməti
qəbul etdim və qiyamət günü üçün zahirə qıldım» (7, 18-19).
Kitabın müəllifi Bəhlul Bəhcət «Al Məhəmməd»in (s) ailəsinin taleyi, başlarına gətirilmiş müsibətlər, onların yaşadığı tragik-dramatik situasiyalar barədə müfəssəl məlumat verir. Müəllif bu ailənin yaşadıqlarına bir çox alimlərin və tarixçilərin öz
əsərlərində yer ayırmamasını, bəzi siyasi xadimlərin bu məsələlərin işıqlandırılmasına yol verməməsini, əksinə öz babalarını vəsf etdirmələrini faktik materiallarla tənqid edirdi. O, yazırdı ki, hökmdarlar arzularına uyğun şəkildə alimlərə özlərini və babalarını vəsf etdirdiyi halda «Kərbala» zülmü barədə yazmadılar: «Əvət ərzim budur
ki, «Al Məhəmməd»in tarixini yazanlar tamam yazmamışlar. Və eləsi də olmuşdur
ki, tam bir fəsad ilə yazmışlar. Və «Tarix Al Məhəmməd» və fəlakəti sərgüzəşti əhli
beyt hər dövrdə bir çox qərəz və qəsd nəticəsi ilə pərdə dalında qalmışdır» Və yaxud
da kitabın başqa bir yerində oxuyuruq: «Al Məhəmməd»in (s) elmi, hədisləri, müctəhidliyi bir kənarda qalırdı. Onlar qəsdən xalqdan gizlədilirdi. Siyasət və məqsəd
güdənlər iş başına dəvət edildi. «Al Məhəmməd»in (s) Baqiri, Sadiqi, Kazımi, Rizası
zülm və əziyyətlə xalqdan aralandı. Davi-xilafət bəhanəsi ilə bir ovuc fatimə övladı
bir-bir ortadan qaldırıldı» (7, s.26).
Bəhlul Bəhcət İslam tarixini tədqiq edərkən belə qənaətə gəlmişdir ki, İslam
alimləri və tarixçiləri bir sıra mövzularda məs: Samanlılar, Osmanoğulları, Səl-cuqlular, Büveyhoğullarının tarixi haqda əsərlər yazdığı halda, Məhəmmədoğul-larından, onların yaşantısından, tarixindən bəhs edən iri həcmli əsərlər qələmə almamışlar. İbn-i Haldun, İbn-i Esir, İbn-i Hulləkan, Məsudî, Təbəri kimi məşhur alimlərin
tarixə çox böyük önəm verdiklərini, lakin Məhəmmədoğulları və onun əhlibeytinin
tarixini işıqlandıracaq əsərlər yazmadıqlarını çox böyük təəssüf hissi ilə qeyd edir.
Təbərinin öz məşhur “tarix” kitabında bir çox lüzumsuz xurafata yer verdiyi halda,
həqiqətlərə önəm vermədiyi üzə çıxır. Sadr-i İslamda Xilafət dövründə Həzrəti Məhəmməd (s.a.a.) onun ailəsi və ətrafındakılar zülm və haqsızlıqlara məruz qalmış, onlara qarşı edilən ədalətsizliklər yetərincə işıqlan-dırılmamış, həqiqətlər pərdə arxasında qalmışdır. Rəsulullahın yaxın adamlarından olan sahabələrin etdiyi haqsızlıqları
tarix yazarlar bir növ görməzdən gəlmişdilər. Ümeyyoğullarının hakimiyyəti dönəmində olduğu kimi Abbasoğullarının dövründə də Məhəmmədoğulları ailəsi rahatlıq
tapa bilmədi, zülm və işgəncələrə məruz qalaraq qətl edilmişdilər. “Âl-i Muhammed
(a.s) hakkında konuşmak bir kenara dursun, hatta onların adlarının anılmasına bile
cesaret edilememiş, Âl-i Muham-med'in (a.s) uleması, muhaddis ve müçtehidi bir kenara bırakılmış, kasıtlı olarak halktan uzaklaştırılmışlardır” (5, 6). İstər Ümeyyoğulları , istər Əməvilər, istərsə də Abbasilər dövründə Al-i Məhəmmədin (a.s) həyatı
böyük bir təhlükədə idi. Bu müqəddəs insanların nəinki tarixini yazmaq, hətta onların
adını çəkmək belə bö-yük bir cinayət hesab olunurdu. Hakimiyyət uğrunda gedən
mübarizələr, döyüşlər İslam dininə öz mənfi təsirini göstərmişdi. B Behcət Ehlibeyt'in tarixini, başlarına gələn hadisələri, məruz qaldıqları haqsızlıqları haqq-ədalətin
necə tapdandığını oxucuya çatdırmağa çalışmışdır. Bütün bunları yazarkən Bəhlul
Behcət öz məqsə-dini də açıqlayır. “Maksadım; Âl-i Muhammed'in (a.s) tarihini yazanların kâmil yazmadıklarını ve hatta Âl-i Muhammed (a.s) tarihini tamamen kötü
maksatlarla yazmış olanların da bulunduğunu ve sonuçta Âl-i Muhammed'in (a.s) ta-
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rihinin her dönemde birçok maksat ve bağnazlıklar sonucu perdeler ardında kaldığını
ispat etmektir” (5, 8). Müəllifi narahat edən məqamlardan biri də budur ki, islam
tarixçiləri Müaviyə Əbu -Sufyan, Əbu-Hüreyrə, və b sahabələrin nə qədər çirkin
əməllər törətdiklərinə baxmayaraq onları hörmətlə anarlar. Sırf sahabə olduqları üçün
onların cinayətlərinə göz yumurlar. “Tarihçilerin en göze çarpan kusurların-dan biri
de şudur ki, "büyük şahsiyetlere kusur bulmak kusurdur" hatasına aldanarak İslâm
ümmeti arasında birçok hata işleyenlerin hata ve kusurlarından bahs-etmedikleri gibi
bilâkis, böyle zalimleri haklı kimseler diye lanse ederek onların öldürücü zehirlerini
ümmete, şifa verici ilaç olarak tanıtmışlar ve birçok canileri iyi kimseler göstererek
masum halkı uyutmuşlardır. Bu ise bizim için helak edici bir miras ve iyileşmez bir
yara olmuş ve İslâm dünyası hâlâ da bu kanlı yaranın acı etkisiyle inlemektedir” (5,
8). Behcət dönə-dönə tarixcilərin haqq ədaleti görməzdən galdiklərini vurğulayır.
Güc və hakimiyyət kimin əlindədirsə, haqq ədalət də onun tərəfindədir. B.Behcət bu
fikrini İslam tarixindən faktlar söyləyərək sübuta yetirməyə çalışmışdır. İslam tarixçisi və alimi Ömər Nəsəfi “Akaid” adlı kitabında yazır: “ Sahabə ancaq hayırla yad
edilir “Bu konuda Peygamberimiz (s.a.a.) şöyle buyurur. “Ashabıma kötü söz söylemeyinz” (səh 83). Başqa bir mənbə isə yazır. “ Müaviye Əbu-Sufyan Eshâb-ı kiramın büyüklerindendir. Peygamberimizin (s.a.a ) “Yâ Rabbi, onu doğru yolda bulundur ve başkalarını da doğru yola götürücü kıl!” ve “Yâ Rabbi! Muâviye’ye yazı
ve kitab öğret, onu azâbından koru!” “Yâ Rabbi! Onu memleketlere hakim kıl!” duâlarıyla şereflendi. Resulullahın (s.a.s.) vahy kâtibliğini yapmışdır. Peygamberimiz
( aleyhisselâm ) Hazreti Muâviye’ye“Benden sonra ümmetimin yerine hakim olursun.
O zaman iyilere iyilik et. Kötülük yapanları da afv eyle” buyurmuştur. Hazreti Ali
onun hakkında “Muâviye’nin hakimliğini kötülemeyeniz! O giderse başların koptuğunu görürsünüz” buyurmuştur (8).
Haqqında minlərlə hədis rəvayət edilən sahabələrdən biri də Ebu hüreyrədir.
Bəhlul Behcət hz. Peygamberin ashabından olan Ebu Hüreyrə haqqında da insanlarda
çaşqınlıq yaradan fikirlər söyləyir. “Ebu Hüreyre, İslâm ümmeti arasında kendisine
itibar edilir ve saygı duyulur olmasına rağmen yine de Ümeyyeoğulları'nın zulüm ve
haksızlık ettiği dönemlerde sessiz kalıp hakkı görmezlikten gelmiş ve hatta Muaviye
gibi çirkin ve aşağılık bir kişinin safında yer almıştır” (5, 6).
Sahih Müslim, Sahih Buxari və b. mənbələr isə Ebu Hüreyrə haqqında bunları
yazırlar. Əbu hüreyrə sözünün mənası “balaca pişiyin atası” deməkdir. “Meşhûr Sahâbî, Eshâb-ı kiram arasında en çok hadîs-i şerîf bilen ve rivâyet edenlerdendir. İsmi
hakkında değişik rivâyetler olup, en doğru rivâyete göre isminin Abdurrahmân bin
Sahr olduğu bildirilmiştir. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) yanında devamlı bulunduğu için pekçok hadîs-i şerîf işitmiş ve rivâyet etmiştir. Bir gün Peygamberimize
(aleyhisselâm ) şöyle demiştir: “Yâ Resûlallah (aleyhisselâm) senden işittiklerimi hafızamda fazla tutamıyorum.” Bunun üzerine Peygamberimiz ( aleyhisselâm) “Örtünü
uzat” buyurdu. O da ridasını uzattı. Resûlullah (aleyhisse-lâm) Ona duâ etti. İki mübârek eliyle üç defa O’na doğru nûr saçtı ve “Örtünü göğsüne sür” buyurdu. O da
sürdü. Böylece Allahü teâlâ O’na öyle bir hafıza ihsân etti ki, işittiği hiç bir şeyi
unutmadı, ömrü de uzun oldu” (9). Beləcə ən çox hadîs-i şərif rəvayət edən şəxs olmuşdur.
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Daha sonra B.Behcət sünnü şiə məzhəbləri arasıbndakı fikir ayrılığına diqqət
çəkmişdir. O, İslam ümmətinin ən önəmli problemi olan sünnü-şiə məsələsinə toxunaraq onlar arasındakı fərqi ortaya qoymuşdur. Zaman keçdikcə islam tarixində müsəlmanlar arasında ixtilaflar yaranır, bir sıra fikir ayrılıqları meydana çıxır. Bu fikir
ayrılıqları siyasi qruplaşmalara, dini ayrıseçkiliyə dolayısı ilə İslam dinində yeni
məzhəblərin yaranmasına səbəb oldu. Bununla da sünnü, şiə təriqətləri meydana gəldi. Şiə sözünün ərəbcə mənası “tərəfdar” deməkdir. Hz. Əli tərəfdarları özlərini şiə
adlandırırdılar. Şiələrin inancına görə Hz. Peyğəmbərdən sonra imam yəni xəlifə olması gərəkən şəxs məhz Hz. Əli olmalı və imamət də onun soyu ilə davam etməlidir.
“Sünnü” sözünün ərəbcədən tərcüməsi “yol” deməkdir, yəni Hz. Məhəmməd
Peyğəmbərin yoluna sadiq olanlar. Sünnü məzhəbindən olanlar Hz. Əlidən öncə gələn ilk üç xəlifəyə inanaraq onların xəlifəliyini qəbul etmişlər.
“Şiilər Muhammed bin Abdullah'dan sonra hilafet'in Ali ve soyuna ait olduğunu savunur ve Sünnilerin meşru ve dince makbul kabul ettikleri ilk üç halifenin (Ebu
Bekir, Ömer ve Osman'ın) hilafeti Ali'den gasp ettiklerine inanırlar. Yezid'in babası
Muaviye konusunda da yine bir benzerlik vardır. Şiilər, I Yezid hakkındakı görüşlerin bənzərlərini Ali'nin hilafetinə karşı çıktığı için Muaviye için də sürdürürlər; ancak Sünniler ise Muaviye'nin bir "içtihad" yaptığını ve içtihadında yanılsa bile peygamberin əshabından və Kuran'ın vahiy katiplərinden biri olduğu gərəkçəsiylə hakkında kötü ifadədə bulunmaktan kaçınırlar. Buna karşın aralarında Ebu Hanife'nin də
olduğu birçok Sünni alimi ise Ali halife ikən, Ali'nin hilafetini tanımayıp ikinci
halife olarak ortaya çıkan Muaviye'ye karşı, Muhammed'in "Bir halife varken, sonradan çıkan ikinci bir halifenin katlinin vacib olması" kuralını uygulamayan Muaviye
taraftarlarının, bu tutumları ile açıkça hatalı olduklarını ve haram işlediklerini açıklamışlardır”(10).
B.Behcət bu məsələyə öz münasibətini bildirir ki, şiələr Hz . Əliyə və onun tarixinə önəm verdiyi halda, sünnülər isə Hz. Əliyə , onun soyuna, tarixinə biganəlik
göstərmişlər. Behcət bu iki təriqət arasındakı fərqin önəmli olmadığını deyərək onları
bir vəhdət halında birləşməyə çağırır.
Bəhlul Behcətin əsərdə toxunduğu digər bir məsələ Hz. Əlinin fəziləti, onun digər imamlardan üstünlüyü məsələsidir. Belə ki, sünnü alimləri ilə şiə alimləri arasında belə bir fikir ayrılığı mövcuddur. İmamların ən fəzilətlisi Hz. Əbubəkr , ondan
sonra Hz. Ömər, sonra Hz. Osman və daha sonra Hz. Əlidir. Lakin Şiə alimləri isə
Hz. Əlinin digər üç imamdan daha üstün olduğuna inanırlar. Bəhlul Behcət isə əhlisünnət alimlərindən olmasına baxmayaraq onların bu fikri ilə razılaşmır.
B.Behcət “Qadir –i hum”, “Mənzilət”, “Tayr”, “İlim”, “Darbe” hədislərin Hz.
Əlinin fəzilətini isbatlayan hədislər olduğunu bildirir. Bununla da Bəhlul Behcət Hz
Əlinin dördüncü xəlifə yox Rəsulullhdan (s.a.s.) sonra ilk xəlifə və imam olduğunu
iddia edir. O yazır ki, digər üç xəlifənin xilafət başına keçməsi qeyri qanuni yolla baş
vermişdir. “Hz. Əbubəkirin xəlifə seçilməsi zamanı Beni Saide Sakifesi'nde toplanan
sahabe sayı bakımından azdı. İcma isə üç kişinin hakkı deyil. İkinci xəlifə birinci xəlifənin vəsiyyəti üzərinə xəlifə olmuşdur. Halk hər nə kadar Ömer ibn Hattaba biat
etmişsə, yenə də bu seçim deyi, tayin və atamadır. Tayin isə icmadan uzakdır.
İkinci Halife Ömer, halife seçimini altı kişilik sahabeden oluşan bir şuraya
bırakmıştır. Ömer'in bu uygulaması ne nas, ne veliaht tayini ve ne de icmadır. Çünkü
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belli bir kişiyi açıkça halife tayin etmediği bellidir, belli birini kendisine veliaht etmediği de ortadadır. İcma ise bütün Müslümanların hakkı olduğundan halife tayinini
altı kişilik bir şûraya bırakmak da câiz olmadığı gibi icma da değildir”(5).
Göründüyü kimi bu məsələ ilə bağlı islam alimləri arasında müxtəlif fikir ayrılıqları olmuşdur. Əsərin sonunda Bəhlul Behcət Hz. Əlidən sonra xəlifə və imam
olan on bir nəfərin ardıcıllıqla həyatını, onların başlarına gələn müsibətləri, haqsızlıqları qələmə almışdır. Onu da qeyd edək ki,bu məqalə Bəhlul Behcətin ”Təşrih
və mühakimə” əsərində irəli sürdüyü fikirlərə uyğun olaraq yazılmış, onun mülahizələri əsas götürülmüşdür.
İşin elmi nəticəsi: Çoxsahəli fəaliyyət imkanlarına malik olan Bəhlul Behcətin
bir islamşünas, tarixşünas və folklorşünas kimi Məhəmməd Peyğəmbər, eləcə də
onun ailəsi haqqında mülahizələri, fikirləri, bu mülahizələrin nəzəri əhəmiyyəti və
onların başlıca müddəaları məqalədə öz əksini tapmışdır.
İşin elmi yeniliyi: Məqalənin əsas elmi yeniliyi onun mövzusunun aktuallığı
ilə müəyyənləşir. Bəhlul Behcətin bir islamşünas, tarixşünas, folklorşünas kimi nəzəri fikirləri sistemli olaraq öyrənilərək tədqiqata cəlb edilmişdir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalə Azərbaycan folklorşünaslığında, eləcə də islamşünaslığında özünəməxsus rolu və yeri olan Bəhlul Behcətin ədəbiyyatşünaslığında nəzəri fəaliyyətinin təcəssümünü müəyyənləşdirmək istiqamətində mühüm elmi
əhəmiyyətə malikdir.
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MİFOLOJİ KONTİNUUM1 (MƏKAN-ZAMAN SİSTEMİ) DAXİLİNDƏ
VƏHDƏT - XRONOTOPLAR2
Xülasə
Məqalədə ilk dəfə olaraq “Dədə Qorqud” və “Oğuz kağan” eposları əsasında xronotoplar (məkan-zaman daxilində vəhdət) təhlilə cəlb edilir. Mifoloji kontinuumun – məkan-zaman sisteminin xüsusiyyətləri, türk-oğuz mifoloji dünya modelinin kəmiyyət strukturu aşkarlanır.
Açar sözlər: mifoloji kontinuum, xronotop, zaman toposları, türk-oğuz eposu, sakral rəqəmlər
ЕДИНСТВО-ХРОНОТОПЫ В МИФОЛОГИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ
(Пространственно-временная системе)
Резюме
В статье впервые анализируются хронотопы (единство времени и пространства) на
основании текстов огузских эпосов «Деде Горгуд» и «Огузский каган». Раскрывается мифологический континуум – особенности пространственно-временной системы, количественная
структура мифо-логической модели Мира в тюркско-огузском эпосе.
Ключевые слова: мифологический континуум, хронотоп, временные топосы, тюркскоогузский эпос, сакральные цифры.
THE UNİTY İNSİDE MYTHOLOGİCAL CONTİNUUM
(The system of place and time)
Summary
In this article khronotops (the unity of time and place) are on the basis of stead fast of «Oghuz»
eposes - the book of «Dede Korkud» and the Kaghan of Oghuz. It is explained the importance of
system of time, place. The quantity structure of the models of mythological world in turk-oghuz epos.
It is generalized the interpretations of holy figures which has been spread widely on the basis of
mythological continuum people’s mythological meetings and it is shown their roles and functions in
the building of Oghuz –Turk mythical world model.
Key words: Mythological continuum, Khronotop, Time toposes, the epos of turk-oghuz, holy
figures.

«Xronotoplar nəzəriyyəsi»ndə zamanla məkan vəhdətdə götürülür. İlk dəfə
Eynşteynin işlətdiyi termini (yunan mənşəli «xronotop» sözünün hərfi mənası «zaman-məkan» deməkdir) bədii yaradıcılığa tətbiq edən M.M.Baxtin zamanla məkan
arasındakı qarşılıqlı əlaqənin fikrin obrazlı əksində oynadığı rolu göstərmişdir. Onun
1

«Kontinuum» sözü latın dilindən («Continuum») götürülüb, mənası «fasiləsiz», «davamlı» deməkdir. Bütün real rəqəmlərin sistemi kimi anlaşılır. İlk dəfə fəlsəfi termin olaraq A.F.Losevin antik yunan estetikasına həsr olunan əsərlərində işlədilmişdir. Bax: Лосев А.Ф. История античной эстетики.
Ранняя классика. – М.: «Высшая школа», 1963; «АСТ», 2000.
2
«Xronotop» yunan dilindəki «xronos» («zaman») və «topos» («məkan») sözlərindən yaranmışdır,
zaman-məkan əlaqələrinin qanunauyğun bağlılığı deməkdir. Bax: Бахтин М. М. Формы времени
и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. :
Сб. – М.: Худож. лит, 1975. – С. 234-407.
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təlimində zamanın məkandan ayrılmazlığı bədii mətnlərin şərti-məzmun kateqoriyası
hesab edilir. Ümumiyyətlə, insanın metaforik düşüncəsində zaman və məkan əlamətləri iki halda bir-birinə qarışır, daha doğrusu, biri digərini tamamlayır. Birinci halda,
insanın iradəsindən asılı olmayaraq baş verir, zaman yığcamlaşdırılır, «bədii görüntülü olur; məkan isə intensivləşir, zamanı hərəkətə gətirir, süjetin, hadisənin inkişafı
ilə genişlənir. Zamanın əlamətləri məkanla açıqlanır, məkan isə zamanın ölçülməsi
ilə dərk olunur» [5,10]. İkinci halda düşünülmüş şəkildə insanların özləri tərəfindən
zaman məkanla birləşdirilir.
Zaman-məkan vəhdətinin mifoloji görüşlərdə əksinin də iki forması müəyyənləşdirilmişdir:
1) Mifoloji və bədii düşüncədə sosial-ədalət kateqoriyalarının (məqsədəçatma,
haqq-ədalət, bütövləşmə, cəmiyyətin və insanların harmonik vəziyyətləri və s.)
məhdudlaşdırılması keçmişlə gələcəyin eyniləşdirilməsindən irəli gəlir. Məsələn,
cənnət, Qızıl dövr, qəhrəmanlıq əsri, qədim həqiqətlər zamanı kimi ideyaların yaranması və yeri keçmişlə əlaqələndiyi halda arzulanan gələcək şəklində çatdırılır. «Biri
var idi, biri yox idi» mifik qənaətində dünyada hələ heç nəyin start götürmədiyi məqamlarda zamanla məkanın bünövrəsinin vəhdətdə qoyulmasından bəhs olunur.
Kainatda durğunluq hökm sürür. Xaos hələ parçalanmamış, ünsürlərə ayrılmamışdır.
Çünki «zamanın hərəkəti başlamayıbsa, deməli, məkan və zamanın anı da yoxdur»
(M.M.Baxtin). Misalda «var olmaq» gələcəyin, «yox olmaq» isə keçmişin nişanəsidir. «Bir diyarda bir padşah var idi» təsdiqi ilə hərəkət meydana gətirilir və zamanla
məkanın vəhdəti baş tutur, durğunluq aradan götürülür. Bundan sonra isə arzulanan
gələcəyə çatma yolları axtarılır.
2) Məkanla zamanın vəhdəti esxatologizmə əsaslanır. Zamanla-məkan vəhdətinin
mifoloji dərkinin bu formasında gələcək işıqlı deyil, hər şeyin sona çatması, məhvi
şəklində təsəvvürə gətirilir. M.M.Baxtin yazırdı ki, «bu münasibətdə dünyanın sonunun fəlakətlə və təmiz dağılmaqla, ya yeni xaos, ya da İlahi hakimliklə nəticələnməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, - əsas odur ki, bütün mövcudatın sonu vardır və
bu son çox yaxındır» [5,77]. Beləliklə, insanın məkan və zaman haqqında mifik görüşləri ilə bağlı problemlər müxtəlif aspektli olduğu üçün araşdırılmasında çətinliklər
meydana çıxır. Lakin xarakterik və tipik cəhətlərini ümumi şəkildə göstərməklə də
olsa, dünyanın mənzərəsini canlandıran kateqoriyalardan ikisinin (məkan və zaman)
özünəməxsusluğunu və mühümlüyünü nəzərə çatdırmaq mümkündür.
Türk-oğuz eposunda mifoloji kontinuum (zaman-məkan sistemi). V.M.Jirmunskiyə əsaslansaq, söyləyici tərəfindən eposda Bayındır xan, Salur Qazan və Qorqudun çağı Oğuz tayfalarının törədicisi Oğuz xanın mifik zamanı ilə müqayisədə guya tarixi əsaslarla çatdırılır. Lakin «Dədə Qorqud»da göstərilən «oğuz əsri» oğuzların
heç bir məhdud tarixi ilə uyğun gəlmir: «burada bütöv xalqın tarixi keçmişi monumental ölçüdə, epik ideallaşdırılma formasında əks olunur» [7, 526].
Epik mətndə zaman və məkanın təsviri məsələsinə toxunanda aydınlaşır ki, dastanda konkret vaxt və yer aydın, anlaşıqlı olmaqla bərabər, həm də (çox hallarda)
mücərrəd və qaranlıqdır. Şübhəsiz, boyların hər birinin bünövrəsi müəyyən bölgədə
və bir xalq çərçivəsində qoyulmuşdur, sonra başqa türk elləri yaşayan geniş ərazilərdə yayılaraq, demək olar ki, bəşər oğlunu ümummədəni dəyərlər səviyyəsinə yüksəlmişdir. Özül kökdə olduğundan eposun əsas obraz və motivləri həmin kökdən pöhrə-
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lənən digər millətlərin də epik ənənəsində dərin izlər buraxmışdır. Bu səbəblərdən də
abidənin guya kənarda düşünülüb guya bilinməz səbəbə görə yazıya alındığı ərəfədə
Azərbaycana gətirilməsi haqqındakı qənaətlər əsassızdır. «Dədə Qorqud» kökdən
mayalansa da, V.V.Bartoldun müşahidə etdiyi kimi, bütün hallarda yerli materiallarla, Qafqaz bölgəsində [4, 120] türkdilli əhalinin qədim tarixi, etnoqrafiyası, coğrafi
şəraiti, mifoloji görüşləri ilə yoğrulmuşdur. O, mayasını nə Orta Asiya, nə də Altaydan almışdır. Köçərilər vasitəsilə Azərbaycana, yaxud Antaliyaya gətirilərək [3, 321]
yazıya köçürüldüyünü irəli sürmək isə ən azı Qafqaz və Ön Asiya türklərinin kökünü dədə-baba yurdundan ayırmaq deməkdir.
Eposun boylarında zaman və məkan anlayışlarına münasibət bir daha təsdiqləyir
ki, Azərbaycan Dədə Qorqud qəhrəmanlarının doğma yurdudur. Onlar nə köçərigəlmədirlər, nə də ötüb-gedəndirlər. Dədə-baba kurqanları da, öz qəbirləri də buralarda yerləşir. Qonşularına – Qara dəniz ətrafı gürcülərə, Xəzərüstü qıpçaqlara və
Trabzoniçi yunanlara münasibətdən hiss olunur ki, Qafqaz oğuzları turukların,
sakların, midiyalılaran, massagetlərin, albanların varisləridirlər. Eyni kökdən olduqları üçün Şimallı qıpçaqlarla (Beyrək qıpçaq qalasında 16 il əsir qalsa da), Orta
asiyalı türkmənlərlə (Qanturalı «cici-mici»1 [1, 85] türkmən qızlarını bəyənməsə də)
daha çox qaynayıb qarışmış, osmanlılarla siyasi dövlət idarəçiliyi və din arasında ikitirəliyin yaranmasından müəyyən çağlarda uzaqlaşma meyilləri yaransa da, mənəvi
dəyərlərə, adət-ənənələrə, ozan və aşıq sənətlərinə bağlılıq bu sapınmalardan hər iki
qardaş xalqı xilas etmişdir. Bu məsələdə tarix meydanında keçmiş nüfuzunu itirmiş
farslar, ərəblər və xristian dünyası od rolunu oynasa da, qopuza, saza sığınan oğuz
nəslini kökündən, soyundan ayıra bilməmiş, qardaşın biri «həpimiz», digəri «hamımız», biri «sultanım», «paşam», digəri «xanım», «bəyim» desə də, türklüyünə qayıtmışdır. Çünki bayatlı Dədə Qorqudun söylədiyi kimi, «gəlimli-gedimli dünyada qarı
düşməndən dost olmaz». Və dar günlərdə yenə ulu ozanın sözlərini yada salıb bir-birilərinə bağlılıqlarını nümayiş etdirmişlər:
Ağzın üçün ölüm qardaş!
Dilin üçün ölüm, qardaş! [1, 211].
Mifoloji-arxaik qəhrəmanlıq və tarixi qəhrəmanlıq dastanlarında zamanın əsas
çıxış fərqləri, tədqiqatçılar tərəfindən aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilmişdir:
1. Eposlarda zamanın ilkin mühüm əlaməti ondan ibarətdir ki, təsvir «başlanğıc»la – «dünyanın uşaqlıq» çağlarıyla və hər hansı bir etnosun əsasını qoyan ilk nümayəndə ilə əlaqəli şəkildə – sonrakı inkişaf mərhələlərində təbəqələşərkən yaranan
bütün müxtəlifliklər nəzərə alınmaqla verilir (Propp V.Y., Neklyudov S.Ö., Koroğlı
X.Q., Şarakşinova N.O., Kudiyarov A.V.). Bu dövrü ümumiləşmiş halda «mifik zaman» kimi işlətmək daha düzgündür. «Oğuz kağan» dastanında zamanın çıxışı məhz
bu şəkildədir:
1

V.V.Bartoldun dediyi kimi, dastandakı oğuzlar türkmənlər olsaydılar, «Qanlı Qoca oğlu Qanturalı
boyu»nda bu sözlər əsas qəhrəmanın dilindən çıxardımı? «Pəs varasın, bir cici-bici türkman qızını
alasan, nagahandan tayanım, üzərinə düşəm, qarnı yırtıla?..»//«Bəs gedəsən, bir cici-mici türkmən
qızını alasan, birdən sürüşüb üzərinə düşəm, qarnı yırtıla?..» Mətndəki «cici-mici» indiki dildə «incəmincə» şəklində işlənən söz mənasında başa düşülməlidir.
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UYĞUR OĞUZNAMƏSİNİN
TRANSKRİPSİYASI

AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİNƏ
ÇEVRİLMİŞ QARŞILIĞI

«Bolsunğıl deb dedilər. Anun anağusu
oşbu turur. Takı mundan son sevinc
tapdılar. Kenə günlərdən bir Ay kağannun
közü yarıb bodadı, erkək oğul toğurdı».

«Qoy olsun dedilər. Onun görünüşü, bax
budur... Bundan sonra sevinc tapdılar.
Günlərdə bir gün Ay kağanın gözü parladı,
erkək oğul doğdu» [2, 10]

2. Zamanın eposlarda ikinci xarakterik epik şəraiti onunla şərtlənir ki, birincinin
əksinə olaraq hadisələr «fantastik yozumda deyil, həqiqətən baş vermiş kimi qəbul
edilir» [9, 229].
Dinləyənlər onlara müəyyən tarixi dövrün ciddi qaynaqlarıtək yanaşırlar. Bu,
eposlarda «emprik zaman»ın əksi hesab edilir. «Kitabi Dədə Qorqud»da rastlaşdığımız ilk təsvirə diqqət yetirək: «Rəsul əleyhissəlam zəmanına yaqın Bayat boyından,
Qorqut ata diyərlər, bir ər qopdı. Oğuzın, ol kişi təmam bilicisiydi, - nə diyərsə,
olurdı. Ğaibdən dürlü xəbər söylərdi. Həq təala anın könlinə ilham edərdi...» [1, 31]
Eposda tarixi zamanın bütün əlamətləri özünə yer tapmışdır. Belə ki: a) tarixə
bəlli dövrə – Məhəmməd peyğəmbərin yaşadığı zamana, b) məlum tayfaya – Bayat
boyuna, Oğuz elinə işarə vardır. Lakin həmin fikirlərin özündə arxaik dünyagörüşünün izləri də qorunub saxlanmışdır – Qorqud ata gələcəkdən xəbərlər verir,
Allah onun könlünü ilhamlandırır.
«Dədə Qorqud» oğuznamələrinin spesifikliyini şərtləndirən amillər əsas hadisələrə – boylara keçməzdən əvvəl özünü göstərir. Ancaq bu təkcə arxaikliklə (mifikliklə)
tarixiliyin eyniləşdirilməsi ilə bağlı deyildi. Əslində mifik zamanı emprik zamanın
içərisində əridən ozanlar türkün tarixinin uzaqlığını, ilkinliyini təsdiqləyirdilər. Dədə
Qorqudun eposda zamanın özünü – hadisələrin yekununu, nəticəsini müəyyənləşdirən şəxs kimi təqdimi göstərir ki, ilk cümlədə onu konkret dövrlə bağlamaq olduqca şərti xarakter daşıyır. Çünki belə edilməsəydi, onun zamanı qabaqlayan kəlamlarına inam azalardı: «Qorqud ata ayıtdı: «Axır zamanda xanlıq gerü – Qayıya dəgə,
kimsənə əllərindən almıya. Axır zəman olıb qiyamət qopınca bu didigi Osman nəslidir. İşdə sürilib gidəyürir...» [1, 31]. Yazıya alındığı (ya da üzünün köçürüldüyü)
dövrdə oğuznamələrin müqəddiməsində katiblər tərəfindən Osmanlı sarayının xeyrinə xeyli dəyişiklik edildiyi göz qabağındadır. Birincisi, «Kitab»ın adında və boylarda
«Dədə» kimi təsdiqlənən Qorqud burada «ata» şəklindədir. İkincisi, səlcuqların tarix
səhnəsindən çıxarıldığı ərəfədə türkün başqa qolunun dirçəlməsi ideyasının məhz
gerçəklik kimi formalaşdırılması müəyyən dövrün möhürünün sonradan vurulması
deməkdir.
Başlanğıcda üç dəfə «ata» kimi verilən Qorqud müdrikliyini, ululuğunu təsdiqləyən kəlamlara keçiləndə «dədə»ləşir, əslində öz adına qaytarılır. Çünki artıq
katiblər məqsədlərini həyata keçirib türkün səlcuqlarla bitib-tükənmədiyini çatdırmışdılar. Bu, çox incə məsələdir. Ancaq faktdır: müqəddimədə də dörd abzasdan
üçündə ata (Kiçik Asiya türklərinin tələffüzünə uyğun) kimi çıxış edən Qorqud dördüncü və əsas hissədə (ona görə əsas hissədir ki, əvvəlki abzaslarda onun haqqında
qısa məlumat verildiyi halda burada yaratdıqlarına üz tutulur) «Dədə» şəklində təqdim olunur: «Dədə Qorqut soylamış...» [1, 32].
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Bu hal təsadüfi xarakter daşısaydı, müqəddimə mətnində Qorqudun sonrakı təqdimlərində bir yerdə də olsa, təzədən «ata»ya qayıdış nəzərə çarpardı. Halbuki bir
daha onun bu tələffüzü yada düşmür. Özü də S.Əlizadənin müşahidəsinə görə, Drezden nüsxəsində bu sözlər hər dəfə qalın hərflərlə yazılıb nəzərə çarpdırılmışdır:
«Dədə Qorqut bir dəxi soylamış». Yaxud: «Dədə Qorqut soylamış, görəlim, xanım,
nə söylamış» [1, 32]. Dədə Qorqudun dilindən söylənən aforizmlər əslində katiblər
tərəfindən onun xalq arasında gəzib-dolaşan əsl müdrik kəlamlarına uyğunlaşdırılaraq yazılmış, mətnə əlavə edilmişdir. Burada məqsəd İslam mühitində eposun yazılı
mətninin geniş yayılmasına şərait yaratmaq idi. Lakin əvvəlki üç abzasdakı fikirlərin
aşılanmasındakı qayə ilə heç bir əlaqəsi olmadığı üçün «ata» kimi deyil, əslində olduğu şəkildə saxlanılmışdır.
Eposun müqəddiməsinin sonunda qadınlarla bağlı Ozanın qənaətləri müstəqil
əsər, yaxud mətn təsiri bağışlayır. Çünki orada söylənən fikirlərin nə Dədə Qorquda
aid aforizmlərlə, nə oğuz-səlcuk, nə oğuz-osmanlı adətləri ilə, nə də boylarla
səsləşməsi var. Zaman və məkan baxımından da olduqca fərqli detallar nəzərə çarpır.
Eləcə də ayrı-ayrı boylarda emprik zaman kimi götürülən epik təsvirdə bəzən konkret
məkan göstərilir: «Bir gün Qam ğan oğlı xan Bayındır yerindən turmışdı. Şami
günligi yer yüzünə dikditrmişdi. Ala seyvanı göy yüzinə aşanmışdı. Bin yerdə ipək
xalça döşənmişdi» [1, 34].
Həmin təsvir tarixi zaman və məkan baxımından məlum dövrlə səsləşir. Oğuzların başçısı ildə bir dəfə böyük bir məclis düzəldib görülən işləri yekunlaşdırar, bəyləri xidmətlərinə görə mükafatlandırar, gələn il üçün tədbirlərini söyləyər, təklifləri
dinləyib müzakirə edərdi.
Türk tarixində «toy», «qurultay» adı ilə tanınan məclis idarəçilikdə ilk demokratik institutlardan biri idi. Dastanda həmin tarixi mərhələ ümumiləşdirilir, bədii formaya salınıb aşağıdakı mətndə emprik zamanın illə müəyyənləşən kiçik dövrünə aid
(il ərzində bir dəfə təkrarlanan) hal kimi təqdim olunur: «Xanlar xanı xan Bayındır
yildə bir kərə toy edib, Oğuz bəglərini qonaqlardı. Genə toy edib, atdan ayğır, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırmışdı».
Öncə məkanın təsvirinin konkretləşməyə doğru meyilli olduğu müşahidə olunur.
Lakin arxaik qəhrəmanlıq eposlarında olduğu kimi, burada da zaman üç çadır şəkilli
mifik dünya modelinin təsviri ilə yekunlaşır. Ona görə də xan məclislərini tarixiliyin
əlamətitək götürüb oğuzların Azərbaycanda oturaq həyata başladıqları çağla əlaqələndirmək mümkün olmur. Mənbələrdə də bu hal daha əvvəlki çağlarla əlaqələndirilir.
Herodot skiflərdən danışanda onların bir adətinin təsvirini verir ki, eposdakı Bayındır xanın məclisini xatırladır. Belə bir sual doğur: mətndə hadisələr ilin hansı mərhələsində başlayır? Axı, tarixi-qəhrəmanlıq eposlarında zaman bəzən ən kiçik hissəsinə qədər (saatla, günlə, ayla, fəsillə, bədii dilin imkanlarından istifadə edildikdə isə
«yellər əsəndə, gün doğanda» şəklində) konkret göstərilir. «Dirsə xan oğlu Buğac...»
boyunda hadisələrin zamanı poetik fiqurların mətnə ustalıqla daxil edilməsi ilə
müəyyənləşir. Belə ki, toy məclisinə çağrılan Dirsə xan səhər tezdən – «alar sabah
qalqubanı yerindən uru turıb, qırq yigidi boyına alıb Bayındır xanın söhbətinə gəlir».
Bu epizodun məhz yaz girən ərəfədə baş verdiyi isə dolayı şəkildə təqdim olunur:
«Salqum-salqum tan yelləri əsdigində,
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Saqallu boz ac turğay sayradıqda,
Saqalı uzın tat əri banladıqda,
Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda,
Aqlı, qaralı seçən çağda,
Köksi gözəl qaya tağlara gün dəgəndə,
Bəg yigitlər cılasınlar bir-birinə
qoyulan çağda» [1, 34].
Xronotopun belə geniş, konkret şəkildə təsvirinə ancaq yazılı ədəbiyyatda rast
gəlmək mümkündür. Şifahi epik ənənədə isə nadir hal kimi nəzərə çarpır. Doğrudur,
birbaşa hansı zamandan bəhs açıldığı qeyd edilmir. Lakin poetik ifadələrin arxasında
gizlənən anlamlardan anlaşılır ki, yazın gəlişindən söhbət gedir. Çünki qışın soyuğu
torpağın üstündən əlini tamam götürməmişdi, «salxım-salxım dan yelləri əsir», «boz
torağaylar» ona görə ac ötürlər ki, hələ təbiətdə tam oyanma baş verməyib, bitkilər
cücərməyib, yeməyə bir şey tapmırlar. «Bədəvi atların yiyəsini görüb kişnəməsi»nə
də səbəb odur ki, artıq isti-soyuq yuvaları tərk etmək zamanı gəlib çatmışdır. Eləcə
də Novruz yaxınlaşdığı üçün «saqqalı uzun tat kişilər azan çəkir»lər, Qalın Oğuzun
«gəlini-qızı axır çərşənbədə bəzənib-düzənir», günün «ağlı», yəni işıqlı, gündüzlü və
«qaralı», yəni gecəli, qaranlıq çağları bir-birindən seçilir. Nəhayət, yaz girəndə
«köksü gözəl böyük dağlara gün dəyir», igid bəylər, qəhrəmanlar meydanlara axışıb
bir-biriləri ilə güləşir, döyüş sirlərini mənimsəyirlər.
Diqqət çəkici faktdır ki, boyda bir ilin dairəsindən çıxıb müxtəlif dövrlərə düşən
başqa hadisələrin də çıxışı baharla əlaqələndirilir. Bayındır xanın maraqlı adətindən
bəhs açılanda iki kiçik zaman mərhələsinə işarə olunur: onun əmri ilə «bir yazda, bir
də payızda buğa ilə buğranı savaşdırardılar». Lakin ozanlar mətndə on beş il ötürülmüş vaxtı (uşaq nəzir-niyazla dünyaya gələndən sonra on beş yaşına girənədək nə
hadisə baş verdiyi buraxılır) boyun başladığı zaman və məkana uyğun şəkildə davam
etdirirlər. Adama elə gəlir ki, bu elə Bayındır xanın toy qurdurub Qalın Oğuzun bütün bəylərini yanına topladığı həmin bahardır: bir yerdə ağ, bir yerdə qırmızı, bir yerdə də qara otaq qurulub... Çünki buraxılmış, «sıxışdırılmış zaman» ərzində əslində
ancaq bir şey dəyişmişdi. Dirsə xan tək deyildi, oğlu ilə birlikdə məclisə qədəm
qoyurdu. Qalan məsələlər əvvəlki kimi qalırdı. Yenidən əhatəli təsvirə yer verilir və
hadisələr əfsanəvi məcradan çıxarılıb (yəni Buğacın nəzir-niyaz, alqışla möcüzəli doğuşunun nəticəsi olaraq onun qeyri-adi varlıqlarla mücərrəd məkan və zaman çərçivəsində mübarizəsinə həsr olunmur), xalq adət-ənənələrinin fonunda ailə-məişət səviyyəsinə endirilir.
Böyük dövrün sıxışdırılmasından sonra hadisənin yenə yazla başlaması zaman
ardıcıllığı baxımından həm də boyun birtipliliyini təmin edən vasitədir. Struktur
baxımından yazda əsası qoyulub düyünlənən hadisə bir növ həmin nöqtədən – yaz
vaxtından da davam etdirilir. Burada on beş illik fərq bir də ona görə hiss edilmir ki,
zamanı öz arxasınca aparan əsas obraz meydana gətirilir və o, qəhrəmanlıqla ad-san
qazanır: «Məgər, sultanım, genə yazın buğayı saraydan çıxardılar. Üç kişi sağ yanında, üç kişi sol yanında dəmür zəncirlə buğayı tutmışdılar. Gəlüb meydan ortasında
qoyu verdilər. Məgər, sultanım, Dirsə xanın oğlancığı, üç dəxi ordı uşağı meydanda
aşuq oynarlardı. Buğayı qoyu verdilər, oğlancıqlara «qaç» dedilər. Ol üç oğlan
qaçdı, Dirsə xanın oğlancuğı qaçmadı. Ağ meydanın ortasında baxdı - turdı».
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Boyda üçüncü mühüm hadisənin də çıxışı yazla əlaqələndirilir. Bunlar təsadüfi
xarakter daşıyırmı, yoxsa hansısa sistemə, inama bağlanır?
Azərbaycan türklərinin məişətində bahar fəslinin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi
danılmazdır. Yazla hər şey təzələnir, xeyirliyə doğru atılacaq addımlar üçün zəmin
hazırlanır. Hətta küsənlər barışırlar. Eposda ata-oğul (şər-xeyir, qış-yaz) qarşılaşmasının, daha doğrusu, toqquşmasının bünövrəsi ikincinin ad-san qazandığı gündən qoyulur. Lakin birincinin tam şərləşməsi üçün növbəti yaza qədər vaxt sərf olunur.
Çünki şərxislətlilər qışın sazağını atanın ürəyinə ötürməli idilər. Yayda başlanan fitnə-fəsad yayda, payızda bəhrə verə bilməzdi. Bu halda Buğacın qayıdışı (ölümcül
yaralanandan sonra Xızırın yardımı ilə sağalması) mümkün deyildi. Beləcə il ərzində
Dirsə xanın nökərlərinin fitnəkar hərəkətlərinin təsvirindən sonra ov səhnəsi gəlir.
Ulu babalarımız oğuzlar üçün ov və döyüş meydanı həm ad-san qazanmaq, həm
də dincəlmək, əylənmək yeri idi. Lakin boyda elin uğurunu təyin edən, bərəkətin,
bolluğun təminatçısına çevrilən məkan (ov yeri) xəyanətkarlığa da şahid durur. Yenə
də «alar sabah Dirsə xan yerindən uru turdı. Oğlancuğın yanına alıb, qırq yigidin boyuna saldı, ava çıqdı..» Bu səhər də eyni şəkildə Dirsə xanın on yeddi il qabaq Bayındır xanın məclisinə yollandığı və «qara otaqla» rastlaşdığı səhərin təsvirindəki
misralarla təqdim olunur: «Salqum-salqum tan yelləri əsdigində…»
Boyda eyni nəzm parçasının olduğu kimi iki dəfə işlənməsini necə qiymətləndirək? Epik ənənədə qazax, özbək, xakas, qırqız türklərinin bütövlükdə nəzmlə yaratdığı eposlarda poetik məqamlarda misra, beyt, bənd təkrarına rast gəlirik. Yazılı ədəbiyyatda da məsnəvilərdə bu haldan üslubi fiqur kimi faydalanırlar. Lakin təsvir hissəsi nəsrdən ibarət «Kitabi-Dədə Qorqud» üçün, ümumiyyətlə, xarakterik olmayan
bir formanın mövcudluğu göstərir ki, epos arxaik qatlarda tamam başqa qəlibdə yaranmış və birinci boydakı bütün hadisələrdə zamanın çıxışları yazın gəlişi ilə müəyyənləşdirilmişdir. Oğuzlar uğur və uğursuzluqlarını ilaxır çərşənbələrdə təbiətdə özünü göstərən bəzi amillərlə – salxım-salxım dan yellərinin əsməsi (türklərin əski çağlarda Dan tanrısına inanaraq qurbanlar kəsmişlər), «köksü gözəl böyük dağlara gün
dəyməsi (dastanda dağ kultuna inam da çox qüvvətlidir) və s. əlaqələndirmişlər. Bu
ənənə sonrakı çağlarda poetik anlamda götürülmüş və əksər hadisələrin çıxışı yaza
aid edilmişdir. Göründüyü kimi, hər iki zaman anlayışının bir-birindən fərqi göz qabağındadır. Əgər birincilər mifik «qızıl əsr»ə aid edilirsə, ikincilərdə dövr konkret tarixi əlamətlərlə elə əlaqələndirilir ki, gerçəklik, reallıq təsiri bağışlayır. Birinci dövrdə yaranan eposlar şifahi şəkildə ikinciyə keçəndə mifik strukturlar da gerçəklik pərdəsinə bürünür, tanrılar, ilahi qüvvələr insanlaşdırılır, qeyri-adi şəkildə təsəvvürə
gətirilən varlıqlar təbii halına qaytarılır, ilkin məna tutumu dərin qatlarda qalır. Halbuki zamana aid iki baxışdan biri digərinin əksini təşkil edir, arxaik eposun başlanğıcı mifik ilkin yaranışlar dövrünün mənzərəsini yaratdığı halda tarixi qəhrəmanlıq
dastanları elə hadisələrə üz tutur ki, dinləyicilərə baş verməsi bəlli olsun. Tarix faktının tam mənzərəsini yaratmaq məqsədi daşımır, sadəcə üzdə olan bir-iki əlaməti (hadisənin baş verdiyi yeri, tayfa adlarını, tarixi şəxsiyyətləri və s), ya da son nəticəni
mətnə daxil etməklə xalqın tarixi-qəhrəmanlıq salnaməsini yaradırdılar. Məsələn,
nağıl və dastanlarda hadisələr allahdan başqa heç kəs olmayan zamanla əlaqələnib
naməlum padşahla, naməlum ölkə, şəhər – məkanla, sehirli, qeyri-adi varlıqların
iştirakı ilə inkişaf etdirilir və möcüzənin köməyi ilə çalınan qələbə ilə yekunlaşır.
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Digər tərəfdən, əgər eposda hadisənin çıxışı hamının tanıdığı Dəmirqapı Dərbənddə,
Göyçədə, Trabzonda, Tiflisdə, Bağdadda, Qarsda, Əlincə qalasında və b. yerlərdə
məlum zamanda (Məhəmməd peyğənbərin yaşadığı dövrdə, Osman qazinin hakimiyyəti çağında və s.) başlanırsa, sonrakı döyüşlərin də gerçəkliyinə şübhə ilə baxılmır.
Və «Dədə Qorqud» ona görə spesifik xüsusiyyətli dastandır ki, onda zaman və məkan anlayışının hər iki çıxış-başlanğıc formasından istifadə olunur. Lakin elə boylar
var ki,
A) Zaman mifik anlamdadır: «Duxa qoca oğlı Dəli Domrul boyu», «Basat Dəpəgözi öldürdigi boy», «Dirsə xan oğlı Buğac boyı», «Salur Qazan tutsaq olub oğlı
Uruz çıqardığı boy».
B) Emprik-tarixi zamanla başlanan boylar daha çoxdur: «Salur Qazanın evinin
yağmalandığı boy», «Qambörənin oğlı Bamsı Beyrək boyu», «Qazan bəg oğlı Uruz
bəgin tutsaq oldığı boy», «Qanlı qoca oğlı Qanturalı boyu», «Qazılıq qoca oğlı Yeynək boyı», «Bəkil oğlı Əmranın boyu», «Uşun qoca oğlu Səgrək boyu», «İç Oğuza
Taş Oğuz asi olub Beyrək öldügi boy». Ancaq hadisələrin çıxışı emprik xarakterdə
olsa da, süjet xəttinin inkişafı prosesində çox hallarda başqa axara düşür. Diqqət
çəkicidir ki, Dədə Qorqud obrazının özü mifik mədəni qəhrəman səviyyəsindədir,
onda ilkinliklə bağlı əlamətlərin qalıqları bir neçə boyda hiss olunacaq dərəcədədir.
Eləcə də onun ad qoyma xüsusiyyəti, əksər boylarda xatırlanır. Bütövlükdə götürəndə epos Dədə Qorqudun dünyaya real gəlişi ilə başlanır, ilk baxışda elə təsir oyanır
ki, mifik zaman arxada qoyulmuş, tarixə bəlli hadisə ön plana çəkilmişdir. Əslində
isə «Kitabi-Dədə Qorqud» adı altında müxtəlif dünyagörüşlərinin (zaman etibarı ilə
bir-birindən bəzən min il məsafəsi qədər ayrılan) məhsulu olan, yazıya alındığı dövrdə ad və məkan ümumiliyi əsas götürülüb bir-biri ilə əlaqələndirilmişdir.
Eposun «uzunluq toposları». Eposun «uzunluq toposları»nı, yaxud xronotopları müəyyənləşdirilərkən onun yarandığı dövrə aid əlamətlər – dünyagörüşü sistemləri, adət-ənənələr, tarixi şərait nəzərə alınmalıdır. Ümumiyyətlə, tədqiqatçılar epik
ənənədə, xüsusilə eposlarda işlənən zaman uzunluğunu – hadisələr başlayıb bitənədək olan dövrü «topos», yaxud «xronoakt» (vaxt ardıcıllığı aktı) adlandırırlar.
Mifoloji-arxaik qəhrəmanlıq dastanlarında bədii təsvirin əhatə dairəsinin spesifikliyini göstərən amillərdən biri – hadisə və hərəkətlərin mübaliğəli şəkildə həddindən
artıq uzadılmasıdır. Təsvirdə özünü biruzə verən bu hala elmi ədəbiyyatda «uzunluq
toposu», yaxud «xronoakt» deyirlər. Azərbaycan eposlarında bir qayda olaraq uzunluq toposları bir-birinə oxşardır, ənənəvi xarakterdədir.
Bütövlükdə götürdükdə, dünya xalqlarının epos yaradıcılığında uzunluq toposlarının ümumi məzmunu belədir: a) qəhrəmanın təkbaşına mübarizəsi; bir neçə mərhələdən (çox hallarda üç) ibarət olur, zaman adi qaydada təsvir edilir, gecə gündüzə
çevrilir, üç gün, üç gecə keçir, lakin bu adiliyin içərisində elə bir sirli aləm gizlənir
ki, onu tam dərk etmək üçün əsrləri adlayıb ilkinliyə baş vurmaq lazım gəlir; b) mənzil başına çatmaq üçün qət edilən yol; qəhrəman sehirli əşya və tapşırıq ardınca gedir, illər bir-birini əvəzləyir, ancaq ona elə gəlir ki, sanki zaman preslənib, mübarizə
aparan bəzən «kosmik sürətlə» hərəkət edir, «uçur», bir aylıq işini bir saata yerinə
yetirir, lakin vaxt dəyişmələrini hiss etmədən bir sirli məkandan digərinə çatır, təbii
əlamətlərin belə başqalaşması (gecənin gündüzlə, qışın yazla əvəzlənməsi) bir göz
qırpımında baş verdiyindən zaman uzunluğu duyulmur.
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Zaman uzunluğu toposunun bu iki forması epik ənənədə əsərdən əsərə müxtəlif
poetik və fuksional xüsusiyyətlər kəsb edir. Məsələn:
– Elə mifoloji epos və nağıllar var ki, orada hadisələrin zaman ardıcıllığı və
uzunluğu ilin dörd fəsli ilə müəyyənləşir, biri ilə başlayıb digərlərini adlamaqla
sonuncuda tamamlanır;
– Başqa funksiyada hadisələr bir fəsil (payız, yaxud qış, yaz, yay) çərçivəsindən
kənara çıxmır;
– Bəzən zaman hər hansı bir məkanın təbii şəraitinə uyğun əlamətlə müəyyənləşir; qızılgüllər açır, ağaclar yarpaqlayır (bahara işarədir), şimşək çaxır, bağlar
bar verir (payıza işarədir). «Dədə Qorqud» da suların coşub daşması, dağların ucalığı
məkanla zamanı şərtləndirən əsas əlamətlərdən biridir. Belə ki, Oğuz bəyləri uzaq
yerdən vətənə qayıdanda ilk olaraq təbiət varlıqlarına üz tuturlar:
...Qarşu yatan qara dağdan aşub gəldügində-keçdügində
Beyrək adlu bir yigidə bulaşmadınmı?
Taşqun-taşqun suları aşub gəldügində-keçdügində
Beyrək adlu bir yigidə bulaşdınmı?..» [1, 61]
Yaxud:
«Arğab-arğab qara tağın yıxılmışdı, ucaldı axır!..
Qanlu-qanlu suların sovulmuşdı, çağladı axır!..» [1, 66]
Qışla yaz antiteza şəklində qoyulur; uğursuz hadisələr qışla, qələbələr, yaranışlar
yazla bağlanır.
İkinci misalda Beyrəyin vətəninə gəlib çatdığı, ata-anasına qovuşduğu zaman və
məkan «yıxılmış dağın təzədən ucalması», «qurumuş suların coşub çağlaması» ilə
əlaqələndirilir.
Zaman toposları epik ənənədə qəhrəmanın yaş mərhələləri əsasında verilir;
Vaxt sürətli göstərilir; «Ay keçdi, il keçdi, on beş yaşında bir oğlan oldı» cümləsində böyük bir dövr sıxışdırılmış şəkildədir.
Zamanın tərsinə dönməsinə, geri qayıtmasına – qocanın cavanlaşması, ölənlərin
dirilməsi halına da rast gəlirik.
Bu hallar bir məkan daxilində zaman uzunluğunun funksional və poetik əlamətləridir.
Epik qəhrəmanın səyahətləri və səfərləri bir məkanın dairəsindən çıxıb ölkələrlə,
çaylarla, dənizlərlə, göllərlə, dağlarla, meşələrlə müşayiət olunur. Bu halda zamanla
məkan əlamətlərinin əlaqələnməsi, bağlılığı yaranır və «xronotop» (vaxt-yer) şəklində təsvir edilir. «Xronotoplar» eposun bədii sistemində xüsusi poetik funksiya daşımaqla yanaşı, hadisələrin zaman uzunluğu və məkan yerləşməsini abstarklıqdan konkretliyə doğru aparan əsas vasitələrdən biri kimi çıxış edir. M.M.Baxtin «zamanməkan anlayışının obrazlı şəkildə və vasitələrlə ifadə edilməsi» şəklində ümumiləşdirərək göstərir ki, «Çox sulardan keçdilər, çox dağları aşdılar» - deyəndə vaxt məkanla qovuşuq haldadır və təsvirin «xronotop»luğunu şərtləndirir [5, 132-134].
Epik ənənədə, faktiki olaraq, həm zaman, həm də məkan qəhrəmanın şərlə təkbaşına mübarizəsinin davamlılığına yardım edən vasitə rolunda çıxış edir. Ona görə ki,
hər ikisi epik hərəkətin xarakterini necə var, elə, daha doğrusu, əsər yaradanın
nəzərdə tutduğu şəkildə göstərməklə daha fəal vəzifə daşıyıcısına çevrilir. Sanki qəhrəmanlıq mübarizəsi başlayandan qurtaranadək obrazla məkan rollarını dəyişdirir.
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«Dağ yerindən oynayır», «nərildəyir», «buludlar kişnəyir». «Kitabi-Dədə Qorqud»da
hətta qəhrəmanlar öz günahlarının səbəbini məkana aid amillərdə axtarırlar:
«Qazan bəg burada yurdlən xəbərləşmiş, görəlim, xanım, nə xəbərləşmiş; Qazan
aydır:
Qum qumlamayım quma yurdum!
Qulanla sığın-keyikə qonşı yurdum!
Səni yağı nerədən darımış, gözəl yurdum!
Ağ ban evin dikiləndə yurdı qalmış…
Bu o səbəbdəndir ki, qədim zamanlarda yurd və döyüş yerləri uğuru, qələbəni
təmin edən əsas vasitə kimi müqəddəsləşdirilir, yolunda canından keçən igidlərdən
çox həmin məkanlar xatırlanırdı.
Görkəmli rus alimi M.M.Baxtin türk-monqol dastanı «Canqar»dan bəhs açanda
başqa termin təklif edərək yazır ki, «zamanla məkanın təsvirinin davamlılığında eyni
funksiya daşıdığını nəzərə alıb, çox şərti olaraq, onların bağlılığını «xronoakt» (yəni
«hərəkət zamanı») anlayışı ilə ifadə etmək məqsədəuyğundur» [6, 296]. Məsələyə bu
cür yanaşanda zaman sadəcə davamlılıq, ölçü həddi kimi götürülmür, hərəkətin,
hadisənin özünün qeyri-adiliyinin nəzərə çatdırılması, xüsusi yolla artırılması və bu
an dinləyiciləri yormamaq məqsədilə təsir gücünün genişləndirilməsi formasında
qəbul edilir.
Fərqli epik səpgiyə malik dastanlarda epik «xronoakt» yeganə ifadə formasıdır ki,
bir janr daxilində haqqında ümumiləşdirilmiş şəkildə danışmaq mümkündür. «Xronoakt»ların müxtəlifliyi tarixi-poetik əlamət kimi daha böyük maraq doğurur.
Göründüyü kimi, tarixi qəhrəmanlıq dastanlarında zaman toposları onunla xarakterizə olunur ki, arxaik epik ənənədən fərqli olaraq bir çox məsələlərdə cəmiyyətin
inkişaf pillələrinə uyğun «yeniliklər» əks etdirilir. Bu yeniliklərdə bir-biri ilə əlaqələnən iki vacib cəhət ortaya çıxır: birinci, zamanın «bütövlüyü» və onun ölçüləri haqqında təsəvvürlər əsaslı şəkildə dəyişir. İkinci, təsvirdə zaman axınının ötürülməsi
üsulları başqalaşır. Epik ənənədə tam zamanın təsviri tərkib hissələrinə, mərhələlərə
ayrılaraq həyata keçirilir və çoxsaylı zaman hədlərini iki bölmədə sistemləşdirmək
məqsədə uyğun sayılır:
A. Sadə və qısa zaman həddi. Hadisənin baş vermə müddəti, davamlılığı uzun
çəkmir. Qəhrəman üç, yaxud beş gün möhlət alır. Bu qrupda ən böyük hədd bir ilin
tamamıdır. Ondan sonra gələn zaman bölgüləri bu qrupa aid deyil. Az vaxt həddi ilə
tapşırığı yerinə yetirmək öhdəliyini götürən qəhrəman həmin müddətdən kənara
çıxmamalıdır. Qısa zaman həddi çox hallarda epik ənənədə əsas şərt kimi meydana
çıxır, pozulması şərin qələbəsini təmin edir, hər şeyi məhvə doğru aparır.
B. Mürəkkəb və uzunmüddətli hədd. İnsan ömrünün əsas mərhələləri ilə (doğulub-evlənməsi, böyüyüb taxt-taca sahib olması, uşaqlığını, yaxud gəncliyini, cavanlığını, qocalığını başa çatdırması) ölçülərək illər ərzində davam edir. Eposlarda bu
vaxt bölgüsü bəzən, 25-30 il uzanır. D.S.Lixaçov düzgün olaraq bu nəticəyə gəlir ki,
böyük zaman müddətləri – blinalarda bir, iki, otuz üç il şəklində o yerdə meydana
çıxır ki, orada «hadisələr qırılır» [9, 53]. Qəhrəmanın hərəkətinin kəsilməsi səbəbi
çox hallarda onun meydandan «kənarlaşdırılmasın»dan irəli gəlir. Məsələn, Bamsı
Beyrək, epik əhvalatın tamamlanmaq ərəfəsində əsir alınıb Bayburd sultanının qalasında 16 il saxlanılır. Və hadisələrdə bir növ 16 illik dövr sıxışdırılır, ya da tamamilə
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ötürülür. Daha doğrusu, qəhrəmanın fəaliyyətinin «dondurulduğu» böyük zaman
məsafəsində hadisələr dolu deyil, ötürmələrlə təsvir edilir.
Zaman bu qayda ilə «ötürülməsi» bir neçə səbəbdən baş verir:
1. Qəhrəman möcüzəli şəkildə doğulur. Onun yetkinlik yaşa çatanadək olan
dövrü ötürülür. O, ayla, illə deyil, günlə, saatla böyüyür.
2. Ata, oğul, yaxud qardaş əsir düşür. Onu xilas edən şəxs böyüyüb hadisəni
bilənədək olan zaman ötürülür.
3. Ailənin bir qanadının nümayəndəsi (qız, gəlin) qaçırılır. Onun yerləşdiyi
məkan tapılanadək olan vaxt buraxılır.
4. Qəhrəman tilsimə salınır. Başqası tərəfindən tilsim qırılanadək olan çağ
ötürülür və s.
Ötürülmələrin mətndəki «yeri» çox hallarda bir, iki cümlə ilə yekunlaşdırılır,
bəzən də etnoqrafik və məişət zəminində elə hadisələrlə «doldurulur» ki, böyük zaman keçidində «itirilənlər» hiss olunmasın. Maraqlıdır ki, baş verən dəyişikliklər
unudulma, tanıma hallarının təsviri ilə təsdiqlənir. Yaddaşın bərpası üçün sınaqlar
keçirilir, hər şey öz ahənginə qaytarılır. Sınaqların təsir gücünə malik olmasından
ötrü el arasında yaşayan ən yaxşı adətlərdən – qəhrəmanlıqla nişanlanmanın şərtlərindən, müqəddəs musiqi alətlərində (qopuzda) çalmaq bacarığını, xüsusi silah
növlərindən istifadə qabiliyyətini nümayiş etdirməkdən və s. geniş istifadə olunur.
Bəzən bir epos daxilində bir neçə «ötürülmüş hadisə» verilir.
Tarixi-qəhrəmanlıq dastanları üçün xarakterik zaman təsvirlərindən biri də odur
ki, qəhrəman özü üçün yiyələnməsi çətin, uzunmüddətli olan bir peşə seçir, yaxud
yerinə yetirilməsi çox vaxt tələb edən tapşırığı öhdəsinə götürür, eləcə də qarşıya
çıxan maneəni bütün elliklə dəf edə bilmədikdə səfərdə olan əsas qəhrəman gələnədək dəfələrlə məğlubiyyətin acısını çəkir, bununla eynicinsli və əhatəli hərəkətlərin davamlılığına meydan açılır. «O, burada üç il yaşadı, birinci ili ev işlərinə baxdı, ikinci ili qopuz çalmağı öyrəndi, üçüncü ili oxuyub məclis aparmağı ilə seçildi»
kimi təsvirlərdə zaman ozan sənətini öyrənməyin əsas atributudur. Yaxud «yetdiyi
yerə yel yetməyən» Bəgdüz Əmən Qazılıq qocanı əsirlikdən xilas etməyi qarşısına
məqsəd qoyur, lakin yeddi dəfə qalanı almaq istəsə də, bacarmır. Həmin hadisə dastanda davamlı, yaxud təkrarlanan zaman şəklində təsvir edilir:
«Yedi urğunım Yeni Bayırın qurdına
bənzərdi yigitlərim,
Yeddi kişi ilə qurulurdı mənim yayım!..
Yeddi qatla vardım, ol qələyi alımadım,
geri döndüm» [1, 95].
Sürəkli, yaxud təkrarlanan zaman «Basat Dəpəgözi öldürdigi boy»da daha maraqlı və çoxmərhələlidir.
Bütün banların əsasında belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, epik ənənədə zaman
toposları əsasən aşağıdakı formalarda təsvir edilir:
1. Bir günlük epik zaman toposu. Hadisə günçıxanda başlayıb batanda tamamlanır. Bəzən də şər qarışandan da yeri sökülənədək olan hadisə epik zaman toposunun içərisində əridilir. N.İ.Kravsov yazır ki, eposlarda «səhərin açılması onunla şərtlənir ki, kəndlilər və əsgərlər işə başlayırlar» [8, 253-254]. Hərbçilərin məişətində
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havanın işıqlaşmasının böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi şübhəsizdir. «Oğuz kağan» dastanında bir-iki hal istisna edilməklə yürüşlər səhərlər baş verir.
2. Üç gün-üç gecəlik epik zaman toposu. Arxaik eposlarda və nağıllarda qəhrəman şərin təmsilçiləri ilə, məsələn, devlərlə üç gün, üç gecə vuruşurlar.
3. Qırx gün-qırx gecəlik epik zaman toposu. Epik ənənədə ən çox hadisələrin
son akordu qırx gün, qırx gecə toy etməklə tamamlanır.
3. Bir illik epik zaman toposu. Çox vaxt «doqquz ay, doqquz gün, doqquz saat»
şəklində ifadə olunur, insanın dünyaya gəlməsi – doğulması zamanı sayılır.
4. Yeddi illik epik zaman toposu. Uzaq səfərlər və qəhrəmanın sehirli varlıqları
təkbaşına axtarmaq zamanı sayılır.
5. On altı illik epik zaman toposu. Əsir alınma və sehrə düşmə zamanı kimi xarakterizə olunur.
6. Qırx illik epik zaman toposu. Bu bölgü daha böyük göstərilə bilər. Mifik mədəni qəhrəmanın kənar dünyalara yollanması zamanıdır. Məsələn, «Munisnamə»də
Balakiy dünya qatlarında 500 ildən artıq qalır və bu çağı quş şəkilli Xızırın qüdrəti
ilə geri qayıdıb kor olmuş anasının gözlərinə nur gətirir. Bu mifik söyləmədə qəhrəmanın geri dönməsi zamanın özünün tərsinə sıxışdırılması ilə şərtlənir. Çünki 500
illik məsafə qət olunmasına baxmayaraq Balakiy yurduna qayıdan da görür ki, anası
hələ həyatdadır.
7. Uzaq məsafənin bir göz qırpımına (bir illik yolun bir saata) qət olunması
və s.
Eposlarda yolun qısaldılmasını şərtləndirən vasitələrdən də istifadə olunur.
Birinci halda, fövqəltəbii qüvvələrin yardımı ilə uzaq məsafə gözün açıb yumulması
anında yerinə yetirilir. İkinci halda, sürətli miniyin – xüsusi at, araba, Zümrüd quşunun, uçan xalçanın köməyi ilə mənzil başına vaxtından tez çatdırılır.
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Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr
NEFTÇALA-SALYAN FOLKLOR ÖRNƏKLƏRİ
Neftçala və Salyan ərazisindən toplanılan folklor örnəkləri özünün bir çox xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Burada müxtəlif mövzulu rəvayətlərə (xüsusən də məişət və
dini mövzuda), nağıllara, lətifələrə geniş şəkildə rast gəlmək mümkündür. Bölgənin
insanlarının məşğuliyyəti, həyat tərzi buranın folklor materiallarında, sözsüz ki, ifadə
olunmaqdadır. Bu baxımdan, uzun illər tərəkəmə-elat həyatı yaşamış, lakin çoxdan
oturaqlaşmış əhalinin yaddaşında qorunan rəvayətlərdə, lətifələrdə bəzi maraqlı məqamlara bu gün də rast gəlmək olur. Əsasən lətifəldə rastlaşdığımız elat həyatı ilə
bağlı detallar bunu bir daha təsdiqləyir. Bundan başqa, lətifələrdə bölgəyə məxsus
lətifə qəhrəmanları da əks olunur. Burada Mirzə Bağı və onun başına gələn əhvalatlarla yanaşı,“Surranın quru bəyləri” başlığı ilə təqdim olunan lətifələr xüsusilə seçilir. Eyni zamanda bir çox söyləyicilərin repertuarında bayatılar, ağılar, dini mövzulu
mətnlər, həmçinin qayınana-gəlin və s. münasibətləri əks etdirən rəvayət və nağıllar
da geniş yer tutur. Ərazidən topladığımız bəzi mətnləri dərginin oxucularına təqdim
edirik.
Aynurə SADIQQIZI
BAYATILAR
Mən aşığ, qoşa dağlar,
Verib baş-başa dağlar.
Nə gedən var, nə gələn,
Dönəsən daşa, dağlar.
Mən aşığ, belə bağlar,
Al kəmər belə bağlar.
Nə quş qummaz, nə gül bitməz,
Dağılasan belə bağlar.
Qaradı qaşun ördəy,
Yaşıldı başun ördəy.
Həməşə cüt gəzərdün,
Hanı yoldaşun ördəy?!
Mən aşığ, sini-sini,
Doldır ver sini-sini.
Mənə öz balam lazımdı,
Neynirəm özgəsini?!
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Mən aşığ, bala dağı,
Bal dağı, bala dağı.
Hər yaralar sağalsa,
Sağalmaz bala dağı.
Mən aşığ, göyəm ellər,
Göyəribdi göyəm ellər.
Ay anam, səndə yadigar qalsın,
Qədəmim dəyən yerrər.
Mən aşığam, qalasız,
Torpağ olmaz qalasız.
Mən ki gedməli oldım,
Siz sağlığla qalasuz.
Söylədi: Məlikova Minəxanım İbad qızı, 1934-cü il təvəllüdlü, təhsilsiz (2010
-cu ildə dünyasını dəyişib). Neftçala rayonu, Dördlər kəndi.
ƏFSANƏ
Nehrəpartladan
Bir gün bi arvad oturub nehrə çalxıyırmış. Oğlu da götürübdü nənəsinin yanında, nehrə çalxaladığı yerdə gül əkib, bilmiyib bı gülün adı nədi. Sən dimə, gülün
də təzə açan vaxtıymış. Arvad nehrə çalxaladığca baxır gülə, görür ki, yavaş-yavaş
gül açır. Yadınnan çıxır nehrənin köpün çıxardmax. Elə bu arvad hər nehrə çalxadığca, baxır gülə, gül bir az açır. Marağlı gül olub də. Sən dimə, lalə gülüymüş bu. Ha
bu nehrə çalxıyır, arvadın yadınnan çıxır nehrənin köpün çıxardmax. Hər dəfə nehrə
çalxadığca, fikirrəşirmiş, bu gülün adı nədi? Gülün adı nədi? Nəvəsi də bilmirmiş.
Nəvəsindən soruşur, oğlum, adı nədi bu gülün? Diyir, bilmirəm nədi! Həmən dəmədəmdə nehrəsi partdıyır. Adını diyir, nə qoyum, nə qoyum, adını qoyur, nehrəpartdadan gülü. O vaxtdan lalənin adına, bizdə həm də nehrəpartdadan gülü diyillər.
Söylədi: Cəfərov Azər Cəbrayıl oğlu. 1990-cı il təvəllüdlü, ali təhsilli. Neftçala rayonu Xolqaraqaşlı kəndi
LƏTİFƏLƏR
I mətn
Mart çıxdı, dərd çıxdı
Deməli, Mirzə Bağı əslən Şamaxıdan olur. Köçür gəlir, Səlyanda yaşıyır. Arada gedirmiş Şamaxıya. Gedir Şamaxıya, görür ki, camahat qışın günü qarnan heyvan
saxlamaq, yem qıttığı-zad, heyvan-qaranı heç bilmillər harda saxlasınnar. Diyir, ə, nə
girinc olmusuz burda? Hayıf döyül Səlyan. Səlyanda camahat bu sahat kef eliyir.
Hamsı heyvanı buraxıblar çalıya1, heyvan çaladan yiyir, qış yox, qar yox. Cəmi yanvar, fevral ayında 2-3 dəfən qar qarrıyır. Onda da hərəsində 2-3 gün soyuğ olur.
Qalan vaxtı quratdıx2, camahat kef eliyir. Bunun sözünə inanallar. Hamı heyvan-qa1
2

Çala – burada qamışlıq ərazi nəzərdə tutulub.
Quratdıx – quraqlıq
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rasın ağzı yaza yığır, üzü Səlyana. Sağlığına, bular gələn ili, bi soyuğ olur ki, sentyabr ayı qar qoyur üstünə. Diyillər, indi oldu də. Oktyabr onnan betər. Noyabr, dekabr, diyillər, Mirzə Bağı dimişdi də, yanvar, fevralda 1-2 gün. Yanvar, fevral, diyillər, İlahi, sənə çox şükür, fevral kutardı, rahatux. Mart gəlir, çooğun başdiyir. Bıy,
martın biri, ikisi, gedillər, ay Mirzə Bağı, bə sən didün, yanvar, fevral, martdı e. Diyir, hə, burda belədi. Məsəldi, mart gəldi, dərt gəldi. Mart çıxdı, dərt çıxdı. Martı
dözməlisüz. Diyillər, lap yaxşı, martı dözək. Mart, aprel gəlir, bıy, təzdən qar qarrıyır.
Diyillər, Mirzə Bağı, bu nədi? Sən didün, mart. İndi apreldi? Diyir, hə, yaduuzda qalsın, mart, aprelin on beşinəcən. Lap yaxşı, aprelin on beşinəcən dözüllər. On altısı,
on yeddisi, bıy, genə də qar qarrıyır. Diyillər, ay Mirzə Bağı, bə didün aprelin on beşinəcən? Diyir, yaduuzda qalsın, haası ayda “r” hərfi var, o ay belədi.
Söylədi: Cəfərov Cəbrayıl Mikayıl oğlu, 1964 təvəllüdlü, ali təhsilli, Neftçala rayonu Xolqaraqaşlı kəndi
II mətn
Mirzə Bağını alverdə gör
Biri gedir bazara, alver-yad eliyir. Mirzə Bağı da gedmişmiş bazara. Diyillər ki,
bə sən nə alveri eliyirsən? Diyir ki, heç nə. Nə alver eliyəcəm. Helə Mirzə Bağını
alverdə görsünnər də...
Söylədi: Kərimova Gülüstan Güləhməd qızı, 1941 təvəllüdlü, orta təhsilli,
Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndi
Surranın quru bəyləri
I mətn
Surralılar bir az looğa olullar. Küçəynən biri gedəndə, görür ki, çöldə bir nəfər
eşşəyin üstündə gedir. Amma, nəsə azca əyilir hərdən bu. Gəlir çatır görür ki, eşşəyin
böyrünə bağlıyıb meşoxu, əlində də bir uzun şiş. Şişi batırır təzəyə, qaldırıb batırır
meşoxa. Qaldırır, arada təzəy şişdən çıxır, nəsə götürə bilmir. Diyir, ə, nağayrırsan
sən? Şiş ağa, təzəyi götür yığ meşoxa, get işüü gör də! Diyir, bıy, mən Surra bəyi, təzəyə əyiləcəm?
Söylədi: Cəfərov Cəbrayıl Mikayıl oğlu, 1964 təvəllüdlü, ali təhsilli, Neftçala rayonu Xolqaraqaşlı kəndi
II mətn
Bir kərəm surralının biri gedir Səlyana. Qayıdanda bir dənə taksiyə minir ki,
bunu Surraya gətirsin. Taksi gəlir, gəlir, o Surranın döngəsində, kəndə dönəndə, taksinin təkəri partdıyır. Təkər partdıyır, day maşını saxlıyır. Diyir, ə, çox uzağa gedəcəydün? Diyir, yox, evimiz bax odu ha, ordadı. Diyir, day indi get də. Diyir, yox e,
düzəlt, məni aparginan. Diyir, ə, burda dankrat yox, zapas təkər yox. Mən burda kimi
tapım. Gərək gedəm Səlyana. Ordan təkər gətirəm, dankrat gətirəm. Diyir, yox e, tez
elə bilmirəm. Ofşim, sööbətdəri alınmır. Diyir, bilirsüz nə var? Diyir, səni 20 km gətirmişəm, pulunu-zadını istəmirəm, tüş aşağı yeri get. Diyir, bah, bu 20 km özüm gələrdim dənə. Məə burdan belə lazımdı ki, qoy qonşular görsün ki, Məmmədəli Səlyannan taksiynən gəlir.
Söylədi: Cəfərov Cəbrayıl Mikayıl oğlu, 1964 təvəllüdlü, ali təhsilli,
Neftçala rayonu Xolqaraqaşlı kəndi
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RƏVAYƏTLƏR
Mənə özü gərəkdi ...
Qədmidə qıznan oğlan nişannananda görüşmək qadağaniydı axı. Xəbər göndərə bilərdilər, kimin qızın kimin oğlıyçün aldılar. Bi də bilirmişdər ki, filankəsin qızın aldılar. Gedib görüşmək-zad olmazmış. Bir-birinə xəbər göndərəllərmiş. Kimsə
zarafatcan eliyib, neyçünsə, indi Cəbrayıl babam o vaxtı nənəmçün xəbər göndərmək
istiyir. Diyib ki, nətəər eliyim, nağayrım, nə cür xəbər göndərim. Diyiblər, bi dənə
şeyir göndərginən. – Nəətər?
Əzizinəm, dua elərəm,
Zülfün suab elərəm.
Özüm gələ bilmədim,
Çox-çox dua elərəm.
İndi bu söz gəlib nənəmə çatacax axı. Kimsə nənəmi öyrədib ki, səə gəlib söz
diyəcəklər. İndi otu, cavab verginən. Qayıdıb, nənəm də bir qədər avam olub, diyib,
nə diyəcəm? Gələn adam, indi xəbəri gətirəndə, öyrədib axı, nənəm ona cavab verib:
Əzizinəm, duanı neynirəm,
Zülfün suabı neynirəm.
Mənə özü gərəkdi,
Çox-çox duanı neynirəm.
Söylədi: Cəfərov Cəbrayıl Mikayıl oğlu, 1964 təvəllüdlü, ali təhsilli, Neftçala rayonu Xolqaraqaşlı kəndi
Qızıl anbarında qalan kişi
Birinin yaxşı var-dööləti var iymiş. Mal, heyvan, qoyun, keçi. Qızıl anbarı bi
yanda, bığda anbarı o yanda, arpa anbarı bı yanda. Bı anbarrarı bi dənə, bi dənə gəzəgəzə gedir çıxır qızıl anbarına. Qızıl anbarına çatanda qapı falakqalanır 1 , naqqada
eliyir, qapını aça bilmir, diyir:
– İlahi pərvərdigara, arpa anbarında olseydım, arpa yiyərdim, ölməzdim. Bığda
anbarında olseydım, bığda yiyərdim, ölməzdim. Mən qızıl anbarında qalmışam, qızılı
yiyə bilmiyəcəm axı.
Söylədi: Yahyayeva Narınc, 1936-cı il təvəllüdlü, təqaüdçü. Salyan rayonu
Şorsulu kəndi
Xəsis kişinin aqibəti
Birinin arvadı var iymiş, varı-dööləti. Ürəyi gəlməzmiş bı belə vardan-döölətdən yiməyə. Arvad ət bişirərmiş. Helə kişi diyərmiş:
– Bı ət nədi e, gündə bişirirsən. Pendirdən, şordan, çörəydən gətirərdün, yiyərdüy.
Vaxt olır, qoşının da birinin gözi düşür bının arvadına. Ürəyində diyir, vaxt
olardı, ölərdün, sənin döölətüü də yiyəcəm, arvadu da alacam. Vaxt olır, kişi ölür, arvad qalır. Həmən qooşı keçir arvadın bıyızına-oyızına, arvadın saqqızzığın oğırrıyır.

1

Falakqalanır – bağlanır, qapanır
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Diyir, hə, bebelə 1 varı-dööləti yimədün. Vəsiyət eləmişmiş kişi arvadına, mənim
başımı kəsərsən, saxlıyarsan muzey kimi.
Arvad diyir:
– Hə, neynəy?! Saxlıyaram da...
Vaxt-vədə olur, kişi bının arvadın alır. Diyir ki, bı sora alan kişi diyir ki, nətəhər eliyəg, yiyəg, döyəg?! Ya yimiyəg, döyəg? Diyir, issiyirsən, yiyəg döyəg, issəmirsən, yiməmiş döyəg.
Hərəsinin də bo boyda ağacı var iymiş. Gətirillər, qoyıllar kişinin başın ortalığa. Dögillər kişinin başına. Diyir ki, varu-döölətü yiyirəm. Arvadu da bax almışam
ha... Bebelə döölətdən yiyə bilmədün.
Söylədi: Yahyayeva Narınc, 1936 təvəllüdlü, təqaüdçü. Salyan rayonu Şorsulu kəndi
Halım budur, ay Mahmud
Biri var iymiş, biri yox iymiş, qızım, o vaxtlar qaynəniynən qəddar gəlin çox
iymiş. Bi ananın iki dənə oğlı var iymiş. Bılar gedillər çörəg qazanmağa. Çörəg qazanmağa gedillər. Gəlinnər diyir ki, indi nağayrağ?! Vaxt olacağ, bir aydan, ay yarımnan sora oğullar gələcəy. Nağayrağ, neyniyəg, nətər eliyəg?!
Əvvəl diyillər ki arvada, oynuyacağsan, sənə çörəg verəcüy, qaynəniyə diyillər.
Qaynənə durur əyağa oynuyur, diyir:
Halım budu, ay Mahmud,
Günüm budu, ay Mahmud.
Oynuyub çörəg allam,
Zülümüm budu, ay Mahmud.
Biyəz çörəg verillər, yiyir. Gecəni yatır, səhəri diyillər, bilirsən nə var?! On beş
dənə cücə mən almışam, on beş dənə cücə qaynımxatını 2 alıb. Oları tökəcəysən
yanua, bağda-bağçada gəzzirəcəysən.
Arvad diyir:
– Ay bala, mən cani-insan, nətəhər qırtıllıyıcam?! Bı cücələri yığacam başıma,
evüzi Allah yıxsın sizin. Mən zəhmət çəkmişəm, iki dənə oğıl saxlamışam, vermişəm
süzə. İndi axırda anac3 olum mən, cücə gəzzirim?!
Diyillər:
– Yox ey, yox.
Arvad diyir, haqqa boyın aparmasam, öldirəcəylər məni, çörəg vermiyəcəylər.
Balalarım da bırda yoxdı.
Hərəsi on beş-on beş cücə alıllar, tökillər arvadın yanına. Arvad götirir aparır
bağa, gəzzirməgə. Vaxt, vədə olır, oğlannar gəlir.
Diyir:
– Bə anamız hanı, necoldı?
Diyib:
– Vallah, helə bıra qoşuya gedib bağın başına, gələr indi.

1

Bebelə – bir bu qədər
Qayınxatını – elti
3
Anac – cücəli toyuq
2
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– Yox, yox, necə qoşuya gedib, bağın başına? Neçə aydı biz görmürük anabala biri-birimizi. Gedir, görür, bağnan helə gedəndə görür ki, arvad əlləri də yerdə,
dizzəri də yerdə qırtıllıyır: – qırt, qırt, qırt, qırt.
Arvadın da yanında bi umman cücə var, ananın.
– Ay ana, bu nədi?
Baxıb belə, diyib:
– Hə, mənim indi vəziyyətim bıdı də. Süz gedənnən bu gündə, bu vəziyətdiyəm...
Söylədi: Yahyayeva Narınc, 1936 təvəllüdlü, təqaüdçü. Salyan rayonu Şorsulu kəndi
Altı daş, üstü aş
Bir ana da varıymış. Bi qərinə1 qalır, öydə gəlin-qaynənə, oyan-bıyan... Gəlin
yiməyi pişirəndə altınnan daş qoyarmış boşqabın, üssinə polo2 tökərmiş. Qaynənə də
yazığ, məsələn, ər-arvad bıyanda otırırmış, mən tək-tana qaynəniyəm dənə, o yanda
ayrıca otırıram. Yiyir-içir, bi qərinədən sora, bı kətdən o kəndə, məsələn, Qaçağkəndə gedirəm mən. İndi öz-özümə diyə-diyə gedirəm. Bi qərinə qallam qızımgildə,
görrəm, yox, bı da mənə yaxşı baxmır. Gənə gəlləm altı daş, üssi aş – oğılgilə. Helə
öz-özimə diyə-diyə gəlləm.
Altı daş, üssi aş,
Gənə də oğıl yaxşıdı,
Altı daş, üssi aş,
Gənə də oğıl yaxşıdı.
Oğlı bını eşidir. Gəlinə diyir ki, bilirsən, nə var? Axşama biyəz xörəg qayırarsan, yoldaşına diyir.
Diyir:
– Əşi, xörəgi elə dünən yidüg dənə.
Diyib:
– Yox e, başıma düşüb.
Görüm hələ bı altı daş, üssi aş. Bının mənası nədi? Bını mən gözimnən görüm,
sora inanım də bının mənasına.
Diyib:
– Yox, noolsun, dünən yimişüg. Mənim köölim bu gün də issiyir. Anam da
qonağ gəlib, haçandı qızıgildədi. İndi anam boş, qazansız oturacağ?
Xülasə, gətirillər axşama bi qazan xörəy pişirillər arvada. Gəlin bilir də bının
daşı hasıdı. Daşı qoyır, üssinə çəkir xörəyi, aparır qoyır o başda qaynənəsinin qabağına. Yoldaşıyçın da xörəy çəkir. Tez gedə öz payın aparır qoyur anasının qabağına,
diyir:
– Anamı mən çox issiyirəm, anam bir aydı gedib qızıgildədi, indi qonağ gəlib,
mən payımı anama bağışdıyıram, anamın payın özim yiyəcəm.
Elə qaşığı bi vırır, iki vırır, görür bay, bo boyda daş çıxdı boşqabdan. Elə biçıq3
qan polo daşın üzin örtir, altı daş. Helə yazzığ anam düz diyirmiş.
1

Qərinə – burada bir müddət anlamında işlədilib.
Polo – plov, aş
3
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Altı daş, üssi aş,
Gənə də oğıl yaxşıdı.
Belə də gəlinnər olıb, gözüə qurban olım sənin.
Söylədi: Narınc Yahyayeva, 1936 təvəllüdlü, təqaüdçü, Salyan rayonu Şorsulu kəndi
Çoxbilmiş gəlinlər
Birinin iki dənə oğlı olır, oğlannar çıxır gedir, ana qalır gəlinnərin ümidinə. Hə,
gəlinnər, diyir, nağayrağ, nətəər eliyəg? Bizim günümüzü day qara eliyib bı, çörəyimizi para eliyib. İsrahatdığımız yoxdı, yidigimizi-işdigimizi bilmirüy, qoymır ayləligdə dolanağ. Elə oğlannarı gəlincən bını sərbirah eliyəg1, ancağ əlimizin izi tüşməsin də... ekspertə-yada verəllər, yoxlatdırıb eliyəllər, biz günahkar olaruğ. Helə
mını qoyıllar palazın arasına, o divara çırpıllar, bı divara çırpıllar, o divara çırpıllar,
bı divara çırpıllar. Görillər, yox, arvadın hələ ki, canı var. Bı səfəri daraşıllar iki qayınxatını, mını oqqədə qıdığlıyıllar, qıdığlıyıllar, ta ürəgi dayanıncan. Görillər ki, day
nəfəsi kəsildi, haray-dad, qaynənəmiz öldi. Ada, qaynənəni helə özzəri öldiriblər e...
Yazzığ qaynənə. Belə də gəlinnər var. Yaxşı da gəlinnər, pis də gəlinnər var.
Söylədi: Narınc Yahyayeva, 1936 təvəllüdlü, təqaüdçü, Salyan rayonu Şorsulu kəndi
Məxmər tüklü
Allah-taala, gözüə qurban olum, nida verir peyğəmbərimizə, diyir:
– İlahidə naqqada qurd-quş yaradmışamsa, hamısı mənim hüzuruma gəlsin,
balaları da yanında gəlsin ha... Hər kəsən tək gəlməsin.
Peyğəmbər salavatulla da diyir ki, əmr eliyir ki:
– Ey qurd-quş, cannı-cinni, Allah nida verib ki, balalaruuznan Allahın hüzuruna gələcəgsüz. Kirpi tək gedir, baxır görür, hammısı balasıynan gəlib.
Kirpiyə diyib:
– Bəs səən balon hanı?
Diyib:
– Səən canua fəda olum, pərvərdigara, sənə qurban olım, mən balamı ona gora
gətirmədim ki, məəm balam maxbər tüklidi, bırda nəzər olar, göz dəyər. Gör ha...
Kirpidən tikannı heyvan yoxdı. Gör evlad nağada şirindi ki, diyir, sənə fəda olım, didim ki, balama göz dəyməsin.
Söylədi: Narınc Yahyayeva, 1936 təvəllüdlü, təqaüdçü, Salyan rayonu Şorsulu kəndi
Hazırcavab qayınana
Birinin bi dənə oğlı varıydı. Ana evladına didi, gəl səni evləndirim. Ananın da
du-dumanı2, evləri böyig. Ana gəlinin gətirdi, evinə də. Gəlin gələnnən sora, ana gəlini bı evdən o evə çıxartdı, o evdən bı evə çıxartdı, bı evdən eyvana çıxartdı, eyvannan da apardı qırağa çıxartdı.

1
2

Sərbirah eliyəg – tədbir tökək, nəsə düşünək
Du-duman – böyük ev, möhtəşəm ev
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Bir gün qaynənə eşitdi ki, gəlinin anası ölib. Didi, mən də gedim gəlnimin anasının məclisinə.
Getdim, – diyir, camahatın içində otırdım diyir, gördüm, gəlnim anasın ağlıyır.
– Ay ana, o eyvannan bı eyvana,
Bı evdən o evə, o evdən bı evə,
Evdən eyvana,
Eyvannan qırağa çıxartdığım qaynənəm, sənə qurban.
Qaynənə diyir:
– Camahatın içində əlimi qoydım gəlnin cınağına1, didim:
Ay bala, əlündə işün nədi?
Ağzunda tişün nədi?
Ağlıyırsan, anun ölmişi ağla,
Məniynən işün nədi?!
Belə gəlinnər də var. Allah-taala heç kəsin canın dərdə salmasın.
Söylədi: Miriyeva Sehrayə, 1954 təvəllüdlü, orta təhsilli, təqaüdçü. Salyan
rayonu Şorsulu kəndi
DİNİ RƏVAYƏTLƏR
Hacət namazının qüdrəti
Elə bil Həzrəti-Əli yolnan gedirmiş, Qəmbərnən. Görüb ki, belənçiy quyu var,
ağzında ağır daş.
Diyib:
− Qəmmər, sən otu bırda, mən girəcəm bı quyıya.
Diyib:
− Neyçin girirsən o quyıya?
Diyib ki, məəm işim var də, mən girrəm bı quyuya, mən dala qayıdanda
gedərsən İmam Hüseyinnən mıştılığ alarsan.
Diyib:
− Dünya malına allanma ha.
Diyib:
− Nə issiyirsən?
Diyib ki, diyərsən ki, Kərbəlada, harda söbət elədiyüzün xaş-xaş dənəsiycən
dəgərin issiyirəm. Diyib, girib quyıya. Quyıya girib, gedib qapıya ras gəlib, pisəfəri2
qapını açıb, görib ifritə. İfritələr oqqədə bırda çırpışıblar, bisəfəri Əli gəlib. Əlinin
qılıncı həməşə yanında olır də. İfritənin hər damcısınnan gənə bi dənə ifritə əmələ
gəlir, o da havala gəlir3 Əlinin canına. Əli ta ki, günorta namazı gəlib çıxıncan. Günorta namazı gəlib çıxanda belənçiy əlin qalxıdıb ki, icaza verün mən namaz qılmalıyam. Hərə çəkilib dala, namazın qılıb. O, namazın qılıb tapşırannan sora iki ürkət
Hacət namazı onda qılıb. Hacət namazı onnan qalıb. Allahdan istixarə eliyib ki, Xudaya, namalımı artırma, day mən öldüm ki, bebelə doğrananın gör helə hər damcısın-
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Cınağ – çiyin sümüyü
Pisəfəri – bu səfər, bu dəfə
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2

Dədə Qorqud ● 2015/III

149

nan bi ifritə əmələ gəlir. Ona daam eləməg1 olar? Bisəfərki, Allah-taala cənabi-Cəbrayılı göndərib ki, ged Əliyə diginən ki, olarda Əli şiyəsi var də, Məhəmməd hümməti, Əli şiyəsi. Ona gora mən onı artırram, qılıncın qoysın, qılıncın altınnan keçəcəy. Ürəynən keçən keçəcəy, ürəynən keçmiyənə qılıjdan od tüşəcəy, yanacağ, kül
olacağ. Külün qanı olmaz ki... Odı ki, onnan sora eliyir, gedir çıxır axrıncı otağa.
Axrıncı otağa gedib çıxanda görür ki, pammığa pükülmüş iki adam otırıb. Ölüm yoxıymış onda, pammığa pükülub bi qoca arvad, bi qoca kişi, biri bı bıcağda otırıb, biri
bı bıcağda. Kişi qalxıb əyağa diyib:
– Ya Əli.
Diyib:
– Sən nə bildün mən Əliyəm? Quran var iymiş də onda.
Diyib:
– Mən Qurannan oxumışam ki, bıra Əli gələcəy.
Diyib ki, Allah-taaladan onda da iki ürkət Hacət namazı qılıb.
Diyib:
– Sizin bə oğluuz, uşağuuz yoxdı?
Diyib:
– Anadangəlmə bizim uşağımız olmıyıb. Həzrəti Əli hacət namazın qılıb iki
ürkət, Allahdan istixarə eliyib ki, bıları cavannaşdır. Elə bir bının ömrinin üssünə
ayrıdan ömür ver. Elə bir 18 yaşında, 20 yaşında gedə olıb, 18 yaşında qız olıb. İndi
kəbin tüşürmüş də... Bılar gedənnən sora oların uşağ tüşüb boynına. İndi day vallah
neçə dənə qız olıb, neçə dənə oğlı olıb, onı day diyəmmərəm. Ancağ oğlının toyın
görib. Bı gedəndə diyib:
– Ya Əli, bə nətər eliyim mən səən bı yaxşılığunnan çıxım?
Diyib:
– Mənə heç nə lazım döyür, ancağ mən gedəndə əyağımın torpağınnan götirərsən, qoyarsan bi tərəfə. Haçan onnan qan damsa, onda bil, mən daməndiyəm2, gəlsün gələrsən, gəlməsün, özün bilərsən. Bisəfərki, bı gedir, bir qərinə keçir, yaddan çıxır. Bıların uşağı olır neçə dənə, böyidillər, ta ki oğlın ööləndirir. Oğlına çalğulı toy
eliyir, toy eliyəndə aparır xələt bağlıyır. Kişi çıxır qırağa, gedir görir qara bağlanıb
toyxanıya. Gənə qayıdıb gəlib arvad, gedib açıb gəlib, xəyalına gəlmiyib gedib gənə
bağlıyıb, gəlib görüb gənə qaradı.
Diyib:
– Arvad, bırda iş var, ged Əlinin torpağın gətir. Gedib baxıblar, göriblər torpağdan qan damıllıyır. Onda Əligilin meydanda vırışan vaxtı iymiş. Oğlın çağırır, diyir ki, oğlım, hal-qəziyyə, belənçiy. Mən Əlinin dadına gedməliyəm. Əli daməndədi,
odı ki, bırdan hazırraşır, yola tüşir... Oğlı diyir ki, ata, sən gedirsən, mən də gedirəm.
Oğlı da toyxananı qoyır elənçinə, qoşılır dədəsinə, gedir. Əli kənardan görür, bılar
gəlir. Bılar gələndə belənçiy əliynən diyir ki, məsələn, biz şəhadəti qabul eləmişüy.
Bıracan gəlmisən, mən səni qabul eliyirəm, günahunnan keçirəm, ged.
Diyib:

1
2

Daam eləməg – dözmək, duruş gətirmək
Daməndiyəm – əlacsızam
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– Yox. Vəsi eliyirəm, mən öləcəm, vırışacam, öləcəm. Vəsi eliyirəm ki, mənim
qəbrimi səən əyağuun altında qazallar. Odı ki, valla, diyillərnən o vaxtı diyirdi ki,
elənçiy... Həmən o kişi ki Əli cavannaşdırmışdı ha, həmən onı oğlıynan, Əlinin əyağının altında bassırsınnar. Diyillər ki, ziyarətə gedənnər indi onın qəbrin də ziyarət
edillər.
Söylədi: Babayeva Ceyran Haxı qızı, 1947 təvəllüdlü, orta təhsilli, təqaüdçü. Neftçala rayonu Qaçaqkənd kəndi
II mətn
Bir gün də Məhəmmət peyğəmmərlə Cənabi Əli yol gedirmiş. Cənabi Əli diyir
ki, əmioğlu, sööbət eliyəy də, yol uzanıb, gedirüy, darıxıruğ, sööbət eliyəy də. Diyir:
– Bir az gedəy, yorğunnuğmuzu alaruğ, oturaruğ sööbət eliyərüy.
Gedillər, bi dənə kölgənəcəy ağac olur, oturullar altında, sərinniyillər. Diyir ki,
əmoğlu, sən mənnən sööbət issədün. Gəlib əcəl, vermir məcəl. Mən dünyamı dəyişəcəm burda. Mənim əmmamamı, əbamı, əsamı aparıb verirsən xanım Fatiməyə, yəni
qızıma. Diyərsən ki, aton rəhmətə getdi. Allah yaradmışdı, Allah da apardı. Məni elə
bırdaca dəfn eliyərsən. Özün də o vaxdı kim harda rəhmətə gedərmiş, orda dəfn olunarmış. Bu ağacın altında məni dəfn eliyərsən. Özün yuyar, özün də dəfn eliyərsən.
Diyir:
− Ay əmoğlu, məni nə yaman yerdə bağladun sən, axı mən öz əllərimnən səni
qəbrə qoya bilmərəm.
Diyir:
− Qoyarsan.
Uzanır bu, gözünü yumur, dünyasın dəyişir. Cənabi Əli oturur ağlıyır, ağlıyır.
Əlinnən gələn nədi... Vəsiyətin də elədi. Allah-taala bılarçun su yetirir, bunu yuyur,
qəbir qazır, basdırır, əbasın, əmmasın, ağacın, əsasın götürür, ağlıya-ağlıya gəlir həyat yoldaşının yanına, xanım Fatimənin yanına.
Diyir:
– Səə noolub, nöş ağlıyırsan, Cənab Əli?
Diyir:
– Vallah, diyə də bilmirəm, aton rəhmətə getdi. Bu da onun əmanətidi, əmmaməni, əsanı, əbanı verir. Fatimə diyir, məəm atam indicə burdan getdi namaz qılmağa, meçiddə.
Diyir:
– Əlimnən yumuşam, əlimnən basdırmışam, sən nə danışırsan?
Diyir:
– İnanmırsan, get meçidə.
Gedir, görür Məhəmmət peyğəmmər namaz qılır meçiddə. Bax, belə möcüzələri var buların.
Söylədi: Həsənova Şükufə Cəfər qızı. 1943 təvəllüdlü, orta təhsilli. Salyan
rayonu Şorsulu kəndi
III mətn
Canına qurban olduğum bir kərə peyğummər dövründə, Allahumməsəlli əla
Məhəmmədin və ali Məhəmmət, birinə sual verillər ki, ən çox kimi istiyirsən? Öö-
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ladmi, qardaşmi, ya yoldaşmi? Bu cürnə məni qısnaşdırmason1, mən heç cürə diyə
bilmərəm.
Diyir:
– Yaxşi, qurban olum Allaha, Allah tərəfinnən elə bil Əzrahıl buları deyir, yığılun onda. Səda gəlir, deyir ki, yığılun bir öyə. Bir bacı yatır, yanında oğlı, bir yanında
qardaşı, bir yanında yoldaşı.
Diyir:
– İndi di görüm ki, mən Əzrahılam də, gəlmişəm, sən bulardan özüü qıyarsan,
balou qıyarsan, qardaşuu, ya yoldaşuu?
Baxır aşağı, baxır yuxarı, diyir ki, öölat getsə canımnandı, qardaş getsə qanımnandi, yaxşısı budı, yoldaş getsin. Muna sual verillər axi. Ya özünmi, ya ööladın, ya
balon, ya yoldaşun.
Diyir:
− Elə yoldaşım gessə yaxşıdı. Qardaş qanımnandı, öölad canımnandı.
Özünə də heç qıymır, ona görə də diyir, yoldaş gessə yaxşıdı, yad oğludu də.
Qanında qanı yoxdu axı. Öölat da böyidib, yoldaşı əvəz eliyir. Böyiyib axı, cavandı.
Arvadın mınnan sora işinə, gücünə... İndi Əzrahıldı, gəlibdi. Balasına qıymır, qardaşına qıymır, yoldaşı da diyir, hə, bunu neynirəm, o qoy getsin. Bax görürsən, atalardan qalmadı. Diyir, öölat canımnan, qardaş qanımnan, yoldaşdı da, yad oğludı, bu
gedsə yaxşıdı.
Söylədi: Həsənova Şükufə Cəfər qızı. 1943 təvəllüdlü, orta təhsilli. Salyan
rayonu Şorsulu kəndi
IV mətn
Cənabi-Əli diyir:
– Dünyada ən güjdi insan kimdi?
– Allahın səbirri bəndəsi.
Biri gedir peyğəmmərin yanına.
Diyir:
– Ya peyğəmmər, mən oğırrığ eləsəm, onın zəfəri mənə nə vaxta çatar?
Diyir:
– 40 ildən sorıya.
Əl atır peyğəmmərin əmmamasın oğırrıyır, qaçır. Biyəz gedməmiş dəyir yerə,
qolı da sınır, qıçı da sınır. Dizin-dizin gəlir peyğəmmərin yanına.
Diyir:
– Ya peyğəmmər, mən sənnən icaza aldım ki, mən oğırrığ eləsəm, onın zəfəri
mənə nə vaxta çatar?
Didün:
−40 ildən sora. Heç mənki yarım saat olmadı.
Didi:
– Hələ mənim qəzəbimə gəlməmisən. Bir arvadın 40 il bunnan qabağ çörəgin
oğırramısan, yimisən. Onın qəzəbinə gəlmisən. Mənkinə qalıb hələ. Odı ki, peyğəmmər kəlamında yazır ki, ən güjdi insan kimdi?
1
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Altınnan yazır:
–Allahın səbirri bəndəsi. Əgər gücün var, səbrün də var. Səbrün var, gücün də
var. Oğırrığa da gedən Allahı çağırır:
– Ay Allah, məni görən olmasın. Qaçan da Allahı çağırır, qovan da Allahı çağırır.
Yazır ki, Allah qaçana köməy olsun, qovana köməy olsun?
Diyir:
– Əgər qaçanın günahı varsa, qoy qovana köməy olsun.
Altınnan yazır ki: – Hər ikisinə köməy olsun.
Oğru da Allahı çağırır ki, Ay Allahım, mən oğırrığa gedirəm, məni görən olmasın. Ehtiyajdan gedir, yoxsıllığdan gedir. Məcburiyyət qarşısında qalır, tapbır, gedir oğırrığ eliyir, gətirir balaların saxlıyır.
Oğırrığ eliyənin də axırı olmır.
Halal çörəy incəlir, üzilmir. Allah evimizi-eşiyimizi həmişə halal çörəyli eləsin, halal nemətdi eləsin. Allah bizə də, sizə də saf can versin. Allah bizi həkimə, təbibə möhtac eyləməsin. Ancağ pılımızı, malımızı imam yolında sərf eliyəg. Nəzir
eliyiruğ. Allah yolında eliyirüg o nəziri. Allah-taala nəzirimizi qəbul eyləsin.
Diyir:
– Sən Allahnan ol, Allah da sənnən olacağ. Allah dadua çatsın.
Söylədi: Miriyeva Sehrayə, 1956 təvəllüdlü, orta təhsilli, Salyan rayonu
Şorsulu kəndi (Söyləyici kəndin yas məclislərini aparır)

V mətn
Ömrimizdə itin də ömrinnən var, eşşəyin də ömrinnən var, insanın ömrinnən də
var.
Bir cavan oğlan gedir peyğəmmərin yanına.
Diyir:
−Ya peyğəmmər, mənim ömrim azdı, 30 il ömir veribdi bına.
Diyib:
−Məəm ömrim azdı, mən oxıyam, özimçin aylə quram, məəm ömrüm azdı.
Allah-taala itə də 30 il ömür verir, eşşəgə də 30 il ömür verir.
Eşşəg gedir, it də gedir. Eşşəg peyğəmmərə sual eliyir:
– Ya peyğəmmər, otuz ildə məəm vəzifəm nə olacağ?
Diyib:
– Otuz ildə səən vəzifün o olacağ ki, gün axşamacan, axşamnan səhərə kimi
yük daşıyacağsan. Gətirib yükü yerə qoyanda qabağua bo boyda saman atacağlar, yiyəcəgsən. Bı səən vəzifün.
Didi:
– Mən iyirmi il ömrümnən bəxş elədim bı cavan oğlana.
İt dilə gəldi, didi:
– Ya peyğəmmər, di görüm, bı otuz ildə məəm vəzifəm noolacağ?
Didi:
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– Boynua bi dənə zinciri asacağlar, zincirə bağlıyacağlar, belədən-belə hürəcəysən, belədən-belə hürəcəysən. Süfrəən nazın-nemətin yiyəcəylər, qırıntıların gətirib
tökəcəylər səən qabağua. Bı səən vəzifün.
Didi:
– Mən də ömrimnən bəxş elədim iyirmi il bı cavan oğlana.
Oğlan peyğəmmərdən ayrılanda didi:
– Ya peyğəmmər, məəçin xırdalığinan. Mənim ömrümdə eşşəgin də ömrinnən
var, itin də ömrinnən var.
Didi:
– Oğlan, vaxt gələcəy, vədə gələcəy, ayilə sahibi olacağsan. Oğlun, qızun
olacağ. Qollarunda zəmmil daşıyacağsan, azuqə daşıyacağsan, gətirib o zəmmili yerə
qoyanda diyəcəysən: − Elə yorulmuşam eşşəy kimi, mənə bi iskan çay verün, mən
içim. Hamımız bı kəlməni işdədirüy. Vaxt gələcəy, qocalacağsan, gücün heç nəyə
çatmıyacağ. Dilün çox olacağ. Evdə uşağa diyəcəysən:
– Ay uşağ ey, damımızın işığın yandırmısan, malı yerinə salmısan? Uşağ da
dillənib sənə diyəcəy ki:
– Nə qədə danışırsan, it döyirsən ki...
Söylədi: Miriyeva Sehrayə, 1956 təvəllüdlü, orta təhsilli, Salyan rayonu
Şorsulu kəndi (Söyləyici kəndin yas məclislərini aparır)
NAĞILLAR
Dərzi qızının nağılı
Bir şah varıydı. Şahın da bir gözəl oğlu var iydi. Nə qədə istiyirdi ki, özünə ləyax yaxşı bi qız alsın, onu da tapa bilmirdi. Qonşuluxda iki bacı varıydı. Ataları da
dərziymiş. Ata da ölüp, ana da ölüp, iki bacı mehriban evdə dolanırmışdar. Özü də
bu padşahın oğlu hər gün səhər-səhər atı minip, aparır Arpa çayında atı suvarır, bıların qapısının ağzınnan keçəndə bı qızı görür. Vay öldim, vay partdadım, vay çartdadım. Nooldu, ay bala, atası diyir. Mən şaham, var məndə, döylət məndə, nə istiyirsən
məndə, noolub sənə?! Dərdün nədi, bir mənə de. Diyir ki, ata, qonşuda bir dərzi qızı
var, onu issiyirəm. Elçi göndərir, qız diyir ki, yox, mən kasıb adam, dərzi qızıyam,
iki bacıyuğ. Mən ərə gedsəm, məəm bacım necə olar? O, şah oğlu, məni bəyənip saxlamaz. Gəlillər, oğlana diyillər ki, qız belə didi. Oğlanın bir yaxşı dossu variymış.
Çağırır yanına, diyir:
−Mənə bir məsləhət ver.
Diyir:
– Sənə belə məsləhət verərəm ki, sakkızdı, muncuxdu, çərçi xırdası da bir söznən. Al buların hamısını, deynən, ay, çərçi xırdası alan, ay filan şey alan... Ged gir
qızın qapısınnan. Ged, gir qızın qapısına, gör hələ bu sənə nə diyir?
Gedir oğlan bı yoldaşı didiyi kimi, dostı didiyi kimi gedir, çərçi xırdaların yığışdırır, gedir girir bılların qapısına. Uşax gedir bacısının yanına, diyir, hə, filan şey
var, onnan mənə al, filan şey var, onnan mənə al. Qız issiyir ki, öydən gessin, pul gətirsin. Alsın da, bı uşağın səsin kəssin, bı özin öldirir. Bı çərçi xırdası satan diyir ki,
bacı, mən pıla satmıram ey, mən öpüşə verirəm.

Dədə Qorqud ● 2015/III

154

Diyir:
– Ay qardaş, bı nə sözdü, ayıpdı, mən qız uşağı, yetim adamam, sən mənnən
belə şey issiyirsən. Pul diyirsən, neçiyə diyirsən, gətirim alım.
Diyir:
– Yox.
Uşax da özini çırpır yerə, öldirir özünü ey, alassan, alassan, vəssalam. Qız o
yana baxır, bı yana baxır, Allah, bi yuxarda sən görürsən, neynim, özünü öldürür
da... Yavaşca üzünnən belə tutur, oğlan burdan bi qəşəy öpür.
Diyir:
– Helə bı mənə bəsdi, artıxlmasıycan bəsdi. Bı çərçi xırdasını da hər şeyi tökür
bı uşağın qabağına, aradan çıxır. Səhər-səhər gənə bı həmən şahın oğlu atı minip, bılların qapısının ağzınnan keçir, aparır ki, Arpa çayında bı atı suvarsın. Keçəndə qayıdır diyir:
– Ey dərzi qızı, ha dərzi qızı,
Reyhan mərzənin dəssəsi neçədi ha, neçədi?
Çərçi xırdası alıb, öpüş verməy necədi, ha necədi?
Hiii, qız ölür, partdıyır, çartdıyır, mənnən öpüş alan bı şahın oğlıymış. Bı da
kasıp qızdı da... Reyhan əkirmişdər, satırmışdar, onnan dolanırmışdar. Bı qız az fikirrəşir, çox fikirrəşir, xəbər göndərir. Diyir ki, şahın oğluna diyün, gəlirəm ona. Qısası
var axı, almalıdı. Diyir, gəlirəm ona. Səhərsi günü, bının da padruqası vardı. Çağırıp
ki, mənə məsləhət ver, şah mənə belə eliyip şahın oğlu. Çərçi xırdası verdi, mənnən
öpüş aldı. Mən neyləməliyəm?
Diyir:
– Ged bi dənə dərini, qoyun dərisini çıxad, başını belə boğ, qışdarı-qolları, hamısı belə üssündə. Hərəsinə bi zınqıroo düz, o zınqıllıyır ha... olardan düz. Bi dənə
isti ciyar, qoyun ciyarı, pütrüm1. Pük salafanın içinə, yanında götürür. Axşam səni
mən aparacam olların həyətinə. Oğlanın evini də tanıyıram, təkcə axşam olannan
sora, yatmax vaxtı gəlir ora. Sənə mən yol görsədəcəm.
Necə diyirsə, bu qız elə də eliyir. Axşam padruqası gəlir, gecə gedillər olların
həyətində o qədə güdüllər, güdüllər, şahın oğlu gəlip belə qapını açanda bu, belə girir
dalınca. Belə örtəndə heç bunu görmür. Oğlan gəlir qəşəycənə soyunur, maykasını
çıxadır, issiyir ki, şalvarın çıxarda, qız qapını açır, girir içəri. Diyir ki, mən Azreyiləm, gəlmişəm sənin canıı alam. Buyy, diyir, mən fılan qızı issiyirəm. Arzum var,
muradım var, qoy mən o qızı alım. Onnan sora məsləhət sənindi.
Diyir:
– Bıy, mən çıxıp gedəcəm, məəm yadımnan çıxacağ. Mən nə bilim, başqasıdı,
sənsən, o birsidi. Helə sənə bi peçat vırım, o peçatı vıram ki, mən sənə, bilim ki, sənsən.
Diyir:
– O peçat nədi?
Diyir:
– Bax öydə kim var, bir sənsən, bir mənəm. Şalvarıyı çək aşağı, səən yaniya iki
dəfə peçatı vurum, onnan sora çıxım, gedim.
1
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Oğlan aşağı baxır, yuxarı baxır, kim var bırda, bir Allahdı. Şalvarın sıyırır, isti
ciyarı çıxadır bının g.....nə iki dənə şappp, şappp, iki dənə peçat vırır.
Diyir:
– Bax, bı sənin peçatın. Gözüü yum, qapıdan çıxım, dala baxma ha...
Diyir:
– Yox, baxmıram.
Qız qapını açır, padruqa gözdiyir axı orda. Padruqa bayax bını vırdı qoltuğuna,
çıxdılar, getdilər. Səhər açılır, oğlan deyir, kim bildi ... İssi yad iydi, vırdı yanıma
da... Heç kim bilmədi, bir Allah bildi... Atı minir, oturur üssündə. Gənə gedir, bu Arpa çayında atı suvarmağa. İndi, qızım, gör nə diyir bu?!
Diyir:
−Dərzi qızı, ha dərzi qızı,
Reyhan mərzənin dəssəsi neçədi ha, neçədi?
Çərçi xırdası alıp, öpüş verməy necədi ha, necədi?
Deyir:
– Dayan, padşah oğlu, dayan.
Deyir:
−Padşah oğlu, padşah oğlu,
Azreyil cilidinə girib
Qapıdan içəri girib
Sənin gö...yə issi ciyarı1 vırmax necədi ha, necədi?!
Hiii.... Padşahın oğlı diyir:
– Pay atonnan, bı Azreyil deyilmiş, bı mənnən qısası aldı, öpüşün qısasın aldı.
Bu, diməli, həmən bı qız iymiş.
Gedir övə, – ata, – diyir, öldüm, partdadım, çartdadım.
−Noolub ay oğul, nə issiyirsən, dünyanın malı-dööləti məndə.
Diyib:
– Gərəy qızın tez toyun eliyəsən. Qızın toyunı eliyəy. Bir həftə çəhmir, qızın
toyunı eliyillər. İndi eliyillər, həmən padruqanı yenə çağırır.
Diyir:
– Gedirəm, bilirəm axı məni öldirəcəy oğlan. O, məni arvad almır, o, məni
öldirəcəy.
Deyir:
– Mənə yol çəh.
Deyir:
– Sənə bir yol çəkim. Bi dənə qoyunun dərisi lazımdı, tikə olmasın, bütöy
olsun. Onun içini doldur təmiz doşabnan, bəhməz da, bəhməz diyiriy. Onı mən götürəcəm. Mən yengə gələcəm sənə. O doşabnan dolı dərini mən götürəcəm, gətirəcəm.
Səni mən gətirəcəm, evə qoyacam, mən yengəyəm axı. Onı orda gizdədəcəm, qoyacam beləcə taxdın üsdünə. Üsdünə də qırmızı örtəcəm. Oğlan elə biləcəy ki, sənsən.
İçəri girən kimi sənə elə bir qılıc çəkəcəy ki, sən mənim gö..mə issi ciyar vırasan.
İndi səni öldirəcəm. Belə diyəcəy.

1
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Toyu olur, kəsəsi. Yengə yanında gəlir, həmən doşabı gətirir qoltuğunda. Gəlin
oturanda hamı çıxır, yengə qalır da. Axırda yengə də çıxır, bəy girir içəri. Gətirir həmən dərini adam kimi başını belə bağlıyıb, boğub, sıxıb da, motaldı da, motal... Qoyub qəşəycənə taxdın üssünə. Yekə, qırmızı kəlağayını da örtüb bunun üsdünə. Diyir
ki, özü-özünə oqqədənə qəzəblənib ki, içəri girən kimi səni iki parça eliyəcəy, doşab
tökiləcəy bırdan ora. Elə biləcəy ki, sənsən.
Diyəcəy:
– Ax, qoy bunun qanınnan bir ovuc içim ey, bu məni yandırıb. Mənə issi ciyarı
vırıb g.....mə.
Onda o, peşman olacağ.
Diyəcəy:
– Bının qanı şirin iydi, hayıf bunu öldürdüm, gör özü nə şirin iymiş.
Onda taxdın altınnan çıxarsan, diyərsən:
– Şah oğlu, ölməmişəm ey, mən burdayam. Day onun kini gedəcəy, sənnən
mehriban olacağ. Necə deyir, elə də eliyir. Yengə çıxanda bəy girir. Qılıncı çəkir ki,
hazır qoyur, yanır-yaxılır:
– Sən? Sən mənim g.....mə issi ciyarı vurursan? Sən mənim g.....mə issi ciyarı
vırasan???
Qılıncı çəkir, part, motalın ortasınnan, doşab tökilir yarı bıyana, yarı bıyana.
Qoy bının hələ qanınnan içim, sən məni yandırıpsan. Ovujdiyır içir, içir, sora diyir:
– Ayə, bı zalım qızının qanı necə şiriniymiş, hayıf, bını mən öldirdim. Qanı şirin olan gör, özi necə şirin olur... Elə diyəndə qız taxdın altınnan çıxır, durur bunun
qabağında.
Diyir:
– Əmoğlu, mən ölməmişəm ey... Mən bırdayam.
Bıllar qucaxlaşır, mehribannaşır, xoşbəxd yaşıyıllar. Allah cəmi cavannarı xoşbəxd eləsin. Hamının balası xoşbəxd olsun, içində də mənim balalarım, gəlinnərim.
Allah can sağlığı versin, qızım. Bax, nağıl burda bitir.
Söylədi: Həsənova Nəzakət Məmməd qızı, 1932 təvəllüdlü, orta təhsilli,
1951-ci ildə Qərbi Azərbaycandan Salyan rayonunun Aşağı Xələc kəndinə köçürülüb. Kitabxana müdiri işləyib, indi təqaüddədir.
Zərgərlə arvadının nağılı
Diməli, bir zərgər olur. Zərgərin arvadı olur. Arvad, Allaha, Tanrıya,
Peyğəmmərə, Əliyə, inanan olur, amma, yoldaşı yox. Yoldaşı simic olur. Bir gün
birisi gəlir, bunun qapısını döyür ki, Allah yolunda, Peyğəmmər yolunda, Əli
yolunda, mənə yardım elə. Elə bil yolçu qismində gəlir. Kişi çıxır, bunu qapıdan
qovur. Arvad bunu görür diyir:
– Axı o bizim Ağamızın adını çəkdi, Məhəmmədin, Peyğəmmərrərmizin,
Əlinin adını çəhdi. Onu neyçün boş qaytardın.
Diyir:
– Elə adı çəkən adama məəm həyətimdə yer yoxdu.
Arvad əl atır qulağınnan sırğasını çıxadır tulliyir həmən yolçuya ki, get özünə
gün ağla, Ağamın adını çəkdün.
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Həmin sırğanı götürür gedir. Gedir, diyir:
– Ay Allah, mən bunu hara satım, neynim, nağayrım?
Fırranır, gəlir.
Diyir:
– Bu kəntdə bir zərgər var. Gedim sırğanı göstərim ona. Görüm bu sırğıya nə qiymət
qoyacağ.
Gedir sırğanı göstərir. Kişi sırğanı tanıyır.
Diyir:
− Bu, mənim arvadımın sırğasına oxşuyur. Bu sırğanın da o qədər ağır qiyməti
olur ki, bu kişinin əli əməlli-başdı çörəgə çatır, yolçuluğdan əl çəkir.
Fırranır gəlir öyə. Arvadına diyir ki, arvad, səəçin sırğa almışdım, hanı o sırğa?
Aç başını baxım! Açır başın, görür sırğanın biri var, biri yoxdu. Diyir ki, bəs hanı
sırğan?
Diyir:
– Bəs, Əlinin adın çəkdilər, Əli yolunda mən o sırğanı verdim o yolçuya.
Diyir:
– Hansı əlünnən verdin?
Diyir:
– Sağ əlimnən!
Kişi götürür arvadın sağ əlin kəsir, qoyur qoltuğuna.
Diyir:
– Get! Da, sən adda məəm arvadım yoxdu. Get, Əli səən əlini yapışdırsın
yerinə. Görüm necə yapışdıracağ.
Qadın ağlıya-ağlıya gəlir. Gəlir çatır böyük bir ağacın altına. Orda huşun itirir,
qalır orda. O yola yaxın bir yerdə həmişə karvan gəlib-gedərmiş. Bir qoca arvad da
soosuz iymiş, uşaxları yoxmuş, elə karvannan dolanarmış. Gəlib-gedənnərə yeyibiçməy verərmiş. Görüllər, ağacın altında elə bil qarğa-quzğun fırranır, ancağ yaxın
tüşmür. Gəlir, görür ki, aydan arı, sudan duru, gözəl-göyçəy bir qadın. Ancaq qan
aparır bunu. Bunu götürür, aparır öyünə. Qadın həmişə də əlin gizdədir.
Diyir:
– Ööladımız yoxdu, sən bizə öölad ol! Bunu yedizdirillər, içizdirillər.
Vaxt-vədə gəlir, karvan gəlir. Tacirlər gəlir bir başqa yerdən. Öz vətəninə gedəndə tacirin biri görür ki, burda işıx yox, bişıx yox, bu kişinin komasından işıx gəlir.
Yavaş-yavaş gəlir. Balaca bir yırtıx var. Ordan baxır görür, nə gözəlliyində qadın namaz qılır.
Diyir:
– Ey dadi-bidad, mən indiyənəcən evlənməmişəm. Bu qadını alacam.
Buların uşağı yoxuydu. Bu qadın bura hardan gəlib? Gəlir, qoca arvadı, kişini görür.
Diyir:
– Vallah, bizim ööladımız yoxuydu. Belə bir yerdən tapdux gətirdüy. Gör əyəm razıdırsa, alginan.
Gedillər qadına diyillər. Qadın bir az fikirrəşir, razılaşır.
Diyir:
– Sabax karvan qalxacax. Gəlib onu götürüb aparacam.
Qadın razılaşır.
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Diyir:
– Ancağ mənə bi dənə imkan ver, mən bir ürkət, iki ürkət namaz qılım. Namazı
qılannan sora, razıyam də, qoşularam gedərəm.
Hamı gəlir yığılışır ki, bunu gəlin aparsınnar da burdan. Başdıyır namaz qılmağa. Namazı qılır, səjdiyə gedəndə, Allah-taala səjdiyə gedənin duasını tez eşidir, tez
qəbul eliyir. Səjdiyə gedəndə, baş əyirsən. Onda, nə dilək eləsən, Allah onu eşidir.
Allaha yalvarır səjdiyə gedəndə ki, ey Allahım, indiki günəcən mən qulağımdakı sırğanı sədəqə verdim. Onun üstündə də əlimi verdim. Məni öydən qoodu, didi ki, get,
əlini Əli yapışdırsın. İndi, mən gəlin gedirəm, mən orda xanım olacam. Tək əlnən nə
eliyəcəm? Noolar, Səndən ricam var, əlimi yapışdır yerinə, əlim yerinə yapışsın. Gəlin o səjdədə yuxuya gedir. Yuxuya gedir, onda ayılır ki, əlinin ikisi də yerində. Qurbanı olduğlarım bunun əlin yapışdırıb. Qoşulur bulara, çıxır gedir. Bir gün, iki gün,
özü xanım-xatın, gözəl-göyçəy zənəndi, belə var-döölət başacan. Gəlib buna deyillər
ki, həyətdə bi dənə dilənçi var. Ona nə verəy?
Diyir:
– Gedün pay verün!
Diyir:
– Yox, qoy gedim özüm baxım!
Diyir:
– Əlinin adın çəhdi.
Diyir:
– Ağamın adın çəkirsə, qoy özüm gedim baxım.
Gedir, qapıdan baxır, görür bunun əri. Vaxtiynən ki, bunun əlin kəsib hamara
atmışdı, həmin zərgər. Diyir ki, nətəər olur, sən Əliyə inandın?
Diyir:
– Mənim arvadım variydı. Əliyə inanmışdı, sırğasını qoparmışdı, vermişdi
yolçuya. Mən də onun müqabilində onun əlin kəsmişdim. O öydən çıxan gecəsinnən
öyümə od tüşdü yandı. Bütün varidatım məhv oldu getdi. Dilənçi kökünə tüşdüm.
Diyir:
– Bax gördün! Dedün əlini Əli yapışdırar! Əlin çıxardır.
Onda da, diyir, keçmişdə başqa kişiyə, məsələn, görsənə bilməzdin, əlin çıxadır
qapıda balaca bir yırtıx variymış, ordan göstərir ki, bax, bu, mənim kəsdüyün əlimdi.
Ağam əlimi yapışdırdı. Bu dəmdə bunun əri gəlir.
Diyir:
– Necə yani, mən öydən çıxmışam, sən öz bədənüü qeyri kişilərə göstərirsən.
Qılıncını çəkir ki, arvadının başın vursun.
Diyir:
– Dayan! Dayan, gör mən nə danışacam!
Başına gələnnəri danışır. Görür ki, əri başdadı ağlamağa.
Diyir:
– Sən bilirsən ki, mən həmən yolçuyam! Sırğa vermişdün ha, mən o sırğıynan
bu var-dööləti qazandım. Bu yerə gəldim çatdım. Mən tacir oldum. İndi mən sənə
inandım.
Xülasə, bular xoşbəx yaşıyır. Kişiyə də bir az dilənçi payı verillər, ordan
göndərillər. Bunun da Əliyə inanmağının bax axirəti də bu.

159

Dədə Qorqud ● 2015/III

Söylədi: Həsənova Nailə Zabuş qızı, 1964 təvəllüdlü, orta ixtisas məktəbini
bitirib. Salyan rayonu Şorsulu kəndi
Fərə bacının nağılı
Biri variydi, biri yoxıydi, bi dənə kənd variydi. Bu kəndin camahatı köçür gedir
başqa kəndə. O kənd qalır elə-belə də, boş. O kəntdə bir dənə cücə köçdən düşür,
qalır. Qorxusunnan çıxır ağacın başına. Ağacın başında qalır ki, tülkü yiməsin. Qalır
ağacın başında, böyiyir. Orda özünə yuva qurur, yumurtası olur, bala çaxardır. Bir
gün tülkü də gəlir ki, bu kəndin camahatı köçüb. Görüm burda nəsə tapım, yiyim də.
Hes zad tapa bilmir. Baxır görür ki, yuxarıda bi dənə anac oturub, yanında da 10-12
balası.
Diyir:
– Hə, mən bıları yiyərəm.
Diyir ki, fərə bacı, sən orda neynirsən?
Diyir:
– Sənnən qorxmuşam, gəlib oturmuşam burda.
Diyir:
– Qorxma, düş aşağı.
Diyir:
– Yox, balalarımı yiyərsən.
Diyir:
– Yo, yimərəm. Gəl, düş aşağı.
Diyib:
– Yox, düşmərəm.
Diyir:
– Düşməzsən, onda baluun birin ver.
Diyib:
– Yox, balamı da vermirəm.
Diyir:
– Vermirsənsə, onda bu ağacı mən dibinnən kəsərəm, hamsın yiyərəm.
Fərə bacı qorxur ki, bu tülki həqiqətən ağacı kəsər, balalarımı yiyər. Elə birin
verim, heç olmasa qalanı qalsın də. Birin verir, tülkü aparır, yiyir. Sabahı günü gənə
də gəlir. Gəlir, diyir:
– Fərə bacı, baluun birin verirsən ver, vermirsən, bu ağacı dibinnən kəsəcəm.
Fərə bacı ağlıya-ağlıya gətirib gənə balasının birin verir tülkiyə. Tülkü aparır,
yiyir. Belə-belə, munun cücələrinin çoxsun yiyir, azı qalır. Fərə bacı bir gün oturur
ağajda, ağlıyırmış. Göynən də bir qarğa uçurmuş. Qarğa qonur həmin fərə bacı cücəsi olan ağacın qanadına. Baxır ki, nöşün ağlıyırsan, fərə bacı?
Diyir:
– Bi dənə tülki gəlib məəm balalarımı aparır, yiyib hamsını. Gündə gəlir ki, baluun birin ver. Vermirsən, bu ağacı dibinnən kəsəcəm. Mən də qorxuram ki, bu ağacı
dibinnən kəsər, balalarımın hamsın yiyər.
Diyir:
– Bi dənə balunnan ver mənə, mən sənə bi dənə çəm öyrədim.
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Diyir:
– Ta nə qaldı ki? Birin də səə verim. Onda özün bil. Kəsər yiyər, hamsını yiyər,
səə də yiyər.
Diyir:
– Hə, yaxşı, birin də səə verim. Ağlıya-ağlıya gətirir, birin də ona verir.
Diyir ki, onun nə baltası var, nə mişarı var. O səni qorxudur. Mişarrıya bilmiyəcək, baltası yox, baltalıya bilmiyəcək. Elə sən otur burda, balalaruvu saxla. Qarğa
bı cücəni götürür gedir. Səhər tülkü gənə gəlir.
– Fərə bacı, baluun birin ver, vermirsən, ağacı dibinnən kəsirəm.
Diyir:
– Vermiyəcəm.
Diyir:
– Vermiyəssən, ağacı kəsəcəm.
Diyir:
– Baltun yox, mişarun yox, nəynən kəsəcəysən?
Baxır görür, həqiqətən baltam yox, mişarım yox, bu boyda ağacı mən nətəər
kəsə bilərəm?! Bı fərə bacı bebelə məə cücə verib qorxusunnan, heç onu bilmirdi.
Onu ancax hiyləgər qarğa öyrədib ona.
Diyir:
– Yaxşı, qarğa. Gör sənin başua nə oyun gətirrəm.
Gedir Kürün qırağına, bir bağdan bi salxım üzüm dərir, gedir Kürün qırağında
özün bələşdirir palçığa, uzanır Kürün qırağına. Güya ki, bu, ölüb. Üzümün gilələrin
bircə-bircə üzünə-gözünə düzür. Bu üzümün gilələrin düzür. Güya ölüb… Qarğa
göynən uçurmuş. Görür ki, tülki ölüb, belənçiy palçığa yıxılıb ölüb.
Diyir:
– Bı tülki diyirəm, ancağ hiyləgər tülküydü. Bəlkə də, ölmiyib bu. Üzümnən nə
yaxşı yiyərdim.
Tülkü ölmüş kimi uzanır. Üzündə-gözündə üzüm. Qarğa göynən uçanda gəlir
oturub baxır görür ki, nəfəs almır. Görür ölüb də, xəbəri yoxdu munun. Yavaş-yavaş
gəlir, bu gözünnən götürür üzümü, aparır o yanda yiyir, bu böyrünnən götürür aparır
o yanda yiyir. Üzümü ağzınnan götürəndə munu tülkü happ eliyir tutur.
Diyir:
– Mən hiyləgərəm, sən mənnən də hiyləgərsən. Amanın günüdü, tülki lələ, məni nağayrırsan qayır, aparıb Salyan Kürünə atma… Salyan Kürü böyük Kürdü, onnan
mən qorxuram. Ora atma.
Diyir:
– Elə yaxşı yadıma saldun, səni elə Salyan Kürünə atacam.
Tutur munu ağzında, qarğanı tülki aparır. Burdan Səlyanacan pay-piyada gedir.
Çıxır körpünün üsdünə. Ordan yelliyir qarğanı o yana. Açır ağzınnan buraxır, qarğa
pırr eliyir, uçur gedir. Qarğa gedir özüyçün yaşıyır. Tülkü görür ki, qarğa ondan da
hiyləgərdi…
Göydən üş dənə alma düşdü. Biri sənin, biri Şükufənin, biri mənim.
Söylədi: Həsənova Roza Məmmədsadıq qızı, 1935 təvəllüdlü, 5 sinif oxuyub, təqaüdçüdür. Salyan rayonu Şorsulu kəndi.
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Bir gün çobanın biri, qoyun otaran vaxtı, qoyunu otardığı yerdə görür ki, qoyunnar hürkdi qaşdı. Gedir görür ki, sən dimə, qoyunnar hürkən vaxtı, ilanın birin
əyağının altında əzib, ilan yıxılıbdı, qıvrılır yerdə.
Diyir:
– Neynim, neynim, yazığı gəlir, götürür bu ilanı sarıyır. Sarıyır ilanın yarasını
bərpa eliyir də, istəmir ki, ürəyi gəlmir öldürməyə. Bu ilanın da onnan sora buna rəhmi gəlir.
Diyir:
– Sən yaxşı kişisən, mənə yaxşılığ elədün. Mən də bunnan sora səə köməklik
edəcəm. Soruşur, səən adun nədi?
Diyir:
– Məəm adım Əlimərdandı!
Diyir:
– Hə, Əlimərdan, bunnan belə hər gün sən gələrsən mənim başıma yavaşcadan
bir dənə ağac vurarsan, mən ağzımdan bir dənə qızıl atacam sənə.
Bu minvalnan hər gün gəlirmiş kişi.
Diyir:
– Amma hər gələndə məniyçün bir kasa süd gətirərsən.
Kişi südü gətirirmiş qoyurmuş ilanın yuasının ağzına. İlan çıxırmış, süd içirmiş. Kişi də yavaşca ağacnan vururmuş başına, ilanın ağzındakı ləl tüşürmüş yerə.
Götürürmüş bunu, gedirmiş. Kişinin bir gün işi çıxır. Diyir ki, oğlum, hər gün mən
pul gətirirəm. Bəs ilan da orda acdı, büyünnəri ona süd aparmağ lazımdı. Məəm işim
var. Sən gəl bu südü aparginan verginən ona, ilana. İlan çıxannan sora, yavaşcana vurarsan başına, qoy ilanın ləli tüşsün. Oğlan gedir. Oğlan südü verir, fikirrəşir ki, bu
ilanın hər halda ağzında çoxlu qızıl var. Tamahı güc gəlir buna. Qoy ilanın başına
çoxlu-çoxlu vurum, ilanın ağzındakı pütün qızıllar tüşsün. Həmən vaxtı ilan gəlir,
südü içir. Bi dənə yavaşcana vurur, əvvəlcə yavaş, ilanın ağzındakı birinci qızıl tüşür.
İkincini elə möhkəm vurur ki, ilanın başı yarılır, amma ölmür. İlan girir içəri, yuvasına. Oğlanın tamahı gənə güc gəlir. Başdıyır ilanın yuasın qazmağa. Yuasın qazır.
İlan axırda gizdənirmiş, sən dimə, balaları da içərdə. Birinci balaların tapır ilanın, öldürür hamsını, amma ilanın özü sağ qalır. Sora oğlan bir dənə qızılı götürür kor-peşman qayıdır ki, heç-zad olmadı da, ilan da küsdü getdi, bizə bi də heç ziyannığ verməz. Qayıdır gəlir evinə. Evinə gələnnən sora, ana ilan da sağ qalıb axı, bu ana ilan
ordan çıxır tüşür oğlanın ardıycan gəlir buların evinə. Gəlir, o kişinin, çobanın ailəsin
də öldürür, oğlun da öldürür, ilan çıxır gedir. Onnan sora, kişi də qalır pulsuz.
Söylədi: Cəfərov Azər Cəbrayıl oğlu. 1990 təvəllüdlü, ali təhsilli. Neftçala
rayonu Xolqaraqaşlı kəndi
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Qardaş türk folkorundan
Qars türküləri – II
Əvvəlki sayımızda Qarsın ictimai-siyasi və tarixi-etnoqrafik mənzərəsinə qısaca nəzər salmış, bölgədən toplanan Qars türkülərinin bir qismini təqdim etmişdik. Bu
sayımızda da təqdim etdiyimiz nümunələr Qarsda müxtəlif aşıqların dilindən toplanmış türkülərdir. Burada da əvvəlki sayımızda olduğu kimi aşıq havalarına yazılmış
sözlərlə yanaşı, Qars xalq mahnıları yer alır. Bu xalq mahnıları arasında “Ay sallanıb
gedən yar”, “Ay dağlar səndə gözüm var”, “Bayram gəlib elimə, elimizə” və s. kimi
Azərbaycan mahnıları da yer alır.
Qumru ŞƏHRİYAR
Baca Baca Barhana1
Baca Baca Barhana (Dön Dön Döndüm Yâr)
Baca Baca Barhana (Güle İzin Al Gel Öldüm Yâr)
Bacada Gül Çalhana (Dön Dön Döndüm Yâr)
Bacada Gül Çalhana (Güle İzin Al Gel Öldüm Yâr).
Dökme Gülün Suyunu (Dön Dön Döndüm Yâr)
Dökme Gülün Suyunu (Güle İzin Al Gel Öldüm Yâr)
O Yâr Gele Yıhana (Dön Dön Döndüm Yâr)
O Yâr Gele Yıhana (Güle İzin Al Gel Öldüm Yâr).
Kara Kazan Koldadır (Dön Dön Döndüm Yâr)
Kara Kazan Koldadır (Güle İzin Al Gel Öldüm Yâr)
Bugün Yârim Yoldadır (Dön Dön Döndüm Yâr)
Bugün Yârim Yoldadır (Güle İzin Al Gel Öldüm Yâr).
Olam Boyun Gurbanı2
Olam Boyun Gurbanı
Sensin Dağlar Ceylanı
Kara Kaşın Gözlerin
Budur Aşkın Fermanı.

1
2

Kars/Digor/Söğütlü Köyü-Gündüz Hatunoğlu-Şenel Önaldı
Kars-Saliha Aladağ-Nida Tüfekçi
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Hey
Öldürme Beni
Şevmişem Seni
Guş Diline Gurban
İnce Beline Hayran
Şeker Lebine Doymam
Vay Benim Maralım.
İncidir Dişin Senin
Hoştur Gülüşün Senin
Aşkından Ölürem Men
Yok Mu İnsafın Senin.
Hey
Öldürme Beni
Şevmişem Seni
Guş Diline Gurban
İnce Beline Hayran
Şeker Lebine Doymam
Vay Benim Maralım.
Kekliğin Gözü Ela
Başıma Açtı Bela
Yiğit Ona Demişem
Sevdiğini Tez Ala.
Hey
Öldürme Beni
Şevmişem Seni
Guş Diline Gurban
İnce Beline Hayran
Şeker Lebine Doymam
Vay Benim Maralım.
Ayrı Düşeli Senden1
Ayrı Düşeli Senden (Hele Mamocan)
Yaralıyam Sinemden (Gülüm Mamocan)
Gece Gündüz Çıkmazsın (Hele Mamocan)
Hayalimden Rüyamdan (Gülüm Mamocan).

1

Kars/Sarıkamış-Kurbani Kılıç-Muzaffer Sarısözen
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Havuzda Vurdum Teşti (Hele Mamocan)
Suyu Bulandı Geçti (Gülüm Mamocan)
Senin Derdinden Hergün (Hele Mamocan)
Halim Niceye Düştü (Gülüm Mamocan).
Ay Sallanıp Geden Yar1
Ay Sallanıp Geden Yar
Getme Getme Sözüm Var
Goy Bir Bakim Doyunca
Gözlerinde Gözüm Var.
(Hey) Gelişine Gidişine Duruşuna Kurban
Bakışına Gülüşüne Süzüşüne Heyran
Ay Ay Gara Gaşlım Ay Sırmalı Saçlım
Ay Ay İnce Bellim.
Elma Attım Denize
Geliyor Yüze Yüze
Gız Allah'ın Seversen
Geçerken Uğra Bize.
(Hey) Gelişine Gidişine Duruşuna Kurban
Bakışına Gülüşüne Süzüşüne Heyran
Ay Ay Gara Gaşlım Ay Sırmalı Saçlım
Ay Ay İnce Bellim.
Bizim Elin Çiçeği
Gars’ımızın Göyçeği
Ay Gız Seni Sevmişem
Budur Sözün Gerçeği.
(Hey) Gelişine Gidişine Duruşuna Kurban
Bakışına Gülüşüne Süzüşüne Heyran
Ay Ay Gara Gaşlım Ay Sırmalı Saçlım
Ay Ay İnce Bellim.
Bir Garip Kuşum Yaralı2
Bir Garip Kuşum Yaralı
Öz Cananımdan Aralı
Hesret Kaldım Nazlı Yarı.
1
2

Kars-Yöre Ekibi-Nida Tüfekçi
Kars-Muazzez Türing
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Ay Dudu Dillim
Ay Şirin Dillim Hara Maralısan
Ay Özü Göğçek Sözü Gerçek Hara Ceylanısan.
Yüzünde Halı Var Bala Ceylanım
Git Yare Yalvar Bala Eskerim
Can Ol Gel Şen Ol Gel Dağlarda Ceylan Ol Gel
Derdime Derman Ol Gel.
Ay Dudu Dillim
Ay Şirin Dillim Hara Maralısan
Ay Özü Göğçek Sözü Gerçek Hara Ceylanısan.
Karadağ'da Düşman Topu (Vurun Evlatlarım)1
Karadağ'da Düşman Topu Patlıyor
Asker Hücum Etmiş Kars'ı Alıyor
Hırsınnan Hasımımız Çatlıyor.
Vurun Evlatlarım Allah Aşkına
Şehit Olanımız Cennet Köşküne
Atın Aslanlarım Allah Aşkına
Şehit Olanımız Cennet Köşküne.
Kars'ın Kalesinde Yahni Çölünde
Asker İlerliyor Gümrü Yolunda
Halit Paşa Önde Tüfek Elinde.
Vurun Evlatlarım Allah Aşkına
Şehit Olanımız Cennet Köşküne
Atın Aslanlarım Allah Aşkına
Şehit Olanımız Cennet Köşküne.
Halit Paşa Der Ki Durmayın Atın
Düşmanın Da Kökü Gelsin Büsbütün
Bozulmuş Ordusu Kaçıyor Tutun.
Vurun Evlatlarım Allah Aşkına
Şehit Olanımız Cennet Köşküne
Atın Aslanlarım Allah Aşkına
Şehit Olanımız Cennet Köşküne.

1

Kars-Aşık Şeref Taşlıova-Murat Çobanoğlu-Nida Tüfekçi
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Tan Yeri Atanda Şafak Sökende1
(Ah) Tan Yeri Atanda Şafak Sökende (Hele Babam Sökende)
Düşmanın Üstüne Hörelenmeli
Hezaran Kılıçlı Kara Kalkanlı
Yiğit Onbeş Yerden Yaralanmalı.
(Ah) Haber Aldım Nökerinden Kulundan (Hele Babam Kulundan)
Doyuk Oldum Akçasından Pulundan
Hey Ağalar Kızıl Kanın Elinden
Kır At Altımızda (Hey Hey) Kınalanmalı.
(Ah) Köroğlu Der Mirza Gele Han Gele (Hele Babam Han Gele)
Ben İsterim Günde Bin Tufan Gele
Derelerden Oluk Oluk Kan Gele
Baş Kesilip Kelle Kürelenmeli.
Bayram Gelip Elime Elimize2
Bayram Gelip Elime Elimize
Nağme Düşüp Dilime Dilimize.
Gönlüm Güler Elim Güler Güzel Civan
Çalar Tarı Çalar Sazı Güler Eller Gülü.
Her Yan Gül Çiçek Gül Çiçek
Elvan Gül Çiçek Gül Çiçek.
Gönlüm Güler Elim Güler Güzel Civan
Çalar Tarı Çalar Sazı Güler Eller Gülü.
Bir Sabah Vakti Uyandım3
Bir Sabah Vakti Uyandım
Gördüm Çiçekler Ağladı (Ceylanım)
A Ceylanım Terlanım Ay Gadan Alım
Süsem Sümbül Mor Menevşe
Derdim Çiçekler Ağladı (Aman Aman).
Ecel Şerbetini Dadan
El Üzermiş Bir Dünyadan
Gözlerimden Akan Sudan
Verdim Çiçekler Ağladı.
Bülbül Terk Etmez Gülünü
İlhami Söyler Halını
Katmer Gülün Bir Dalını
Dürdüm Çiçekler Ağladı.
1

Kars-Aşık Dursun Cevlani-Muzaffer Sarısözen
Kars-Hüseyin Muratoğlu-Sami Yılmaztürk
3
Kars-İlhami Demir-Mehmet Özbek
2
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Gayrıya Açıldı Ol Güli Rana1
Gayrıya Açıldı Ol Gül-İ Rana
Beyhude Ten Açmaz (Yavrum) Oldu Gülzâre Bülbül
Ağyare Koklattı Kendini Hayfa
Durma Bu Gülşende (Yavrum) Bicare Bülbül.
Her Seher Alemi Giryan Edersin
Nalanla Uşşakı (Yavrum) Hayran Edersin
Gonca Delirilince Figan Edersin
Kim Düşürdü Seni (Yavrum) Bu Zare Bülbül.
Hagirmi Yigirmi Gızlar2
Hagirmi Yiğirmi Gızlar
Teli (De) Değirmi Gızlar
Yârıma Gurban Olsun (Ay)
Mahlede Girmi Gızlar.
Arkalığım Çift Çini
Sevem Gözün İçini
Nerelerde Kalmışsan (Oy)
Göynümün Gövercini.
Elek Ezim Ucundan
Kız Nar Aldım Hürcundan
Başıma Neler Geldi (Oy)
Bir Hayırsız Ucundan.
Gelsin Deyi Arzulamış Yar Beni3
Gelsin Diye Arzulamış Yâr Beni
Duman Çökmüş Yollar Kıştır Gelemem
Arpalar Bar Çekmiş Buğday Sararmış
Ziraat Zamanı İştir Gelemem.
Yağmur Yağar Dere Gelir Selinen
Mektup Yazmam Konuşalım Telinen
Haber Aldım Evlenmişsin Elinen
Ne Haldır Ne De Düştür Gelemem.

1

Kars/Sarıkamış-Kurbani Kılıç-Erkan Sürmen
Kars/Çakmak Köyü-Seyhan Özbuğutu-Ramazan Kartal
3
Kars/Kağızman/Çilehane-Mehmet Orhan-Zeki Çiçek
2
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Uçan Kuşlan Haber Saldım Götürmez
Felek Hiç İnsanı Güldürmez (Güldürmez)
Ecel Gelse Müddetini Bildirmez
Geçiyor Ömrümden Yaştır Gelemem.
Ta Küçükten Âşkın Beni Bürüdü
Süsem Sümbül Gülsen Kızım Büyüdü
Orhani’yam İhtiyarlık Göründü
Çevrildi Çar Yanım Taştır Gelemem.
Bir Garip Kuşum Yaralı1
Bir Garip Kuşum Yaralı
Öz Cananımdan Aralı
Hesret Kaldım Nazlı Yarı.
Ay Dudu Dillim
Ay Şirin Dillim Hara Maralısan
Ay Özü Göğçek Sözü Gerçek Hara Ceylanısan.
Yüzünde Halı Var Bala Ceylanım
Git Yare Yalvar Bala Eskerim
Can Ol Gel Şen Ol Gel Dağlarda Ceylan Ol Gel
Derdime Derman Ol Gel.
Ay Dudu Dillim
Ay Şirin Dillim Hara Maralısan
Ay Özü Göğçek Sözü Gerçek Hara Ceylanısan.
Bir Hışmınan Geldi Geçti (Kiziroğlu)2
(Ah)
Bir Hışmınan Geldi Geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bu Dağları Deldi Geçti
Kim Kim Kim Kim
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey Oğlu Bir Bey Oğlu.
(Ah)
Bir At Biner Ala Paça
Mecel Vermez Kırat Kaça (Hey)
1
2

Kars-Muazzez Türing
Kars-Aşık Dursun Cevlani-Muzaffer Sarısözen
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Az Kalsın Ortamdan Biçe
Kim Kim Kim Kim
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey Oğlu Bir Bey Oğlu.
(Ah)
Hay Edende Haya Teper
Huy Edende Huya Teper (Hey)
Köroğlunu Çaya Teper
Kim Kim Kim Kim
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir Bey Oğlu Bir Bey Oğlu.
Dağda Kırarlar Cevizi1
Dağda Kırarlar Cevizi
Hani Ya Gelinin Çeyizi
Vallahi Tatlı Ballıyam
Billahi Tatlı Ballıyam.
Dağda Kırarlar Fıstığı
Hani Ya Gelinin Yastığı
Vallahi Tatlı Ballıyam
Billahi Tatlı Ballıyam.
Dağda Kırarlar Meşeyi
Hani Ya Gelinin Döşeği
Vallahi Tatlı Ballıyam
Billahi Tatlı Ballıyam.
Dağda Kırarlar Urganı
Hani Ya Gelinin Yorganı
Vallahi Tatlı Ballıyam
Billahi Tatlı Ballıyam.
Bu Dere Otlanacak2
Bu Dere Otlanacak (Hanım Yayla Yayla Da Yayla)
Otları Toplanacak (Kızlar Yayla Yayla Da Yayla)
Çıkın Kızlar Kapıya (Hanım Yayla Yayla Da Yayla)
Sevkıya Toplanacak (Kızlar Yayla Yayla Da Yayla).

1
2

Kars/Sarıkamış-Ömer Sayın-Muzaffer Sarısözen
Kars-İsabalı Uludağ-Necla Uludağ
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Ordu’dan Emir Gelmiş (Hanım Yayla Yayla Da Yayla)
Sevkıya Toplanacak (Kızlar Yayla Yayla Da Yayla).
Bu Derenin Uzunu (Hanım Yayla Yayla Da Yayla)
Kıramadım Buzunu (Kızlar Yayla Yayla Da Yayla)
Aldım Türkmen Kızını (Hanım Yayla Yayla Da Yayla)
Çekemedim Nazını (Kızlar Yayla Yayla Da Yayla).
Ordu’dan Emir Gelmiş (Hanım Yayla Yayla Da Yayla)
Sevkıya Toplanacak (Kızlar Yayla Yayla Da Yayla).
Ay Gara Gaş Eğil Öpem Gaşından1
(Ey) Ay Gara Gaş Eğil Öpem Gaşından
Çadıra Yaraşmıyir Düşer Başından
Derdine Yanmışam On Dört Yaşından.
Ölürem A Ceyran A Ceyran Balam Yazıgam A Ceyran
Balam Ey Balam Ey Balam Ey Balam Yazıgam A Ceyran
Bala Ceyran Bala Ceyran Bala Ceyran Balam.
(Ey) Bahçaya Girme Yâr Boyun Görerler
Ağ Yüzünden Gonca Halı Dererler
Gorharam Ki Seni Yada Vererler.
Ölürem A Ceyran A Ceyran Balam Yazıgam A Ceyran
Balam Ey Balam Ey Balam Ey Balam Yazıgam A Ceyran
Bala Ceyran Bala Ceyran Bala Ceyran Balam.
(Ey) Garşıdan Baharam Görünür Bayir
O Ela Gözlere Olmuşam Mail
Bir Bala Sevmişem Adı İsmail.
Ölürem A Ceyran A Ceyran Balam Yazıgam A Ceyran
Balam Ey Balam Ey Balam Ey Balam Yazıgam A Ceyran
Bala Ceyran Bala Ceyran Bala Ceyran Balam.
Ay Dağlar Sende Gözüm Var2
Ay Dağlar Sende Gözüm Var
Ay Mendederde Dözüm Var
Haber Verin Yar Gelsin
Ay Yüreğimde Sözüm Var.
1
2

Kars-İsmail Başaran-İslam Özinan-Muzaffer Sarısözen
Kars-İbrahim Yıldırım Arşivi
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Gel Bize Gel Bize Gel
Gurbanam O Kaş Göze Yar.
Ay Su Gelir Arhanağa
Ay Dolanır Çarhanaya
Menden Öz Yarim Küsüp
Ay Bilmirem Harhanağa.
Gel Bize Gel Bize Gel
Gurbanam O Kaş Göze Yar.
Ay Men Aşıgem Gence Vay
Ay Şeki Şirvan Gence Vay
Yar Yardan Ayrılsa Da
Ay Mehebbet Ölünce Yar.
Gel Bize Gel Bize Gel
Gurbanam O Kaş Göze Yar
Ay Gız Adın Amandır1
Ay Gız Adın Amandır
Hoş Bakışın Yamandır
Dönen Gece Söz Verdin (Balam)
Bu Gece Ki Tamamdır
Gaşın Gözün Şirin Sözün
Aldı Yazık Canımı
Men Sene Heyran
Sen Cana Kurban
Ay Hanım Hanım
Sen Menim Canım
Men Seni Alım
Dağlara Gaçım Bu Gece
Ay Gız Adın Emine
Şeker Verdim Yemine
Nenem Seni Beğendi (Balam)
Gaç Gel Sen De Men İle
Gaşın Gözün Şirin Sözün
Aldı Yazık Canımı
Men Sene Heyran
1

Kars-Yöre Ekibi-İstanbul Belediye Konservatuarı
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Sen Cana Kurban
Ay Hanım Hanım
Sen Menim Canım
Men Seni Alım
Dağlara Gaçım Bu Gece.
Geline Bak Geline
Tefin Alıp Eline
Şirin Şirin Danışır (Balam)
Gurban Olam Diline.
Gaşın Gözün Şirin Sözün
Aldı Yazık Canımı
Men Sene Heyran
Sen Cana Kurban.
Ay Hanım Hanım
Sen Menim Canım
Men Seni Alım
Dağlara Gaçım Bu Gece.
Mert Dayanır Namert Kaçar1
Mert Dayanır Namert Kaçar (Yavrey Hey)
Meydan Gümbür Gümbürlenir
Şahlar Şahı Divan Açar
Divan Gümbür Gümbürlenir.
Yiğit Kendini Öğende (Yavrey Hey)
Toplar Menzili Döğende
Şeşber Kalkana Değende
Kalkan Gümbür Gümbürlenir.
Top Atılır Kal'asından (Yavrey Hey)
Hak Saklasın Belasından
Köroğlu'nun Narasından
Her Yan Gümbür Gümbürlenir.
Bağa Girdim Bağbanını Görmedim2
Bağa Girdim Bağbanını Görmedim
Deste Tutup Gülden Çelenk Dermedim
En Güzeli Görüp Könül Vermedim.
1
2

Kars-Aşık Dursun Cevlani-Muzaffer Sarısözen
Kars-Kemal Özbuğutu-Ramazan Kartal
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Gözlerin Gurbanı Ala Göz Balam
Boyun Gurban Ala Göz Balam.
Men Aşığı Olmuşam Ay Gaşdarına
Hasret Çekirem Ala Gaşdarına
Canım Gurban Olsun Taydaşdarına.
Gözlerin Gurbanı Ala Göz Balam
Boyun Gurban Ala Göz Balam.
Gözün Gaydasıdı Akar Bilirem
Gizdin Gizdin Süzer Bakar Bilirim
Aşığı Yandırar Yakar Bilirem.
Gözlerin Gurbanı Ala Göz Balam
Boyun Gurban Ala Göz Balam.
Bağdan Bir Gül Almışam1
Bağdan Bir Gül Almışam
Yüreğime Salmışam
Yüreğimin Sırrını
Yârim Sene Vermişem.
Bahçe Güzel Bağ Güzel
Hayatta Bir Yâr Güzel
Hele Hoş Günlerimin
Geleceği De Var Güzel.
Yâr Şirindi Yüzlerin
Güldü Ela Gözlerin
Galbimi Nurlandırır
Senin Ela Gözlerin.
Bahçe Güzel Bağ Güzel
Hayatta Bir Yâr Güzel
Hele Hoş Günlerimin
Geleceği De Var Güzel.

1

Kars-Muazzez Türing
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Folklorşünas təqvimi

DƏDƏ ƏLƏSGƏR OCAĞINDAN AZƏRBAYCAN
FOLKLORŞÜNASLIĞINA GEDƏN YOL
İslam
Ələsgər

90

Azərbaycan türklərinin milli-mənəvi dəyərlərinin daşıyıcısı kimi, ozan-aşıq sənəti folklorumuzun tükənməz qaynaqlarındandır. Bu zəngin söz sənətinin tədqiqi Azərbayсan
folklorşünaslığının qarşısında duran mühüm məsələlərdəndir.
Ulu bir xalqın yaratmış olduğu çoxçalarlı sənət dünyasından
bəhrələnərək böyük söz xəzinəsinə bələdçilik edən istedadlı
alimlərimizdən biri də tanınmış aşıqşünas, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru İslam Talıb oğlu Ələsgər olmuşdur.
İslam Talıb oğlu Ələsgər 1925-ci il iyun ayının 22-də
Qərbi Azərbaycanın Basarkeçər rayonunun Ağkilsə kəndində
məşhur Aşıq Ələsgərin oğlu Aşıq Talıbın ailəsində dünayaya
göz açıb. O, ilk ibtidai təhsilini öz kəndlərində almış və 1934-35-ci il dərs ilində Zod
kənd orta məktəbinin 5-ci sinfinə daxil olub, 1940-cı ildə orta təhsilini başa vurmuşdur. Elə həmin tarixdən etibarən İslam Ələsgər Zərkənd kəndində müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. Sonralar təhsilini artırmaq məqsədilə o, 1950-ci ildə Bakı Dövlət
Universitetinin (keçmiş Azərbaycan Dövlət Universiteti) filologiya fakültəsinə daxil
olmuş, 1954-cü ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Əsrlər boyu Azərbaycan xalqının saz və söz məbədgahı olmuş Göyçə mahalında, özü də Aşıq Talıb kimi ustadın ailəsində dünyaya göz açan İslam Ələsgər aşıq
sənətinin sehrinə düşməyə bilməzdi. İslam müəllimin aşıq sənətinə olan bu sevgisi,
demək olar ki, onu gənclik illərindən bir tədqiqatçı kimi hazırlayırdı. Özü bu barədə
belə deyirdi: "Hələ on iki yaşımdan başlayaraq aşıq şeirlərinin, xüsusən babam Aşıq
Ələsgərin ədəbi irsini toplamağa təşəbbüs etmişəm". Bütövlükdə Azərbaycan aşıq
yaradıcılığına yaxşı bələd olan İslam müəllim böyük bir həvəslə gənc yaşlarından bu
məsuliyyətli işin altına girərək Ələsgərin zəngin irsini Aşıq Talıbın məsləhəti ilə tədqiq edirdi. Bu xeyirxah işin, nə qədər çətin olsa da, öhdəsindən cəsarətlə gələn tədqiqatçı hətta, Ələsgər poeziyasını gözlənilən təhriflərdən qoruyaraq onu olduğu kimi öz
xalqının ixtiyarına verməyə çalışırdı. Əlbəttə, bu ağır zəhmət tələb edən işdən İslam
müəllim heç vaxt yorulmur, əksinə, o, bu işdən zövq alırdı. O, bu yorulmaz elmi fəaliyyəti ilə öz adını Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının Vəli Xuluflu, Hümmət Əlizadə, Əhliman Axundov, Məmmədhüseyn Təhmasib, Paşa Əfəndiyev, Vaqif Vəliyev, Mürsəl Həkimov və b. kimi folklor toplayıcıları və yorulmaz tədqiqatçıları sırasına yaza bildi. İslam Ələsgər 1972-ci ildə "XIX əsr Göyçə aşıqları və Aşıq Ələsgər"
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi
(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsini aldı. Qeyd edək ki, alimin yaradıcı-
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lığında böyük ustadımız Aşıq Ələsgərin zəngin bədii irsi ilə yanaşı, həm də onun
ölümündən sonra xalq arasında ustad aşıqlar tərəfindən yaradılan dastan-rəvayətlərin
tədqiqi də böyük yer tutur. Məlumdur ki, uzun bir həyat yolu keçmiş Aşıq Ələsgərin
apardığı irili-xırdalı toy məclislərində baş vermiş hər bir əhvalat zaman keçdikcə
rəvayətə çevrilmişdir. Ustad haqqında yaradılmış bu dastan-rəvayətləri böyük həvəslə toplayan tədqiqatçı onları müxtəlif illərdə çap etdirmişdir.
Aşıq Ələsgərin bir çox şeirlərinin yaranma səbəbləri barədə müəyyən söhbətlər
də məlumdur. Aşıqlar bunlara bir qədər də bəzək-düzək vurub, dastan şəklində danışırlar. Amma aşıqlar bunları "dastan" yox, "əhvalat" və ya "hekayət" adlandırırlar
("Dəli Alının əhvalatı", "Həcər xanımın hekayəti" [1,5] və s.). İslam Ələsgəri istedadlı folklorşünas kimi tanıdan, onun davamlı şəkildə apardığı dərin elmi araşdırmaları olmuşdur. Bu onu deməyə əsas verir ki, o, aşıq yaradıcılığının istər təbliğ olunması işində, istərsə də toplanıb nəşr olunması sahəsində böyük xidmətlər göstərmiş
alimlərimizdən idi. Onu da qeyd edək ki, alimin apardığı səmərəli elmi axtarışlar yalnız Aşıq Ələsgər irsinin üzə çıxarılması ilə yekunlaşmır. O, həm də, Ələsgər ocağının
yetirdiyi digər yaradıcı aşıqlardan – Aşıq Nəcəf və Növrəs İmanın bədii irsini toplayıb tədqiq etmiş, onlara sığal çəkərək elmi və ədəbi ictimaiyyətə təqdim etmişdir.
Tədqiqatçı bu kitabların hər birinə ön söz yazaraq ədəbi irsin elmi təhlilini vermişdir.
Saz-söz sənətinə qəlbən bağlı olan İslam müəllim ta gənclik illərindən bu günə
kimi böyük ustad Dədə Ələsgərin zəngin söz xəzinəsinə dönə-dönə müraciət etmişdir. Hər dəfə müraciət edəndə onun yeni-yeni keyfiyyətlərini üzə çıxarmışdır.
Alimin “Aşıq Ələsgər yaradıcılığının bədii xüsusiyyətlərinə dair” məqaləsində
oxuyuruq: “Aşıq Ələsgərin dili bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə zəngindir. O, epitet,
bənzətmə, istiarə, mübaliğə, təzad, təkrir və kinayə kimi təsvir vasitələrindən yerliyerində istifadə etməyi bacarmışdır. Ələsgər özündən əvvəlki klassik aşıq poeziyasını dərindən öyrənmiş, böyük həyat təcrübəsi və qeyri-adi, fitri istedadı sayəsində bu
ədəbiyyatı bir çox orijinal bədii keyfiyyətlərlə zənginləşdirib, yüksək mərhələyə qaldırmışdır. Klassik aşıq şeirinin müxtəlif formalarından istifadə edən böyük sənətkar
təcnis, dodaqdəyməz divani, müstəzad, qoşa qafiyə və dildönməzin ilk nümunələrini
yaratmışdır” [2, 3-4].
İslam Ələsgər qırx səkkiz il müəllim işləmişdir. Alim bu müddət ərzində elmi
axtarışlarını uğurla davam etdirərək Göyçə aşıqları və el şairlərinin şeirlərini toplayıb
çap etdirmişdir. Tədqiqatçının 1991-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş “Ələsgər ocağı” şeirlər kitabı buna misal ola bilər. İslam müəllim bu kitabında
Aşıq Ələsgər ocağının ən istedadlı nümayəndələrindən on ikisinin şeirlərini vermişdir. Bunlardan, Aşıq Ələsgərin atası Alməmmədin, qardaşı çoban Məhəmmədin, qardaşı oğlu Növrəs İmanın və oğlu Aşıq Talıbın əsərlərindən seçmə nümunələri misal
göstərmək olar. Mərhum professor Mürsəl Həkimov kitab haqqında yazırdı: "Aşıq
Ələsgər şəcərəsində poetik söz-sovu, deyim-duyumu ilə ədəbi ictimaiyyətimizin
oğuz-elat elində, toy-büsatlarda sazı-sözü ilə diqqəti cəlb edən aşıqların istedad dünyasını nəvə İslam daha uğurlu şəkildə toplayıb qələmə ala bilərdi. Folklorçu Ələsgər
dünyasının poetik duyumunu, əsasən, düzgün irdələmiş, çeşidləmiş və geniş oxucu
kütləsinin stolüstü kitabına çevirmişdir" [3, 4].
Tədqiqatçının bu sıradan olan kitablarından biri də Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı tərəfindən 1999-cu ildə çap olunmuş "Sazlı-sözlü Göyçə" toplusudur. Təbii ki,
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bu kitab Göyçə aşıq və el şairlərinin heç də hamısını əhatə etmir. Adı çəkilən bu kitabın əsas əhəmiyyəti ondadır ki, burada"şeirləri itib-batmaq təhlükəsi qarşısında qalan el şairlərinə də yer verilmişdir".
Bunların ardınca tədqiqatçı Ələsgər ocağının Azərbaycan aşıq sənətinə bəxş etdiyi yaradıcı ustad aşıqlarından olan Aşıq Nəcəfin və Növrəs İmanın təkrarolunmaz
bədii irsini toplayıb ayrı-ayrılıqda çap etdirmişdir. Ümumiyyətlə, müəllifin Azərbaycan aşıq sənətinin tədqiqinə (xüsusən də Göyçə aşıq mühitinə) dair altmışdan çox elmi məqaləsi çap olunub. Alimin yazdığı bir sıra məqalələri Göyçə aşıq mühitinin yetirdiyi görkəmli saz-söz ustadlarının həyatı, dövrü və ədəbi irsinin dəqiqləşdirilərək
üzə çıxarılması işində böyük əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, vaxtılə alimin "Ulduz"
jurnalında dərc olunmuş "Aşıq Musa" adlı məqaləsində oxuyuruq: "Yalnız onun
Göyçənin Qaraqoyunlu kəndindən olduğu və 1795-1840-cı illər arasında yaşadığı
qeyd olunur. Aşığın iki cümlədən ibarət olan bu "tərcümeyi-halı" ayrı-ayrı müəlliflərin yazılarında dönə-dönə təkrar olunmuşdur. Cəsarətlə demək olar ki, Musa haqqında olan bu qeyd yanlışdır. Tədqiqatçı vaxtılə Aşıq Musanın məclislərində olan şahidlərin təsdiqini tapan fikirlərinə istinad etmiş və nəticədə aşığın Qaraqoyunlu kəndində deyil, məhz Ağkilsə kəndində 1830-ju ildə doğulduğu üzə çıxmışdır” [4, 7-8].
Aşıq Ələsgərin 1956-cı ildə çap edilən kitabının hazırlanmasında gənc tədqiqatçı İslam Ələsgərin xidmətlərini yüksək qiymətləndirən professor M.Təhmasib yazırdı: “Əsərlərinin son nəşrindən keçən iyirmi il ərzində bu görkəmli sənətkarın əsərləri bir dəfə də olsun əsaslı şəkildə nəşr edilməmişdir. “Azərnəşr” bu yeni kitabın tərtibini aşığın nəvəsi İslam Ələsgərov yoldaşa tapşırmışdır ki, bu da çox doğru bir hərəkətdir. İslam aşıq ədəbiyyatını yaxşı bilən gənclərimizdəndir. Demək olar ki, əgər
Hümmət Əlizadə Ələsgərin şeirlərini ilk dəfə toplamış və hər dəfə nəşr edərkən təhriflərdən təmizləməyə çalışmış, getdikcə təkmilləşdirmişsə, İslam bu son nəşr ilə müəyyən dərəcədə istinad edilməsi mümkün olan dürüstləşdirilmiş mətn əmələ gətirmişdir” [5, 3].
Göründüyü kimi, professor M.Təhmasib İslam Ələsgərin bir tədqiqatçı kimi
Aşıq Ələsgər irsinin toplanıb nəşr olunması işində qazandığı uğurları yüksək qiymətləndirmişdir. Çoxsaylı məqalələri ilə yanaşı, folklorşünas alim həmçinin iyirmiyə yaxın kitabın tərtibçisi və redaktoru olmuşdur. Həmin kitablar sırasına daxildir: "Aşıq
Ələsgər", Bakı, “Azərnəşr”, 1956; "Aşıq Ələsgər", Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1963;
"Aşıq Ələsgər" “Bakı, “Elm nəşriyyatı, 1972, II cilddə; "Göyçəli Aşıq Ələsgər" Ankara, 1987; "Aşıq Ələsgər", Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 1988; "Ələsgər ocağı", Bakı,
“Yazıçı nəşriyyatı, 1981; "Gözüm bir alagöz xanıma düşdü", Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 1993; "Aşıq Ələsgər", Bakı, “Şərq-qərb” nəşriyyatı 1999; "Sazlı-sözlü Göyçə".
Bakı, “Azərnəşr”, 1999; "Haqq aşığı Ələsgər", Bakı, “Maarif” nəşriyyatı, 1999;
"Göyçəli Aşıq Nəcəf". Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2000; "Aşıq Ələsgər". Bakı, “Çinarçap” nəşriyyatı, 2003; "Növrəs İman", Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2004; "Aşıq Ələsgər", Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2004 və s. İslam Ələsgər Göyçə aşıq mühitinin
timsalında ozan-aşıq sənətinin yalnız təbliğatçısı kimi deyil, eyni zamanda istedadlı
tədqiqatçısı kimi də elmi ictimaiyyət tərəfindən tanınır. İslam müəllimin səmərəli
elmi fəaliyyəti Azərbaycan filoloji fikri tarixində əhəmiyyətli yer tutur.
Ulu Qorqud yadigarı olan ana sazımızın həzin və məlahətli sədaları altında böyüyüb tərbiyə alan gənc İslam saz və söz sənətinin sehrinə düşməyə bilməzdi. Atalar
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demişkən: “Ustad oğlu şəyird olmaz.” Bu məşhur xalq deyiminə əsaslansaq, söyləyə
bilərik ki, İslam müəllimi bir tədqiqatçı kimi bu çətin və məsuliyyətli yolun yolçusuna çevirən babası Ələsgərin ecazkar sənət dünyasına olan sevgisi olmuşdur. Tədqiqatçı alimin gərgin əməyi nəticəsində Aşıq Ələsgərin təkrarsız sənət incisi olan şeirlərini toplayaraq yenidən xalqın özünə qaytarmışdır.
Onu da qeyd edək ki, bu il Aşıq Ələsgər ocağının layiqli yetirməsi, görkəmli
tədqiqatçı alim İslam Talıb oğlu Ələsgərin anadan olmasının 90 illiyidir. Çox heyif
ki, o, bu yubileyi görə bilmədi. Bir il bundan əvvəl amansız ölüm böyük bir nəslin
davamçısı, folklorşünas alim, gözəl insan, səmim dost olan İslam Ələsgəri aramızdan apardı. Anamız torpaq onu da öz ağuşuna aldı. Cismən aramızda olmasa da bir
tədqiqatçı-alim kimi İslam Ələsgərin Azərbaycan folklorşünaslıq elmi qarşısındakı
xidmətləri danılmazdır. Odur ki, alimin əziz xatirəsi elmi və ədəbi ictimaiyyətimiz
tərəfindən dərin hörmət və ehtiramla yad edilərək anılmaqdadır.
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