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FOLKLORDA AZƏRBAYCANÇILIQ VƏ MULTĠKULTURALĠZM 1
Azerbaijaniism and multiculturalism in folklore
Summary
Azerbaijaniism ideology in the folklore basically shows itself in the
conception of native land and in the expression of statehood feelings. At the end
of the 18th century when Azerbaijan faced with the challenge of choosing its own
way to Iran and Russia the abstract native land concept was replaced by the
concrete geographical areas (Sheki, Shirvan, Garabag). In the epos ―Koroglu‖ the
main hero’s saying ―I am from the other side of Gaf‖ and mentioning his place as
the Caucasus in that epos the conception of native land is showed just Azerbaijan.
But in the epos ―Dede Gorgud‖ the word ―el‖ (―land‖) in the word expression
―Oghuz eli‖ shows that it carries the independent society meaning according to
the political point and Oghuz heroes are ready to give up their lives for protecting
the political independence of the native land. Chanlibel where Koroglu lived with
his brave men is the symbol of the independent society and state as the Oghuz
area, the enemy’s visit to that place is equal to the death of Koroglu or brave men.
The root of the multiculturalism in folklore goes to the mythological
thoughts. The ceremonies celebrated with the rising of the Sun and the rain, Novruz ceremonies are celebrated by Azerbaijan Turks and the limited nations living
in Azerbaijan in the similar forms. Such similarity also shows itself in wedding
and mourning traditions. In the mythology of the different nations the cultural hero’s connection to the divine origin, being associated with the magic powers and
being introduced as the representative of the justice separates the folklore nourished from the mythology from the national egoism and gives the common public
content to it. According to the multicultural values one of the most characteristic
subjects is love. In the part of ―Ganturali‖ of the epos ―Dede Gorgud‖, in the epos
―Asli-Karam‖ the mutual love of the son of Muslim with the Christian daughter
doesn’t become limited with the love of two individuals. This love expresses the
respect and esteem of the Azerbaijan nation to the neighboring nations.
Key words: Azerbaijaniism, independence, national and cultural varieties,
multiculturalism, myth, epos, ceremony, nationality, common public.
1
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Азербайджанизм и мультикультурализм в фольклоре
Резюме
В фольклоре идеология азербайджанизма выражается в основном
понятием родина и отображением чувств государственности. В конце
XVIII века, когда Азербайджан, оставшийся в тисках Ирана и России, был
вынужден выбрать свой путь, общее понятие родины в баятах постепенно
заменяют конкретные географические названия (Шеки, Ширван, Карабах).
Если главный герой эпоса «Короглы» словами «Я из той стороны Кафа»
связывает свои корни с Кавказом, то этот факт показывает, что в этом
дастане под понятием родина подразумевается именно Азербайджан.
Выражение слова «эль» в словосочетании «Огуз эли» из эпоса
«Книга моего Деда Коркута» независимого государства в политическом
смысле еще раз показывает что, Огузские герои готовы пожертвовать
своей жизнью за политическую независимость родины. Ченлибель, где
Короглы со своими храбрецами обосновались, является символом
независимого общества и государства, как и Огуз эли, вход врагов туда
равносильно смерти для Короглы, а также его храбрецов.
Корни мультикультурализма в фольклоре восходят к мифологическим
воззрениям. Обряды вызывания дождя и солнца, обычаи и традиции
праздничного комплекса Новруз проводятся аналогичным образом как у
Азербайджанских тюрков, так и у многих малочисленных народов, проживающих на территории Азербайджана. Такая идентичность также наблюдается и в свадебных и похоронных обрядах. В мифологии отдельных народов связь культурного героя с божественным началом и магическими силами и представление его как глашатая справедливости отдаляет фольклор
от национального эгоизма, придает ему общечеловеческое содержание.
Одной из характерных тем в аспекте мудьтикультуральных ценностей является любовная тематика. Взаимная любовь мусульманина и христианки в Песне Гантуралы Эпоса «Книга моего Деда Коркута» и «АслиКерем» не ограничивается любовью двух индивидов. Эта любовь выражает уважение азербайджанцев к соседним народам.
Ключевые слова: азербайджанизм, независимость, национальное и
культурное разнообразие, мультикультурализм, миф, эпос, обряд, национальность, общечеловеческое
GiriĢ
Milli və mədəni müxtəliflik baxımından kifayət qədər zəngin olan Azərbaycanda multikulturalizm azərbaycançılığın tərkib hissəsidir. Azsaylı xalqların
mədəniyyətini öyrənmək bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyətini öyrənmək deməkdir. Multikulturalizmlə azərbaycançılığın bu cür ayrılmazlığı şifahi və yazılı
ədəbiyyatımızda özünəməxsus ifadəsini tapıb. Azərbaycançılıq ideyası XX əsrin
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əvvəllərindən etibarən Azərbaycan yazılı ədəbiyatında aydın şəkildə hiss olunmağa başlayıb. Bu dövr ədəbiyyatımıza əsaslı təsir göstərən ―Molla Nəsrəddin‖
və ―Füyuzat‖ jurnallarında ölkənin taleyi, xalqın bu günü və sabahı ilə bağlı yazılar aparıcı yer tutub. Cəlil Məmmədquluzadənin ―Azərbaycan‖, Əli bəy Hüseynzadənin ―Nicat məhəbbətdədir‖ adlı məqalələri azərbaycançılıq ideyasının
ifadəsində proqram səciyyəli əsərlər kimi meydana çıxıb. XX əsrin əvvəlləri
Azərbaycan ədəbiyyatında azərbaycançılıq mövzusunda müxtəlif poeziya, nəsr,
dramaturgiya nümunələri yaranıb. Sovet dövründə azərbaycançılıq ideyasının
bədii ifadəsi sovet ideologiyasının verdiyi imkanlar daxilində mümkün olub. Sovet vətənpərvərliyi çərçivəsində olsa da, bu dövrdə yazıçılarımız o taylı-bu taylı
Azərbaycanın istiqlal mücadiləsi ilə bağlı qiymətli əsərlər çap etdiriblər. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı bütün başqa cəhətləri ilə yanaşı, həm də milli istiqlal ideyasının, azadlıq və müstəqillik düşüncəsinin ön plana çıxması baxımından fərqlənib. Bütün tarixi mərhələlərdə yazılı ədəbiyyatımız Azərbaycan
mövzusuna müraciət edərkən, təbii ki, xalq ədəbiyyatından bəhrələnib.
İstər XX əsrin əvvəlləri, istər sovet dövrü, istərsə də müstəqillik dönəmində ayrı-ayrı sənətkarlara, ədəbi mərhələlərə həsr edilən bir çox elmi əsərlərdə
ədəbiyyatşünaslarımız azərbaycançılıq ideologiyasının yazılı ədəbiyyatımızdakı
mühüm aspektlərini araşdırmaya cəlb ediblər. Amma bu sözləri şifahi xalq ədəbiyyatı barədə söyləmək çətindir. Şifahi xalq ədəbiyyatında azərbaycançılığın,
multikulturalizmin necə və hansı şəkildə öz əksini tapması qənaətbəxş şəkildə
araşdırılmayıb. Deməli, folklorumuzda azərbaycançılıq xüsusi tədqiqata cəlb
edilməmiş bir mövzu olaraq qalır və həmin mövzunu sistemli şəkildə araşdırmaq bir zərurət kimi qarşıya çıxır.
Azərbaycançılıq
Azərbaycançılıq düşüncəsinin folklorda hansı istiqamətlərdə əks olunduğunu izləyərkən, hər şeydən əvvəl, onu nəzərə almalıyıq ki, bu düşüncə ümumi
vətən anlayışından konkret coğrafi məkana doğru tədrici dəyişmə və inkişaf yolu keçir. Yazılı ədəbiyyatımızda ―mənim vətənim haradır?‖, ―mənim milliyyətim nədir?‖, ―mən hansı dildə danışıram?‖ kimi suallardan başlayan, H.Zərdabi,
M.F.Axundzadə, M.Şahtaxtlı, C.Məmmədquluzadə, A.Səhhət, Ü.Hacıbəyov,
S.Vurğun, B.Vahabzadə, M.Araz kimi ədiblərin yaradıcılığında mühüm ideya
istiqamətinə çevrilən azərbaycançılıq təfəkkürü öz mayasını folklordan götürür.
Yazılı ədəbiyyatımızda ―mənim vətənim haradır?‖ sualına ədiblər ―Şərqdir‖,
―İrandır‖, ―Turandır‖, ―Qafqazdır‖ cavablarının əvəzinə, tədricən ―Azərbaycandır‖ cavabını verirlərsə, bu cür təfəkkür dəyişməsi xalqın özündən gəlir, dəyişən
ictimai-siyasi şəraitə uyğun olaraq vətən anlayışına xalqın yeni və fərqli münasibət bəsləməsindən doğulur. Vətən anlayışına xalqın yeni və fərqli münasibəti
xalq ədəbiyyatının qismən yığcam və çevik janrlarında diqqəti daha tez cəlb
8
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edir. Vətənin insan üçün əziz bir varlıq olması motivi ilə bayatılarda tez-tez
qarşılaşırıq:
Əzizim vətən yaxşı,
Geyməyə kətan yaxşı.
Gəzməyə qürbət ölkə,
Ölməyə vətən yaxşı.
Azərbaycan XVIII əsrin sonlarında İran və Rusiya məngənəsində qalıb öz
yolunu seçmək məcburiyyəti ilə üzləşdikdə bu məşhur bayatı motivi yeni
məzmun çaları qazanmağa başlayır, mücərrəd vətən anlayışını konkret coğrafi
məkanlar (Şəki, Şirvan, Qarabağ) əvəz edir:
Əziziyəm Qarabağ,
Şəki, Şirvan, Qarabağ.
Tehran cənnətə dönsə,
Yaddan çıxmaz Qarabağ.
Qarabağ hakimi İbrahimxəlil xanın İrana – Fətəli şahın sarayına göndərilmiş qızı Ağabəyim ağa tərəfindən söylənildiyi güman edilən bu bayatının
birinci bayatıdan fərqi ondadır ki, burada Şəki, Şirvan və Qarabağ timsalında
vətəndən öz sərhədləri olan, bu sərhədlərlə İrandan ayrılan bir məmləkət kimi
bəhs olunur.
Azərbaycanın öz sərhədləri olan bir tarixi-coğrafi məkan, vahid vətən kimi
dərk və təsvir edilməsi əfsanə və rəvayətlər üçün də səciyyəvidir. Təsadüfi deyil
ki, əfsanə və rəvayətlərimizin böyük bir qismi Azərbaycan ərazisindəki yaşayış
yerləri (Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, Naxçıvan, Gəncə,
Lənkəran, Bakı, Şamaxı, Quba, Şəki...); dağ, qaya və qalalar (Şah dağı, Qoşqar,
Kəpəz, Qırxqız, Yanardağ, Gəmiqaya, Əlincə, Qız qalası...); çaylar və göllər
(Araz, Kür, Arpa çayı, Həkəri, Bərgüşad, Göygöl, Maral göl, Göyçə gölü...) və
s. kimi konkret coğrafi məkanlarla bağlıdır. Coğrafi məkan kimi Azərbaycanın
nişan verilməsi ―Koroğlu‖ dastanı üçün də səciyyəvi sayıla bilər. ―Koroğlu‖da
baş qəhrəman ―Qafın o tərəfindənəm‖ deyib yerini-yurdunu Qafqazla əlaqələndirirsə, bu fakt həmin dastanda vətən anlayışı altında məhz Azərbaycanın
nəzərdə tutulduğunu göstərir.
Unutmaq olmaz ki, folklorda vətən anlayışını Azərbaycan timsalında,
Azərbaycanın konkret coğrafi məkanları nümunəsində araşdırmaq nə qədər
əhəmiyyətlidirsə, həmin anlayışı Oğuz eli timsalında, Oğuz elinin coğrafiyası
nümunəsində araşdırmaq da mifoloji-tarixi baxımdan bir o qədər əhəmiyyətlidir.
―Dədə Qorqud‖ dastanında vətən müqəddəs torpaq, ilahi mənşəli sular,
dağlar və ağaclar deməkdir. ―Dədə Qorqud‖ qəhrəmanları ən çətin məqamda
göylə bərabər, yerə – torpağa da and içirlər, ―göy tanıq olsun, yer tanıq olsun‖
deyirlər, daşqın sulara, uca dağlara, qollu-budaqlı ağaclara ilahi güc mənbəyi
kimi baxırlar.
Türk mifoloji təsəvvüründə uca dağ yerlə göyü birləşdirən dirəkdir. Uca
dağ göyə və Tanrıya daha yaxın olan bir məkandır. Qədim türklərdə vətən anla9
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yışı göyə və Tanrıya daha yaxın olan dağ anlayışından başlayır. Bu gün dilimizdə ―yurd yeri‖, ―kiçik vətən‖ mənalarında işlənən ―oba‖ sözü öz mənşəyini
məhz həmin inamdan alır. Qədim türklər və monqollar bozqırlarda torpağı, dağ
ətəklərində isə daşı üst-üstə qalayıb düzəltdikləri təpəcikləri ―oba‖ adlandırırdılar. ―Oba‖lar müqəddəs dağları əvəz edir və ibadət yerinə çevrilirdi (Ögel
1994, 133). B.Ögel oba haqqındakı bu qeydlərlə bir tərəfdən vətən adı altında ilk
öncə dağların başa düşülməsini, digər tərəfdən də dağların səcdəgaha çevrilməsini diqqətə çatdırır. Mifoloji-etnoqrafik materiallardan məlum olur ki, türk xaqanlarının başçılıq etdiyi möhtəşəm törənlərin (xüsusən qurban törənlərinin)
çoxu müqəddəs dağların başında keçirilirmiş (Ru 1998, 119-120). Ölən xaqanların dağ başında dəfn olunması da dağın müqəddəsliyinə etiqadın mühüm
göstəricilərindən biri kimi diqqətə çatdırılır (Ögel 1988, 763).
Dağ obrazı ilə yanaşı ağacın da qutsallığı göylə bağlı olmasındadır. Mifoloji baxımdan ağac da dağ kimi göyün dirəyidir. Qədim türk düşüncəsinə görə,
göyə dayaq olan dəmir dağlar kimi, göyə dayaq olan dəmir ağaclar da var. Yerdən boy verib qalxan bu cür mifoloji ağacların başı göy üzünə gedib çatır (Ru
1998, 118-119). Türk xalqlarında dünya ağacı ilə bağlı geniş yayılmış adətlərdən biri xüsusi dirəklərin yerə basdırılması və həmin dirəklərə mavi, ağ, sarı
rəngli parçaların bağlanmasıdır. Dirəklər, söz yox ki, dünya ağacına, müxtəlif
rənglər isə göyün və yerin müqəddəs rənglərinə bir işarədir (Ögel 1994, 44-45).
Türk xalqları müqəddəs sayılan ağaclarda Tanrının əlamətlərini axtarıblar.
Tanrı tək olduğu kimi, müqəddəs ağac da tək olmalıdır; Tanrı əbədi olduğu kimi, müqəddəs ağac da yaz-qış yarpaqlarını tökməməli, yamyaşıl olmalıdır; Tanrı
var olanların hamısından böyük, ehtişamlı, əzəmətli olduğu kimi, müqəddəs
ağac da ətrafdakı ağaclardan daha yüksək, daha qollu-budaqlı, daha əzəmətli olmalıdır; Tanrı doğulmayan və doğmayan olduğu kimi, müqəddəs ağac da meyvəsiz olmalıdır; Tanrı sığınılacaq varlıq olduğu kimi, müqəddəs ağac da hər
yana kölgə salmalı, insanların sığınacağı bir yer olmalıdır (Ərqun 2002, 5-6).
Qədim türklərin suya tapınması dağa və ağaca tapınması ilə yan-yana, içiçədir. Yakutlar belə hesab edirlər ki, dünya ağacının kökləri kükrəyib keçən bir
sarı suya dirənir və bu su ağaca əbədi güc verir (Ru 1998, 119). Yakutların mifoloji təsəvvürünə görə, Lena və Yenisey çaylarının mənbəyi dünyanın başlanğıcı, bu çayların okeana töküldüyü yer isə dünyanın qurtaracağıdır. Bu çaylar öz
mənbəyini cənnətdən alan, yəni göydən enən və bir müddət yer üzündə axdıqdan sonra okeana tökülərək yeraltı dünyaya qovuşan qutsal çaylardır (Ögel
1994, 140).
―Dədə Qorqud‖ dastanında dağ, ağac və su obrazlarının nə qədər mühüm
yer tutduğunu boyların sonundakı ozan alqışları açıq-aydın göstərir:
Yerlü qara dağların yıqılmasun!
Kölgəlicə qaba ağacın kəsilməsün!
Qamın aqan görkli suyun qurımasun!
(KDQ 2000, 45)
10
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Dağ, ağac və su obrazları dastanda qəhrəmanları yüksək mərtəbədə təqdim
etmək üçün ozana tez-tez gərək olur:
Qarşu yatan qara dağım yüksəgi oğul!
Qanlu suyum daşqunı oğul!
(KDQ 2000, 69, 71).
Oğuz igidinin uca dağa, daşqın suya tay tutulması kimi, onun dirəyə bənzədilməsi, yəni onun haqqında ―dünlügü altun ban evimin qəbzəsi oğul‖ deyilməsi də, heç şübhəsiz, qəhrəmanı böyütmə, onu uca mərtəbəyə qaldırma əlamətidir. ―Dədə Qorqud‖da ara-sıra rast gəldiyimiz ―Türkistanın dirəyi‖ və bu
gün danışıqda tez-tez işlətdiyimiz ―filankəs evimin dirəyidir‖ bənzətmələri, çox
güman ki, kök etibarilə ―göyün dirəyi‖ mifoloji təsəvvüründən törəmədir. Dünya
ağacının göy qübbəsinə dayaq olması inancı, ehtimal ki, insanın evə dayaq olması anlayışını doğurur, yəni mifoloji düşüncədən metaforik düşüncəyə keçməyin səciyyəvi bir nümunəsi ortaya çıxır.
Əlbəttə, mövzumuza uyğun olaraq bizi burda maraqlandıran vətən anlayışı
ilə bağlı dağ, ağac və su obrazlarının mifoloji tərəfləri, həmin obrazların hansı
səviyyədə müqəddəsləşdirilməsi, ideallaşdırılmasıdır. Şübhə yoxdur ki, ―qarşu
yatan qara dağım‖ deməklə ozan mifoloji dünyagörüşə uyğun olaraq dağı canlı
varlıq, hami ruh kimi təsəvvür edir. ―Su Haq didarın görmüşdür‖ deməklə (KDQ
2000, 47) Qazan xan suyun müqəddəsliyinə, onun sakral aləmlə bağlılığına işarə
edir. Ağacın müqəddəs varlıq kimi təqdim edilməsinə gəlincə, dastandakı bu
parçanı xatırlatmaq lazım gəlir:
Məkkə ilə Mədinənin qapusı ağac!
Musa Kəlimün əsası ağac!
…Şahi-mərdan Əlinin Düldülinin əyəri ağac!
Zülfiqarın qınıyla qəbzəsi ağac!
Şah Həsənlə Hüseynün beşigi ağac!
…Başın ala baqar olsam, başsız ağac!
Dibin ala baqar olsam, dibsüz ağac!
(KDQ 2000, 50)
Uruzun dilindən verilən bu nümunədə ağac müqəddəs məkanlar və müqəddəs şəxsiyyətlərlə əlaqələndirilməkdən başqa, həm də ―başsız‖və ―dibsiz‖
adlandırılır və bununla müqəddəsliyin mifoloji kökünə işarə edilir. Jan Pol Runun fikrinə şərik olub biz də belə hesab edirik ki, ―başsız‖ və ―dibsiz‖ adlandırılmaqla dastanda ağacın kökünün və başının bu dünya ilə (profan aləmlə) bağlı
olmaması, yəni ağacın adi ağac yox, dünya ağacı olması nəzərdə tutulur (Ru
1998, 118).
Dağın, ağacın və suyun müqəddəs sayılması dastanda Oğuz eli adlı vətəni
müqəddəsləşdirməyin, ideallaşdırmağın mühüm bir vasitəsi kimi yadda qalır.
Dövlətçilik təfəkkürü, o cümlədən vətən anlayışı ―Koroğlu‖ dastanında
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında gördüyümüzdən müəyyən qədər fərqli şəkildə
ortaya çıxır. Başlıca fərq Koroğlu və silahdaşlarının mövcud İran şahlığını və
11
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Osmanlı sultanlığını qəbul etməyib azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxması, dövlət içində dövlət yaratmasıdır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan XVI əsrin
sonları, XVII əsrin əvvəllərində İran və Osmanlı dövlətlərinin savaş meydanına
çevrilir, mövcud siyasi vəziyyətə etiraz əlaməti olaraq başlayan Cəlalilər hərəkatı ―Koroğlu‖ dastanının yaranmasına təkan verir. Amma ―Koroğlu‖ ―KitabiDədə Qorqud‖la eyni epik ənənənin məhsulu olduğuna görə bu dastanların
ideya-bədii sistemində, eləcə də dövlətçilik məsələsinə münasibətində üst-üstə
düşən məqamlar istənilən qədərdir. Belə məqamlardan biri Oğuz eli və Çənlibel
paralelidir. ―Dədə Qorqud‖dakı Oğuz eli kimi, ―Koroğlu‖da da Çənlibel həm bir
vətən, həm də bir dövlət rəmzidir. Çənlibeldəki davranış normaları Oğuz
elindəki davranış normalarına xeyli dərəcədə oxşardır. Ən başlıca oxşarlıq xalq
mənafeyi naminə döyüşə hazır olmaq, döyüşdə misilsiz şücaət göstərib qalib
gəlmək, bu çətin və şərəfli yolda ölümdən zərrə qədər qorxmamaqdır.
Azərbaycançılıq düşüncəsinin folklorumuzda əsas istiqamətlərindən biri
vətənə məhəbbət hissinin ifadəsi ilə, vətən uğrunda mübarizənin təsviri ilə
bağlıdırsa, digər bir istiqamət müstəqil dövlətçilik ideyasının birbaşa və yaxud
dolayı şəkildə əks etdirilməsi ilə bağlıdır. ―Dədə Qorqud‖ eposunda Oğul eli,
―Koroğlu‖ eposunda Çənlibel uğrunda mübarizə başqalarından asılılığın qarşısını almaq məqsədi ilə aparılır. ―Dədə Qorqud‖dakı ―Oğuz eli‖ ifadəsinin özündəcə müstəqilliyə işarə edilir. Məlumdur ki, qədim ―il/el‖ sözündən başqa ―toplum‖ mənasında işlənən ―bodun/budun‖ sözü də vardır. Fərq burasındadır ki,
―bodun/budun‖ adlanan toplum siyasi cəhətdən müstəqil ola da bilər, olmaya da
bilər. ―İl/el‖ adlanan toplum isə siyasi cəhətdən müstəqil olan toplumdur və
onun göz bəbəyi kimi qorunan ərazisi, sərhədləri vardır. ―El‖ sözü ―Dədə Qorqud‖ eposunda da məhz bu cür işlənir. ―Oğuz eli‖ ifadəsi altında dastançı xalq
adlı sosial qurumun, vətən adlı coğrafi məkanın və hakimiyyət adlı siyasi qurumun vəhdətini nəzərdə tutur, bu vəhdətin pozulmazlığını məhz siyasi müstəqillikdə, başqa dövlətlərdən asılı olmamaqda görür.
Müstəqil dövlətçilik düşüncəsinin bu cür birbaşa ifadəsindən başqa, folklorun müxtəlif janrlarında dolayı ifadəsi ilə də qarşılaşırıq. Əgər şifahi xalq
ədəbiyyatının hər hansı bir nümunəsində insan ləyaqətindən, insanın əyilməzliyindən bəhs edilirsə, bu, müstəqillik duyğusunun dolayı şəkildə əks etdirilməsi
deməkdir. Təsadüfi deyil ki, akademik İsa Həbibbəylinin elmi redaktorluğu və
həmmüəllifliyi ilə çap olunan ikicildlik ―Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı‖ kitabında məhz şifahi xalq ədəbiyyatı müstəqillik düşüncəsinin mühüm
qaynaqlarından biri kimi nişan verilir. Belə hesab edilir ki, ―vətənə gəldim, imana gəldim‖, ―keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın sel səni, yatma tülkü daldasında, qoy yesin aslan səni‖ tipli atalar sözlərində vətənə bağlılıq, əyilməzlik,
milli mənlik hisslərinin ifadəsi vardır və bu hisslər müstəqil dövlətçiliyə aparan
hisslərdir (Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı 2016, 39-40).
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Mültikulturalizm
Folklorda mültikulturalizmin əsas qaynaqlarından biri arxaik düşüncə
tərzi, mifoloji görüşlərdir. Bir-birindən çox uzaq məsafələrdə yaşayan, aralarında heç bir genetik və iqtisadi-mədəni əlaqə olmayan xalqların belə ətraf aləmə
oxşar mifoloji münasibət bəsləməsi folklorda bəşəri ideyaların güclənməsinə
əsaslı təsir göstərir. Dünya xalqlarının mifologiyasında mədəni qəhrəmanın ilahi
mənşəyə bağlanması, sehrli qüvvələrlə əlaqələndirilməsi və haqq-ədalət təmsilçisi kimi təqdim edilməsi folkloru milli eqoizm kimi dar çərçivədən çıxarır.
Forma baxımından son dərəcə milli olan folklor məzmunca ümumbəşəri mahiyyət daşıyır. Azərbaycan eposu ―Dədə Qorqud‖da aslan südü ilə bəslənən Basat;
Qafqazın azsaylı xalqlarından olan ləzgilərin ―Şarvili‖ eposunda gün işığından
törəyən Şarvili; qırğız eposu ―Manas‖da almadan törəyən Manas; alman eposu
―Nibelunqlar nəğməsi‖ndə əjdahanı öldürüb qanında çimən Ziqfrid ilahi mənşə
və sehrli qüvvələrlə bağlı qəhrəman kimi məğlubedilməzlik xüsusiyyəti qazanır
və haqq-ədalət uğrunda mübarizə aparır. Bu məğlubedilməz qəhrəmanlar əjdaha, Təpəgöz və sair qeyri-adi varlıqlarla yanaşı, insanlarla da vuruşurlar. Epos
qəhrəmanlarının vuruşduğu insanlar arasında başqa xalqların və başqa dinlərin
nümayəndələri də varmı? Var. Bəs epos qəhrəmanlarının başqa xalqların və başqa dinlərin nümayəndələri ilə vuruşması milli eqoizmə yuvarlanmaq və multikultural dəyərlərdən uzaqlaşmaq deyilmi? Xeyr. Ona görə ki, eposda, bütövlükdə folklorda insanlar dini və milli mənsubiyyətindən daha çox xeyiri və şəri nə
dərəcədə təmsil edib-etməməsi ilə, xeyirxah və bədxah olması ilə fərqləndirilir.
Epos qəhrəmanının vuruşduğu insanlar dini və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, şəri təmsil edən, haqq-ədalətə qarşı çıxan bədxah insanlardır. Mövzumuz Azərbaycan folkloru olduğuna görə misalı Azərbaycan folklorundan çəkək.
Və qeyd edək ki, Azərbaycan eposu ―Dədə Qorqud‖da Qazan xan başqa dinə
mənsub Qıpçaq Məliklə vuruşduğu kimi, islam dininə mənsub Alp Aruzla da,
yəni doğmaca dayısı ilə də vuruşmalı olur. Çünki Qazan xanın vuruşduğu Alp
Aruz da, Qıpçaq Məlik də şəri təmsil edirlər; həm Qıpçaq Məlik, həm də Alp
Aruz Oğuz eli adlı xalq, vətən və dövlət üçün təhlükə törədirlər.
Şifahi ənənə əsasında yaranan, yaşayan və şifahi şəkildə də nəsildən-nəslə
ötürülən xalq mədəniyyətinin arxaik qolları və janrları dünya xalqlarının əksəriyyəti üçün ümumi olan ortaq ibtidai təsəvvürləri və mifoloji görüşləri əks etdirir. Bu amil ətraf aləmlə bağlı ilkin təsəvvürlərin əks olunduğu mövsüm mərasimlərində özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Məlumdur ki, mövsüm mərasimlərinin başlıca mahiyyəti ilin ayrı-ayrı fəsillərində söz, musiqi və xüsusi hərəkətlər vasitəsilə təbiətə ovsunlayıcı təsir göstərmək və təbiəti insanın istəyinə
uyğun ―addım atmağa‖ sövq etməkdir. Belə mövsüm mərasimlərinin ən geniş
yayılanlarından biri ―Qodu-qodu‖ mərasimidir. Yağışlı, duman-çiskinli havaların uzun çəkdiyi vaxtlarda keçirilən ―Qodu-qodu‖ mərasimi Günəşin çıxması
məqsədi daşıyır. Uşaqlar boynuna kəhrəba boyunbağı salınmış bir gəlinciyi və
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yaxud müxtəlif şeylərlə bəzədilmiş bir çömçəni ev-ev gəzdirə-gəzdirə oxuyurlar.
Bəzədilmiş gəlincik və yaxud çömçə məhz ―Qodu‖ adlanır. ―Qodu, doğrudan
da, Günəşin süni surətdə bəzədilmiş, düzəldilmiş bir timsalı, surətidir. Bu, onun
geyimindən, bəzəyindən də görünməkdədir. Onun başına mütləq Günəşin rənginə bənzəyən kəhrəba boyunbağı salınır. Alnına mütləq yenə də Günəşin – işığın
rəmzi olan güzgü bağlanır. Əyninə Günəş – od, fəcr rəngini xatırladan müxtəlif
əlvan rəngli parçalar salınır. Bütün bu bəzəklərlə o, rəngarəng, parlaq görkəmli,
gözəl bir qadına oxşadılır. Bir sözlə, qədim azərbaycanlının Günəş haqqındakı
düşüncəsinin insan şəkilli bir təsəvvürü yaradılır‖ (Təhmasib 2010, 63).
Azərbaycan türkləri ilə eyni coğrafi məkanda yaşayan və yağıntılı günlərdə Günəşin işığına və istiliyinə eyni ehtiyacı duyan azsaylı xalqlarda da ―Qodu-qodu‖ oyunu və bu oyunla bağlı mərasim nəğməsinin müxtəlif variantları
vardır. Bu mərasim avarlarda ―Qordi-qordi‖, saxurlarda ―Qodi‖, ləzgilərdə
―Qudul‖ və s. adı ilə tanınır. Avarlarda uzun müddət yağan yağışı kəsmək, günü
çağırmaq üçün taxta çömçənin içinə daş qoyub onu kalağayı ilə bağlayırlar. Bir
qızla, bir oğlan çömçəni əllərinə alıb qapı-qapı gəzərək oxuyur:

Горди-горди гордина,
Горди салам вардина.
Метер можой бакъ щайги,
Жекъа нижей няхI магащ.
НяхI кьураси вас щайги!
Магащ кьураси яс щайги!

Qordi-qordi qordina,
Qordi, salam verdimi?
Sabah sizə günəş olsun,
Bu gün bizə yağ-maqaş.
Yağ verənin oğlu olsun!
Maqaş verənin qızı olsun!

Bu sözləri oxuyaraq qapılardan pay yığırlar.
Günü çağırmaq məqsədi ilə keçirilməsinə, kukla bəzədilib gəzdirilməsinə,
mərasim adlarının bir-biri ilə səsləşməsinə, qapılardan pay yığılmasına görə
avarlardakı bu oyun-mərasimin ―Qodu-qodu‖ oyun-mərasimini xatırlatması göz
qabağındadır.
Azərbaycan türkləri arasında günçıxarma mərasimləri ilə yanaşı, yağışyağdırma mərasimləri də keçirilib. ―Çömçəxatun‖ adlı oyun həmin mərasimlərin
izlərini yaşatmaqdadır. ―Çömçəxatun‖ oyununun bir variantı belədir: ―Uşaqlar
bir yerə toplanır, bir-birindən yapışırlar, guya ki, quzudurlar. Taxta çömçə götürürlər, üstünə qara parça salırlar, bir-bir qapıları döyürlər. Kim qapıdan çıxarsa, ondan pay istəyib, həmin qapıda bu nəğməni oxuyurlar:
Çömçəxatun nə istər?
Tanrıdan yağış istər.
Qoyunlara ot istər,
Quzulara süd istər, mə-ə-ə (AFA 1994, 23).
Buna bənzər bir mərasim oyunu Azərbaycanda yaşayan avarlar arasında
da qeydə alınıb. Oyunun qısa məzmunu belədir: ―12-15 yaşlı bir oğlan uşağını
yaşıl otlarla, ağac budaqları ilə bəzəyirlər. Bu uşaq ―yağış eşşəyi‖ adlandırılır.
Ayini icra edə-edə bu nəğməni oxuyurlar:
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Beş gün dayanmadan yağsın,
Yetim uşaqlar üçün yağsın.
Qaranlıq gecədə şiddətli yağsın,
Yaşlı qadınlar üçün yağsın.
Amin, ay Allah!‖ (Yaqubqızı 2014, 82-83)
Oğlan uşağının əsas icraçı olması, onun heyvan (quzu, eşşək) donuna girməsi və nəğmələr oxuyub məhz bu yolla təbiətə magik təsir göstərmək istəməsi
nümunə gətirilən iki oyunun bir-biri ilə üst-üstə düşən səciyyəvi cəhətləridir.
Azərbaycan türklərinin Novruzla bağlı adət-ənənələrini oxşar şəkildə talış,
kürd, tat, həmçinin ləzgi, avar, saxur və s. xalqlarda da görmək çətin deyil.
Novruz (həmçinin Ramazan, Qurban bayramı) adət-ənənələrinin oxşarlığında
həmin xalqların islam etiqadına bağlı olmasının, heç şübhəsiz, öz rolu və təsiri
vardır. Bu, öz yerində. Amma o da var ki, Novruz adət-ənənələri oxşar şəkildə
xristian etiqadlı udilərdə də özünü göstərir. ―Udilər yaz bayramı keçirirdilər ki,
bu bayram mart ayının ortalarına təsadüf edir. Bu bayramda udilər özlərinə
məxsus ―hərsə‖ (buğda yarmasından bişirilən yemək) bişirir, yumurtanı qırmızı
boyayırdılar. Uşaqlar boynuna çanta keçirib həyətləri gəzər, pay umardılar.
Novruzgülü yığardılar.
―Novruz gülü, Novruz gülü,
Bir gətir, iki gətir, yumurta gətir!‖ –
şəklində oxumaqla yazın gəlişini bayram edərdilər. Bayram günü axşamçağı
həyətlərdə tonqal qalayıb üstündən ağrım-acım odda qalsın deyib tullanardılar‖
(Yaqubqızı 2016, 77)
Müsəlman həmvətənləri kimi, xristian udilərin də yaz gələndə doğuluş,
törəniş, artım rəmzi olan yumurta boyamaları, tonqal qalayıb təmizlik rəmzi
olan odun üstündən tullanmaları multikultural dəyərlərin mühüm göstəricilərindəndir.
Multikultural dəyərlər mövsüm mərasimlərində olduğu kimi, məişət
mərasimlərində də qabarıq ifadəsini tapır.
Yas yerində ölünü ağlamaq dünyanın əksər xalqları, eləcə də Azərbaycanda yaşayan xalqlar üçün səciyyəvi bir haldır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan
türkləri ilə yanaşı, bu ölkədəki azsaylı xalqlar arasında da ağı demək adəti
vardır. Təbii ki, Azərbaycanda toplanıb nəşr olunmuş ağı nümunələri bu ölkədə
yaşayan bir yox, bir çox xalqlara məxsusdur. Müxtəlif xalqlara məxsus ağı nümunələri məhz ortaq dəyərlərdən xəbər verir. Bununla bərabər, yas mərasimlərindəki başqa bir ortaq dəyərdən də bəhs etmək lazım gəlir. Həmin dəyər
şükranlıq düşüncəsindən doğan bir dəyərdir. Məlumdur ki, ölən adamdan ötrü
hədsiz dərəcədə göz yaşı axıdıb, vaxt-bivaxt ağlamağı islam dini Allaha ―xoş
getməyən‖ bir əlamət sayır. Belə bir düşüncə tərzi Azərbaycanda yaşayan xristian etiqadlı xalqlar arasında da müşahidə olunur. Məsələn, udilərdə ―qaş qaralıb
çıraqlar yandırılandan sonra hər cür ağlaşmanı ölünün ruhunun təhqir olunması
hesab edirlər.
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Azərbaycanda müsəlmanlar ―kilsə də Allahın bir evidir‖ deyib, xristian
adətlərinə ehtiramla yanaşdıqları kimi, xristianlar da müsəlman adətlərinə eyni
ehtiramla yanaşırlar. Xeyir-şəri islam dininə mənsub qonşu xalqlarla bir olan
udilər ―xeyir-şər mərasimlərində donuz ətindən istifadə etmirlər. Hətta toy, nişan, xüsusilə ehsan üçün heyvanları Azərbaycan türklərinə, yaxud ləzgilərə kəsdirirlər ki, ət yeməkləri ilə əlaqədar heç bir narahatlıq yaranmasın. Bu, xalqlar
arasında birgə yaşayış və qarşılıqlı hörməti özündə ehtiva edən bir nümunədir‖
(Keçaari 2004, 57).
Qarşılıqlı hörmət və ehtiram şəraitində yaşayan xalqların toy adətlərinin
xeyli dərəcədə üst-üstə düşməsi, müxtəlif xalqlara məxsus toy mərasimlərinin
bir-biri ilə yaxından səsləşməsi də tamamilə təbiidir. Gəlin gedən qızın belinin
qaynı və yaxud qardaşı tərəfindən qırmızı parça ilə bağlanması, gəlinin arxasınca su atılması, gəlinin ayağı altında qab sındırılması, qız evindən toyuq oğurlanması və s. kimi adətlər Azərbaycandakı müxtəlif xalqların toy mərasimlərində qarşılaşdığımız adətlərdəndir. Bu adətlərin hamısında nəzərdə tutulan başlıca
niyyət gəlinin təzəbəylə birgə xoşbəxtliyə qovuşmasıdır. Xoşbəxtliyin başlıca
şərtlərindən birini firavan yaşamaqda görən xalq arzu edir ki, gəlinin ayağı sayalı olsun, o, oğlan evinə özü ilə ruzi-bərəkət gətirsin. Toy mərasimində bərəkət
və bolluğun geniş yayılmış rəmzlərindən biri şax bəzəmədir. 1-1,5 metr hündürlüyündə olan ağacın bahalı hədiyyələr, meyvələr, konfetlər, müxtəlif şirniyyat
növləri ilə bəzədilməsindən ibarət olan bu adət Krım tatarlarında, qaqauzlarda,
Anadolu türklərində, özbəklərdə, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində, həmçinin
Şirvanda lahıclar arasında qeydə alınıb (Xürrəmqızı 2002, 122).
Dünya ağacı inamına gedib çıxan şax bəzəmədə əsas elementlərdən biri
almadır. Şax bəzəmə adətinin səciyyəvi olmadığı bölgələrdə belə, alma toy mərasiminin müxtəlif mərhələlərində xüsusi rəmzi mahiyyət daşıyan vasitə kimi
diqqəti cəlb edir. Azərbaycan nağıllarında tez-tez rast gəldiyimiz sehrli alma yeyib cavanlaşma, almadan övlad törəmə motivlərini xatırlasaq, toy mərasimlərində
alma ünsürünün məhz həyatvericilik, nəsil artırma inamları ilə bağlı olmasına bir
daha inanmış olarıq. Həmin inamın bir əlaməti olaraq Azərbaycanın Naxçıvan
bölgəsində gəlinə təzəbəyin alma atması, Şəki-Zaqatala bölgəsində elçilik zamanı
qızın razılığının alma vasitəsilə alınması adətlərinə rast gəlirik: ―Almanı bir boşqaba qoyub gələcək gəlinə göndərərdilər. O, adətən, almanı iki para bölüb yarısını
yeyər, ikinci yarısını isə oğlana çatdırmaq üçün məclisə qaytarardı. Bu, razılıq əlaməti hesab olunurdu. Əksinə, qız almanı yemədən bütöv, əl vurmadan geri qaytarsaydı, bu, sövdanın baş tutmaması hesab olunardı‖ (Keçaari 2003, 16). Başqa
xalqlarla müqayisədə udilər üçün daha çox səciyyəvi olan bu adət alma ilə bağlı
başqa bir adəti də yada salır. Bu, ingiloylar arasında qeydə alınan ―almaya güllə
atmaq‖ adətidir: ―İngiloylarda qapının ağzına bir ağac basdırırlar. Ağacın başına
alma keçirilmiş olur. Adətə görə, oğlan evindən gələn kişilərdən biri almanı tüfənglə vurmalı, bundan sonra qız həyətinə daxil olmaq hüququ qazanılardı‖ (Ya16
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qubqızı 2016, 101). Bu adətdə almanın güllə ilə vurulması, çox güman ki, almanın
magik həyatvericilik gücünün qazanılması deməkdir.
Məhəbbət mövzusu Azərbaycan folklorundakı multikultural dəyərləri
öyrənmək baxımından çox səciyyəvidir. Bu mövzu həm klassik Azərbaycan
poeziyasında, həm də Azərbaycan dastanlarında daha çox sufizm fəlsəfəsi
əsasında təqdim edilir. Sufizm fəlsəfəsinə görə, gözəl qızın sifətində-simasında
Allahın zərrəsi öz əksini tapır. Gözəl qızı sevmək Allahı sevməkdir, gözəl qıza
can atmaq Allaha can atmaqdır. Allahı sevmək, Allaha can atmaq, Allaha
qovuşmaq idealı ilə yaşayan sənətkar elə bir mənəvi mərtəbəyə ucalır ki, həmin
ucalıqda dini və milli ayrıseçkiliyə yer qalmır, sənətkar müsəlman gözəli ilə yanaşı, xristian gözəlini də eyni dərəcədə vəsf edir. Xristian gözəlini vəsf etməyin
ən bariz nümunəsini ―Əsli-Kərəm‖ dastanında görürük. Həmin dastanda müsəlman oğlu Kərəmin dəlicəsinə sevdiyi və yolunda hər cür əzaba qatlaşıb öz canından keçdiyi gözəl – xristian dininə mənsub, erməni qızı Əslidir. Maraqlıdır
ki, xristian qızını sevməkdə Kərəmə öz doğmaları arasında etiraz edən yoxdur.
Deməli, ―Əsli-Kərəm‖ dastanında multikultural dəyər islam dininə mənsub olan
bir oğlanın bir xristian qızına dərin məhəbbəti ilə məhdudlaşmır. Dastanda multikultural dəyər bütövlükdə bir xalqın qonşu xalqa, onun dini etiqadına ehtiramla
yanaşmasını da əhatə edir.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında bu mövzunun başqa bir səciyyəvi
nümunəsi ―Şeyx Sənan‖ əfsanəsidir. Həmin əfsanədə Şeyx Sənan adlı bir müsəlman ruhanisi gürcü əsilli xristian qızına o dərəcədə aşiq olur ki, bu eşqi hər cür
dindən, məzhəbdən üstün tutur. Hadisələrə mənəvi yüksəklikdən qiymət verməyi bacaran sənətkar məhəbbət mövzusunu geniş miqyasda götürür, fərdə məhəbbəti bütövlükdə həmin fərdin mənsub olduğu dinə və xalqa məhəbbət kimi
təqdim edir.
Multikulturalizm və tolerantlığın özünəməxsus ifadəsini xalq gülüşündə,
bu gülüşün aparıcı janrlarından biri olan lətifələrdə müşahidə edirik. Lətifə qəhrəmanı başqa xalqların nümayəndələrindən qabaq öz xalqının nümayəndələrinə
gülür. Başqa xalqların və başqa dinlərin nümayəndələrinə lətifə qəhrəmanı
düşmən kimi yox, dost kimi gülür. Bu cür Azərbaycan lətifələri Özgədən əvvəl
Özünə gülə bilmək kimi sağlam düşüncənin məhsuludur. Öz xalqı ilə yanaşı,
Özgə xalqları da sevmək, Öz dini ilə yanaşı Özgə dinlərə də hörmət və ehtiram
bəsləmək lətifələrin, bütövlükdə folklorun bizə aşıladığı, təlqin etdiyi mühüm
bəşəri dəyərlərdəndir.
Nəticə
1. Folklorumuzda azərbaycançılıq ideologiyası ilk növbədə vətən anlayışında özünü göstərir. Vətən anlayışına xalqın yeni və fərqli münasibəti xalq
ədəbiyyatının qismən yığcam janrlarında diqqəti daha çox cəlb edir. Azərbaycan
XVIII əsrin sonlarında İran və Rusiya məngənəsində qalıb öz yolunu seçmək
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məcburiyyəti ilə üzləşdikdə bayatılardakı ümumi vətən anlayışını tədricən konkret coğrafi məkanlar (Şəki, Şirvan, Qarabağ) əvəz edir. Azərbaycanın öz sərhədləri olan bir tarixi-coğrafi məkan kimi dərk və təsvir edilməsi lirik janrlarla
bərabər, xalq ədəbiyyatının epik janrları üçün də səciyyəvidir. Təsadüfi deyil ki,
əfsanə və rəvayətlərimizin böyük bir qismi Azərbaycan ərazisindəki yaşayış
yerləri (Şuşa, Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, Bakı Şəki..); dağ, qaya və qalalar
(Qoşqar, Kəpəz, Qırxqız, Gəmiqaya, Qız qalası...); çaylar və göllər (Kür, Araz,
Arpaçayı, Həkəri, Göygöl, Göyçə gölü..) və s. kimi coğrafi məkanlarla bağlıdır.
Coğrafi məkan kimi Azərbaycanın nişan verilməsi ―Koroğlu‖ dastanı üçün də
səciyyəvi sayıla bilər. ―Koroğlu‖da baş qəhrəman ―Qafın o tərəfindənəm‖ deyib
yerini-yurdunu Qafqazla əlaqələndirirsə, bu fakt həmin dastanda vətən anlayışı
altında məhz Azərbaycanın nəzərdə tutulduğunu göstərir.
2. Azərbaycançılığın folklorumuzdakı digər əsas istiqaməti müstəqil
dövlətçilik hisslərinin ifadəsi ilə bağlıdır. Atalar sözü və məsəllərdə, bayatılarda,
gəraylı, qoşma, təcnis və s. kimi aşıq yaradıcılığı nümunələrində insanın yurda
bağlılığı, mərdanəliyi, əyilməzliyi öz əksini tapırsa, bu, müstəqillik düşüncəsinin
dolayı ifadəsi deməkdir. Müstəqillik düşüncəsinin nisbətən birbaşa və qabarıq
ifadəsini ―Dədə Qorqud‖ və ―Koroğlu‖ eposlarında görürük. Xalqın öz varlığı
uğrunda mübarizəsindən bəhs edən eposda vətənin azadlığı aparıcı ideyaya çevrilir. ―Dədə Qorqud‖ eposunda ―Oğuz eli‖ ifadəsindəki ―el‖ sözünün siyasi cəhətdən müstəqil toplum mənası daşıması bir daha göstərir ki, Oğuz igidləri vətənin siyasi müstəqilliyini qorumaq üçün canlarından keçməyə hazırdılar.
Koroğlunun dəlilərlə birlikdə məskən saldığı Çənlibel də Oğuz eli kimi müstəqil
cəmiyyət və dövlətin rəmzidir, ora düşmən ayağının dəyməsi həm Koroğlu, həm
də dəlilərdən ötrü ölümə bərabərdir.
3. Azərbaycan folklorunda milli və mədəni müxtəlifliyin arxaik köklərinin
araşdırması göstərir ki, folklorda multikulturalizmin kökü mifoloji görüşlərə
gedib çıxır. Ayrı-ayrı xalqların mifologiyasında mədəni qəhrəmanın ilahi mənşəyə bağlanması, sehrli qüvvələrlə əlaqələndirilməsi və haqq-ədalət təmsilçisi
kimi təqdim edilməsi mifologiyadan qidalanan folkloru milli eqoizmdən uzaqlaşdırır, forma baxımından son dərəcə milli olan folklor məzmunca ümumbəşəri
mahiyyət daşıyır. Azərbaycan eposu ―Dədə Qorqud‖da aslan südü ilə bəslənən
Basat, ləzgi eposu ―Şarvili‖də gün işığından törəyən Şarvili ilahi mənşə və sehrli
qüvvələrlə bağlı qəhrəman kimi məğlubedilməzlik xüsusiyyəti qazanır və haqqədalət uğrunda mübarizə aparır. Epos qəhrəmanlarının vuruşduğu qüvvələr arasında başqa xalqlara və başqa dinlərə mənsub adamların olması folkloru heç də
milli eqoizmə yuvarlada bilmir. Ona görə ki, eposda, bütövlükdə folklorda insanlar dini və milli mənsubiyyətindən daha çox xeyiri və şəri nə dərəcədə təmsil
edib-etməməsi ilə, xeyirxah və bədxah olması ilə fərqləndirilir.
4. Şifahi ənənə əsasında yaranan, yaşayan və şifahi şəkildə də nəsildənnəslə ötürülən xalq mədəniyyətinin arxaik qolları və janrları dünya xalqlarının
əksəriyyəti üçün ümumi olan ortaq ibtidai təsəvvürləri əks etdirir. Mərasimlər
18
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xalq mədəniyyətinin müxtəlif janrları əhatə edən arxaik qollarından biridir və bu
qolun da digər qədim qollar kimi, ortaq mənəvi dəyərləri əks etdirməsinin
kökündə ətraf aləmlə bağlı ilkin təsəvvürlər dayanır. Ətraf aləmlə bağlı ilkin
təsəvvürlər mövsüm mərasimlərində öz izlərini saxlamaqdadır. ―Günəşi dəvət‖
belə mərasimlərdəndir. ―Qodu-qodu‖ və ―Qordi-qordi‖ adları ilə Azərbaycan
türkləri və avarlar arasında keçirilən bu mərasimdə söz, musiqi, xüsusi hərəkət
və oyunlar vasitəsilə təbiətə magik təsir göstərmək, yağışın kəsməsinə, Günəşin
çıxıb havanın isti keçməsinə nail olmaq məqsədi güdülür.
Multikultural dəyərlər mövsüm mərasimlərində olduğu kimi, yas və toy
kimi məişət mərasimlərində də qabarıq ifadəsini tapır. Müxtəlif xalqlara məxsus
ağı nümunələrinin yazıya alınması yas mərasimindəki ölünü ağlamaq adətindən
xəbər verir. Yas mərasimlərində müxtəlif xalqlar üçün ortaq olan başqa bir cəhət
ölüyə hədsiz ağlamağın günah sayılmasıdır. Gəlin köçən qızın belinin qaynı və
yaxud qardaşı tərəfindən qırmızı parça ilə bağlanması, gəlinin arxasınca su
atılması, gəlinin ayağı altında qab sındırılması, qız evindən toyuq oğurlanması,
şax bəzənməsi və s. Azərbaycandakı müxtəlif xalqların toy mərasimlərində
qarşılaşdığımız adətlərdəndir.
5. Azərbaycan folklorunda multikulturalizmin təzahürü baxımından səciyyəvi olan mövzular sırasına məhəbbət mövzusu da daxildir. Xalq ədəbiyyatının
məhəbbət mövzulu nümunələrinin bir çoxu Azərbaycan türkünün xristian gözəlini ürəkdən sevməsinə həsr olunub. ―Dədə Qorqud‖dakı ―Qanturalı‖ boyunun
baş qəhrəmanı məhz xristian gözəlini sevir və onunla evlənir. Məhəbbət mövzusu folklorumuzda bəzən sufizm fəlsəfəsi əsasında təqdim edilir. Allahı sevmək, Allaha can atmaq, Allaha qovuşmaq idealı ilə yaşayan sənətkar elə bir mənəvi mərtəbəyə ucalır ki, həmin ucalıqda dini və milli ayrı-seçkiliyə yer qalmır,
sənətkar müsəlman gözəli ilə yanaşı, xristian gözəlini də eyni dərəcədə vəsf edir.
Xristian gözəlini vəsf etməyin ən bariz nümunəsini ―Əsli-Kərəm‖ dastanında
görürük. Kərəmin xristian qızını sevməsinə valideynləri mane olmur. Bütün eloba Kərəmin vüsala qovuşmasına yardım etməyə çalışır. Deməli, ―Əsli-Kərəm‖
dastanında multikultural dəyər islam dininə mənsub olan bir oğlanın bir xristian
qızına dərin məhəbbəti ilə məhdudlaşmır. ―Əsli-Kərəm‖ dastanında multikultural dəyər bütövlükdə bir xalqın qonşu xalqa, onun dininə ehtiramla yanaşmasını da əhatə etmiş olar.
Qeyd edilən və təhlilə cəlb olunan bütün bu kimi faktlar folklorda multikultural dəyərlərin azərbaycançılıq düşüncəsi ilə sıx bağlı olduğunu göstərir.
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THE POETIC SYSTEM AND CONTENT OF THE EPIC "VAGIF"
SUMMARY
The epic "Vagif" aims to reflect the vigor and creativity of M.P.Vagif. The
most interesting moments of the life of the great poet were reflected in the Saga.
The general content is of particular importance with the poetic structure. Ashugs
have spoken in councils for many years and have lived in his oral memory. The
epic of M.P.Vagif emerged as an expression of love for M.P.Vagif and his rich
creativity. The folklore scholars are interested in this epic.
Key words: M.Vagif, Karabakh literary atmosphere, "Vagif" epos, Saga
tradition.
Maхmud ALLAХMANLI
ПОЭТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ ДАСТАНА «ВАГИФ»
РЕЗЮМЕ
Дастан «Вагиф» является отражением жизни и творчества М.П.Вагифа. Самые интересные моменты из жизни его находят свое отражение в
этом дастане. Этом дастан своеобразен своим общим содержанием и поэтической структурой. В различных мероприятиях ашуги рассказывали этих
дастанов и таким образом они создавались устно в памяти народа. Дастан
«Вагиф» - это выражание любви к творчеству М.П.Вагифа.
Ключевые слова: М.П.Вагиф, литературная среда Карабаха, дастан
«Вагиф», традиция дастана.
Vaqifin bir şair, ictimai-siyasi xadim kimi araşdırılmasında təhlil olunmalı
problemlərdən biri haqqında yaradılmış ―Vaqif‖ dastanıdır. İlk əvvəl, onu etiraf
edək ki, şəxsiyyətin dastanlaşması, dastana gəlişi hansısa təsadüfin hadisəsi deyildir, əksinə dastan elə möhtəşəm sənət abidəsidir ki, orada yalnız etnosun
əvəzsiz olanı yaşamaq haqqı qazanır, dastanlaşmaq haqqına girə bilir. Türk
xalqlarının, eləcə də dünya xalqlarının dastan ənənəsi, Azərbaycan dastançılığı
bizə ―Vaqif‖ dastanının genetikasını, məram və məqsədini aydınlaşdırmağa im21
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kan yaradır. Dastan təfəkkürü və onun etnosun auditoriyasında yer alması hər
xalqa nəsib olan hadisə deyildir. Böyük dövlət törənləri, dövlətçilik ənənələri,
zəngin mədəniyyətləri olaan xalqlar bu ruha köklənə bilir və burada özlərini yaşatmaq məqsədinə gəlirlər. ―Yaradılış‖, ―Şu‖, ―Ərqənəkon‖, ―Boz qurd‖, ―Köç‖,
―Oğuz Kağan‖, ―Uralbatır‖, ―Boqlandıbatır‖, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Manas‖,
―Alpamış‖, ―Koroğlu‖, ―Corabatır‖, ―Edige‖, ―Tahir və Zöhrə‖, ―Əsli və Kərəm‖, ―Aşıq Qərib‖, ―Əmrah‖, ―Şahzadə Əbülfəz‖, ―Məsum və Diləfruz‖, ―Valeh və Zərnigar‖, ―Avdı və Mehriban‖ və s. dastanlar öz ehtiva etdiyi məzmun
və poetik sistemi etibarı ilə etnosun bədii düşüncəsini, bədii-estetik dünyagörüşünü əks etdirir. Burada ən mühüm olan məsələlərdən birisi həmin dastanların
ümumi məzmununda dayanan tarix məsələsidir. Hər bir dastan nümunəsi başlanğıcı etibarilə bu və ya digər dərəcədə tarixi hadisəyə bağlanır və onun üzərində pərvəriş tapır. Lakin onu da əlavə edək ki, dastan strukturu elə əlahiddə
hadisədir ki, bütün ruhu ilə etnosun gəldiyi yolu özündə ifadə etmək məqsədinə
xidmət edir. Etnosu ifadəyə yönəlikli hadisə kimi nəzər-diqqəti cəlb edir.
Dastanlar toy məclislərində, el şənliklərində yüz illər boyu söylənmiş, xalqın ruhunun, mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin qorunuşunda, bədii-estetik dünyagörüşünün formalaşmasında əvəzsiz hadisə kimi mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Ustad aşıqlar bu dastanlarla türk ellərini gəzmiş, onların genetik yaddaşının,
təsəvvürlər sisteminin bütövləşməsində el anası funksiyasını yerinə yetirmişlər.
Məhz böyük şairimiz S.Vurğunun ―Tomris‖ əfsanəsi ilə bağlı dedikləri də həmin
ənənənin əzəmətini, davamlılığını aydınlaşdırır. Dastan təcrübəsi onu göstərir ki,
bu möhtəşəm sənət abidələri bir bütöv olaraq etnosu olanları ilə təmsil edir və
xalq məhəbbətinin izharı kimi yaxın-uzaq elləri gəzib dolaşır. ―Kitabi-Dədə
Qorqu‖, ―Koroğlu‖, ―Aşıq Qərib‖, ―Əsli və Kərəm‖, ―Abbas və Gülgəz‖, ―Tahir
və Mirzə‖, ―Arzu və Qənbər‖ bütünlükdə türk ellərini bu sevgi ilə gəzib
dolaşmışdır. Xalq onun içərisində məişətini, əxlaqını, milli-mənəvi dəyərlərini
görür və onun qoruyucusuna çevrilir, daha doğrusu onunla yaşayır, kimliyini
orada tapır. Ona görə də bu xalq abidələrinin yaradıcıları yüz illər, min illər
boyu xalqın ən əziz sənətkarı, yaxın olanı kimi uca tutulmuşlar. Yaratdıqları ilə
etnosun keçib gəldiyi və gedəcəyi yolun xəritəsini cızmışlar. ―Vaqif‖ dastanı da
belə bir sevginin, Vaqif yaradıcılığına məhəbbətin ifadəsi kimi ortaya çıxmışdır.
Azərbaycan dastan ənənəsində dastanların yaranma yolları bir müxtəlifliklə səciyyələnir ki, onlardan biri də böyük şəxsiyyətlərlə, yazılı ədəbiyyatın xalq
şeiri üslubunda yazıb yaradan görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılığı ilə
bağlıdır. Folklorşünas P.Əfəndiyev yazır ki, ―aşıq və xalq pieziyası üslubunda
yazıb-yaradan yazılı ədəbiyyat nümayəndələri haqqında da bəzən dastanlar düzəldilmişdir. Burada da əsas mövzu həmin sənətkarın tərcümeyi-halının bəzi cəhətlərindən ibarət olur. Onların şeirləri də dastana daxil edilir. ―Vaqif‖, ―Zakir‖,
―Nəbati‖ dastanlarından bacarıqla istifadə edir‖. (5, 379). Bu sənətkarlar xalqın
yaddaşında, ictimai mədəni həyatında xüsusi rol oynamış və qəlbinin dərinliklərinə iz salmış şəxsiyyətlərdir. Xalq arasında bu gün də danışılan rəvayət, əh22
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valat, hadisələr onların nə qədər önəmli işlərinin olduğunu düşünməyə əsas verir. Burada digər tərəf bu yaradıcı şəxsiyyətlərin ruhu etibarı ilə etnosla bağlantılarının əsaslığıdır ki, M.P.Vaqif, Q.Zakir, X.Natəvan müstəsnalığı ilə seçilir.
―Vaqif‖ dastanı öz başlanğıcını heç şübhəsiz elə şairin sağlığından, xalq
içərisində tanınmağa başladığı vaxtlardan götürmüşdür. Dastanı folklorşünas alimimiz, dastan yaradıcılığının tədqiqatçısı prof.R.Rüstəmzadə Qazax rayonunun
Dağ Kəsəmən kəndində yaşayıb yaradan Aşıq Ədhəm Ərəbovun dilindən yazıya
almış və ―Məhəbbət dastanları‖ kitabında vermişdir.
Heç şübhəsiz, uzun illər ―Vaqif‖ dastanı xalq sənətkarları tərəfindən məclislərdə söylənmiş və formalaşma prosesi keçirmiş, müxtəlif epizod, əhvalat əlavələri ilə repertuarı bəzəmişdir. Burada M.P.Vaqifin həyatının, yaradıcılığının
müxtəlif məqamları özünə yer tapır. Hətta onunla bağlı yazılan bədii nümunələr
üçün də bu dastan bir fakt kimi önəm daşımışdır. Yəni ayrı-ayrı təzkirələrdə,
bəyazlarda, ədəbiyyat nümunələrində verilənlərlə dastanın daxilində yer almış
epizodlar arasında ciddi bağlantılar vardır. Bunun isə başlanğıcında Vaqifin elat
həyat tərzi ilə güclü bağlantıları dayanır. Xalq onun qətlindən sonra Vaqifə daha
da yaxınlaşmış, onun yazıb bağladığı ―Divan‖ və yaxud da ―Divan‖ları bağrının
başında gəzdirmişlər. M.Y.Qarabağinin ―Məcmuəyi-Vaqif və müasirini digər‖
təzkirəsinin əvvəlində vurğulanır ki, ―bu məcmuə deyil, rəngarəng söz və mənalar toplusudur. Bu, bəyaz deyil, bəlkə də, üzü ağ, gözləri qara gözəlin zülf və
rüxsarının surətidi və bu surəti məlaikələr gözləri üstünə qoya bilər, bu bəyazı
gözəllər ürəkləri üstündə gəzdirə bilərlər. Hər səhifəsi gözəllərin cöhrəsi kimi
nur saçır, hər vərəqi vəfa əhlinin qəlbi kimi məhəbbətlə döyünür‖ (7, 11). Məhz
―hər səhifəsi gözəllərin cöhrəsi kimi nur saçan‖ Vaqif şeirləri öz qaynağını sazdan, el məclislərində söylənənlərdən aldığı üçün elə öz ruhu etibarilə də ona
köklənmişdi. S.Vurğun bu sadəliyin, ozandan / aşıqdan gələnlərin nəticəsi olaraq ―səsinə səs verir dağda çobanlar‖ deyirdi. Vaqif xalqdan, aşıqların sazından,
sözündən sinəsinə yığdıqlarını elə eyni ruhda daha poetik, daha təravətli, həm də
əlavələri ilə aşığa, mühitin bədii sferasına qaytarmışdır. Aşıqlar onun şeirlərini
söz-söz, misra-misra sinəsinə yığmış, məclislərdə çalıb oxumuşlar. Eyni zamanda Böyük şairin şeirlərinin təsirində əvəzsiz nümunələr yaratmış və aşıq yaradıcılığını daha da zənginləşdirmişlər.
XVIII əsrdə yaşayıb yaratmış və Vaqifə yaxınlığı ilə seçilən Aşıq Əli Qaracadaği, Abdalgülablı Aşıq Valeh, Xəstə Hasan, Aşıq İrfani və başqaları buna nümunədir. Göründüyü kimi, Vaqifə aşıqların sevgisinin başlanğıcı elə böyük şairin
sağlığında qoyulmuşdur. Sonrakı dövrdə Aşıq Hüseyn Şəmkirli, Aşıq Ələsgər,
Aşıq Pəri, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Molla Cümə və s. kimi onlarla sənətkar Vaqif
yaradıcılığından bəhrələnmişlər. Deməli, Vaqif ustad sənətkarlardan öyrəndiklərini, yazdıqlarını artıqlaması ilə ustadların, aşıqların özünə qaytarmışdır. Folklorşünas P.Əfəndiyev Vaqiflə Molla Cümənin yaradıcılığını tipoloji müstəvidə təhlilə gətirərək yazır ki, ―Вагиф aşıqların içində böyüyüb. Kiçik yaşlarından onun
sinəsi el sözləri, aşıq dastan və qoşmaları ilə dolmuşdu. Ona görə hələ Qazaxda
23
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ikən ilk şeirini də qoşma üstündə yazmışdı. Xalq aşıq şeirlərində böyük məharətlə
ifa edilən məhəbbət mövzusu onun yaradıcılığında da əsas istiqamət olaraq
qalırdı. Vaqif artıq Qarabağa sinəsi el sözləri ilə dolu gəlmişdi. Vaqif Azərbaycan
aşıq sənətinin yetirməsidir. Ona görə də qoşma, təcnis, gözəlləmələrin əksəriyyəti
ustad aşıqlarımızın rədiflərini bənzəyirdi. (6, 296). ―Vaqif‖ dastanı da aşıqlar
tərəfindən bu böyük şairə sevginin nəticəsi kimi meydana çıxmışdır.
Dastanın mükəmməl və dastan ənənəsinə hesablanmış strukturu vardır,
ancaq təəssüflənməli odur ki, burada müəyyən əl gəzmiş və aşıq repertuarından
yazıya almada ləhcə özünəməxsusluğu bir qədər qorunmamışdır. Başlanğıcda
deyilir: ―Sizə hardan xəbər verim, hardan söhbət açım, adlı-sanlı, sözlü-söhbətli
Qazax mahalından‖ (8, 236). Xanlıqlar dövrünün siyasi vəziyyəti, insanların
həyat şəraiti, Tiflisdə Vəli xanın sarayı və Vaqifin həcvi başlanğıc epizod kimi
ilkin təsəvvürləri formalaşdırır. Sonrakı təsvirlərdə M.P.Vaqifin Qarabağa gedişi
və İbrahim xanın sarayı ilə yaxınlıqları özünə yer alır.
Vaqif şeirlərinin arxasında, demək olar, həmişə tipik hadisə dayanmışdır.
Ustad sənətkarlar da böyük şairin həyatını olanlar, baş verənlər kontekstində
dastanlaşdırmış və bir növ böyük şairlə bağlı dastan bağlamağı məqsədə çevirmişlər. ―Vaqif‖ dastanı dastan mühitində ―Vaqif və Sənəm xanım‖ dastanı adı
ilə də məşhurdur. Xalq arasında Vaqifin Qarabağa gəldikdən sonra sürətlə tanınması və hətta xanın ailəsində də böyük nüfuz və rəğbət qazanması ilə bağlı əhvalatlar vardır. Həmin əhvalatlardan birində vurğulanır ki, İbrahim xanın qızı
Sənəm xanımın şeirə böyük marağı olmuşdur. Məhz bu səbəbdən də Vaqifin
şeirlərini bəyazına köçürərmiş. Dastanda Sənəm xanım İbrahim xanın bacısı,
Y.V.Çəmənzəminlinin ―İki od arasında‖ romanında isə qızı kimi verilir. Ancaq
bu fərqliliyə baxmayaraq mahiyyət və söylənilən əhvalat eynitiplidir. Dastanda
oxuyuruq: ―Xanla vəzir çobanın yanında söhbət etməkdə olsun, sizə kimdən
deyim, Sənəm xanımdan.
Sənəm xanım Vaqifin xəstə olmasından xəbər tutmuşdu. Durub Sənəm
xanım bağa çıxdı. Bağı xeyli dolandıqdan sonra gördü ki, şaftalı ağacının
başında bir az yetişmiş, sulanmış iki şaftalı var. O, bu şaftalıları dərib siniyə
qoydu. Üstünə də ipək sərdi. Nökərini çağırıb sinini ona verdi və dedi:
Apar bunu Vaqifə ver. De ki, Sənəm göndərib‖ (8, 247-247). Vaqifin bir
şeirinin verdiyi niformasiya və arxasında dayanan əhvalat dastana gətirilmişdir.
Çox-çox əcəb qılıb xüsreyi-şahım,
Bir cüt bizə ləbi şirin göndərmiş.
Gözəllər bağında meyvə bəslənib,
Onun bizə xoş nübarın göndərmiş.
Məndən salam olsun Yərdü-Yamənə,
Sinəsi büllurə, sədri Sənanə,
Sanasan xoş gəldi, nə qədər mənə,
Yer üzünün simu-zərin göndərmiş.
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Yarəb ola o cananə kim demiş,
Filani xəstədir, meyvə diləmiş,
O ki bizə yemiş ənam eyləmiş,
Vaqif ona peşkəş sərin göndərmiş (8, 248-249).
Ayrı-ayrı nəşrlərdə bu şeir kiçik fərqlərlə özünə yer almışdır, ancaq bütün
söz və ifadə fərqlərinə baxmayaraq ümumiyyətlə mahiyyət eynidir və Vaqif
həyatında baş vermiş bir olayı özündə ehtiva edir. Həm şeir, həm də şeirin
arxasında dayanan əhvalat aşıq yaddaşında, eləcə də elat mühitində zaman-zaman dolaşmaqdan dastana gəlmişdir. Bunlar dastan ənənəsi üçün xarakterikdir
və bütünlükdə dastan mühitində belə əhvalatlar kifayət qədərdir. Dastan demək
olar ki, Vaqifin Qarabağa getməsi hadisəsindən tutmuş digər tipik epizodları,
çobanın itinə dua yazılması hadisəsini, İbrahim xan tərəfindən Tiflisə göndərilməsi və oradan gətirdiyi gözəlin təsvirinə qədər bütöv bir hadisə silsiləsini özündə əks etdirir. Dastanda Vaqifin ―Ola‖, ―Gərək‖, ―Olar, ―Saqqal‖ və s. qoşmaları
verilmişdir ki, əhvalat və hadisələr onun üzərində qurulmuşdur. Məsələn, gözəlin təsvirini verən bir nümunədə oxuyuruq:
Büllur zülflü, ay qabaqlı gözəlin,
Duruban başına dolanmaq gərək.
Bir evdə ki, belə gözəl olmaya,
O ev bərbad olub talanmaq gərək.
Sərxoş durub sarayından baxanda,
Ağ gərdənə həmayıllar taxanda,
Gözə sürmə, qaşa vəsmə yaxanda,
Canım eşq oduna qalanmaq gərək. (8, 253)
Ustad sənətkarlar bu şeirlərlə bir istiqamətdə böyük şairin yaradıcılığını
qorumaq, saz repertuarında yaşatmaq yolunu tutmuşlar. Vaqif şeiri ilə aşıq şeiri
arasında sərhədsizliyin olduğunu bədii arenaya çatdırmaq məqsədində olmuşlar.
Burada həm də M.P.Vaqifin bədii irsinin gələcəyə ötürülməsi düşüncəsi vardır.
Dastanın sonrakı epizodlarında Vaqifin Tiflisə səfəri və oradakı söhbətləri,
xan sarayındakı qazandığı nüfuz təsvirlərdə özünə yer tapır. ―Hayıf ki, yoxdur‖
şeiri, ―sevdiyim ləblərin yaquta bənzər‖ misralı məşhur qoşması və s. burada
dastan təhkiyəsinə uyğun olaraq təqdim edilir. F.Köçərli də möhtəşəm ―Azərbaycan ədəbiyyatı‖ kitabında Vaqifin Tiflisə səfərini və orada yazdığı şeirləri
―Molla pənah vaqif‖ oçerkində verir. Bununla ―Vaqif‖ dastanında olanlar arasında ciddi yaxınlıqlar vardır. Dastan nikbin sonluqla Tiflis xanı Vəli xanın bacısının İbrahim xanla, İbrahim xanın bacısı Sənəmin Vaqiflə evlənməsi ilə yekunlaşır. Bütün olanların əsasında Vaqifin şəxsiyyəti, onun bacarığı, fitri istedadı, qabiliyyəti və s. dayanır. Vaqif aşıqların ürək dostu, könül sirdaşı olmuşdur.
Xalqın zəngin söz xəzinəsindən, ustad aşıqların dilindən oxuyub öyrəndiklərini,
ruhunda əzizlədiklərini Vaqif sonrakı vaxtlarda yazdıqları ilə təzədən bol-bol
aşıqlara, xalqa qaytarmışdır. Aşıqlar onun qoşmalarını el-el, oba-oba gəzdirmiş,
25
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məclislərdə çalıb oxumuşlar və özləri də həmin qoşmanın təsirində maraqlı
nümunələr yaratmış və zəngin aşıq yaradıcılığını da bir boy zənginləşdirmişlər.
Son olaraq bütün bu yaxınlıq, zəngin xəzinə, aşıqların Vaqif vurğunluğu dastana
çevrilmiş, ―Vaqif‖ dastanının yaranması üçün əsas olmuşdur. ―Vaqif‖ dastanı
aşıqların Vaqif sevigisindən yoğrulmuş və oradan boy göstərmişdir. Hətta aşıq
havaları ilə bağlı tərtib olunmuş cədvəllərdə ―Dastanı‖, ―Vaqifi‖ havalarının yaradıcısının Vaqif olduğu da vurğulanır. Dastan strukturu isə mükəmməl bir poetik sistemi, M.P.Vaqifin həyatı və yaradıcılığının uğurlu ifadə forması ilə səciyyələnən zəngin bir janr məzmunu ilə bütövləşir. Bütün bunlar ―Vaqif‖ dastanının aşıqların bağrının başından qopduğunu və ona olan xalq sevgisinin nəticəsi kimi yarandığını düşünməyə əsas verir.
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TARĠXĠ AZƏRBAYCAN BÖLGƏLƏRĠ FOLKLORUNDA
AZƏRBAYCANÇILIQ KONSEPTĠ: TĠPLƏRI, FORMALARI
VƏ ETNOKULTUROLOJĠ SPESĠFĠKASI
(Qərbi Azərbaycan folkloru kontekstində)1
Xülasə
Azərbaycançılıq – Azərbaycan adlı coğrafiyada tarixən yaşayan xalqın –
Azərbaycan türklərinin, yəni azərbaycanlıların və bu ərazidə qədimdən yaşayıb,
özünü bu vətənin övladı sayan etnik xalqların milli və dövlətçilik ideologiyasıdır. Bu ideologiyanın kökləri qədim mifoloji dünyagörüşünə söykənmiş və günümüzə qədər bir çox mərhələlərdən keçib gəlmiş, ən müxtəlif tip və formalarda
təzahür etmişdir.
Azərbaycançılıq anlayışının ―azərbaycançı‖ olmaq anlamı ilk növbədə
Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini
yaşatmaq mənasında başa düşülmüş və izah edilmişdir. Daha sonra azərbaycançılıq ölkə daxilində, nəhayət, bütün dünyada azərbaycanlılar arasında milli
birlik və həmrəylik anlamında başa düşülməlidir.
Milli dövlətçilik ideologiyası kimi, azərbaycançılıq Azərbaycanın istiqlal
məfkurəsinin üç təməl prinsipi – türkçülük, islamçılıq, vətənçilik prinsipləri əsasında XX yüzilin əvvəllərində irəli sürülsə də, azərbaycançılıq ideologiyasının
fəlsəfi təlim kimi sistemə salınması və müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinə
tətbiqi birbaşa Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və onun tarixi xidmətidir.
Məqalədə bu ideologiyanın folklorda, o cümlədən Azərbaycanın tarixi
bölgələrindən olan Qərbi Azərbaycan folklorunda təzahür elementləri ətraflı
nəzərdən keçirilmişdir
Açar sözlər: Heydər Əliyev, azərbaycançılıq, türkçülük, islamçılıq, vətənçilik, milli birlik, həmrəylik.
The concept of Azerbaijani ideology in the folklore of the historical
Azerbaijani regions: types, forms and ethno-culturological specifications
(in the context of the Western Azerbaijan folklore)
Summary
The Azerbaijani ideology is the national and statehood ideology of the
Azerbaijani Turks, residing historically in the geography called ―Azerbaijan‖,
i.e., the Azerbaijanis and the ethnic minorities, residing in this territory from

----------------------------------1
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir – Qrant № EĠF-KETPL-2-2015-1(25)-56/51/5
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ancient times and considering it their homeland. The roots of this ideology are
rested on the ancient mythological outlook, passed through various stages up to
modern time and appeared in different types and forms.
The meaning ―to be adherent of Azerbaijan‖ of the concept ―Azerbaijani
ideology‖ was understood and explained first of all in the sense of keeping alive
the language, culture and national and spiritual values of Azerbaijan. Then, the
―Azerbaijani ideology‖ has to be understood both inside the country and all over
the world in the sense of national unity and solidarity.
Despite the fact that the Azerbaijani ideology was introducedto the circulation at the begining of the 20-th century as an ideology of the national statehoodbased on three foundamental principles of the Azerbaijani independence
ideology (Turkishism, Islamism and Patriotism), the systematization of the
Azerbaijani ideology and its application to the Independent State of Azerbaijan
are related to the name of Heydar Aliyev and is his historical service.
This article deals with all-detailed analysis of the manifestation of this
ideology in the folklore, including in the western Azerbaijani folklore, in the the
historical lands of Azerbaijan.
Key words: Heydar Aliyev, Azerbaijani ideology, Turkism, Islamism,
patriotism, national unity, solidarity.
Концепция азербайджанской идеологии в фольклоре
исторических азербайджанских регионов: типы,
формы и этнокультурологические характеристики
(в контексте фольклора Западного Азербайджана)
Резюме
Азербайджанская идеология – это национальная и государственная
идеология азербайджанских тюрков, исторически проживающих в территории Азербайджана, т. е. Азербайджанцы и этнические меньшинства,
проживающие на этой территории с древних времен и считающие ее своей
родиной. Корни этой идеологии основаны на древнем мифологическом
мировоззрении, прошедшем различные этапы вплоть до современности и
появляющиеся в разных типах и формах.
Значение «быть приверженным Азербайджану» концепции «азербайджанская идеология» было объяснено прежде всего в смысле сохранения
языка, культуры и национальных и духовных ценностей Азербайджана.
Затем, «азербайджанская идеология» должна пониматься как внутри страны, так и во всем мире в смысле национального единства и солидарности.
Несмотря на то, что азербайджанская идеология была введена в обращение в начале 20-го века как идеология национальной государственности, основанная на трех основополагающих принципах идеологии независимости Азербайджана (тюркизм, исламизм и патриотизм), систематизации азербайджанской идеологии и его применение в Независимое Го28
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сударство Азербайджана связано с именем Гейдара Алиева и является его
исторической услугой.
В этой статье рассматривается всесторонний анализ проявления этой
идеологии в фольклоре, в том числе в западно-азербайджанском фольклоре, в исторических землях Азербайджана.
Ключевые слова: Гейдар Алиев, азербайджанская идеология, тюркизм, исламизм, патриотизм, национальное единство, солидарность.
Azərbaycançılıq nədir?
Azərbaycançılıq konseptinin hər hansı müstəvidə və hər hansı aspektdən
öyrənilməsi üçün ilk növbədə onun mahiyyətinə aydınlıq gətirmək, ―azərbaycançılıq nədir və biz azərbaycançılıq deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq?‖ sualına
aydın və dəqiq cavab vermək lazımdır. Bu mövzuda xüsusilə son zamanlar aparılan çoxsaylı araşdırmalar təsdiq edir ki, Azərbaycanda azərbaycançılıq ideyasının kökləri tarixin çox dərin qatlarına gedib çıxsa da və şimalda Qafqaz sıra
dağlarından cənubda Gəngər körfəzinə, qərbdə Qara dənizdən şərqdə Xəzər dənizinə qədər uzanan böyük bir coğrafiyada min illər boyu bu ideyaya xidmət
edən insanlar yaşayıb mübarizə aparsa da, bu mövzuya dair son tədqiqatların
ideoloji bazasını ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il noyabrın 9-da
Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayında çıxışında səsləndirdiyi aşağıdakı
fikirləri təşkil edir: ―Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir
azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz
azərbaycançılığı – Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini,
adət-ənənələrini yaşatmalıyıq‖ (1).
Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərliyinə ikinci dəfə elə bir tarixi dövrdə
gəlmişdi ki, ölkə nəinki xarici təcavüzlə üz-üzə idi, həm də daxildə etnik
separatçılıqla mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalmışdı. Belə çətin bir
dövrdə ―Heydər Əliyev nəinki müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılması konsepsiyasını həyata keçirdi, eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarını birləşdirən,
xalqımızı beynəlxalq aləmdə vahid amal, əqidə, məqsəd və məram ətrafında
səfərbər edən milli təlim – azərbaycançılıq ideologiyasını da yaratdı‖ (2).
Azərbaycançılığın milli dövlətçilik ideologiyası kimi seçilməsində həlledici rolu terminin məna yükü oynadı. Azərbaycançılıq – ―Azərbaycançı olmaq‖
deməkdir, yəni dinindən, dilindən, milliyyətindən, sosial vəziyyətindən, cinsindən, yaşından asılı olmayaraq, Azərbaycanda yaşayan hər kəs bu ölkənin maraq
və mənafelərini birinci sıraya qoymalıdır. Əraziləri işğal altında, özü müharibə
vəziyyətində olan, daxildən etnik separatçılıqla təhdid edilən bir ölkədə bu, milli
birlik yarada biləcək yeganə ideologiya idi və Heydər Əliyev də böyük siyasi
uzaqgörənliklə bu ideologiyanı seçdi.
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Lakin bu yola haradan və nədən başlamaq lazım idi? Təbii ki, hər şeydən
əvvəl, milli özünüdərkdən, milli dəyərləri qoruyub saxlamaqdan və inkişaf etdirməkdən. 1998-ci il dekabrın 24-də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev xalqa
müraciətində ―Xalqımızın mədəniyyətini, dilini, milli adət-ənənələrini yaşatmaq,
inkişaf etdirmək və bütün dünyada təbliğ etmək bizim hər birimizin üzərinə
düşən çox məsuliyyətli bir tarixi yükdür‖, – deyə elan etdi.
Daha sonra Azərbaycanda bütün sosial təbəqələr və etnik qruplar arasında
vahid və bölünməz vətən, milli birlik və həmrəylik ideyası təbliğ olunmalı, xalq
bu ideya ətrafında birləşməli idi. Və tasadüfi deyil ki, ―məhz azərbaycançılıq
Azərbaycana qarşı bir çox istiqamətlərdən yönələn təhdidlərin, ölkəmizi etnik
bölücülük əsasında parçalamaq cəhdlərinin qarşısında güclü ideoloji və siyasi
sipər oldu. Çünki azərbaycançılıq bizim keçmişimizdən gələn dəyər olaraq vahid Azərbaycanın ideya əsası, ölkədə bütün konfessiya və etnosların həmrəylik
və anlaşma içində birgəyaşayışının tarixi təcrübəsidir‖ (3).
Tarixdən də bildiyimiz kimi, Azərbaycan həmişə müxtəlif etnosların və
müxtəlif dinlərin çiyin-çiyinə yaşadığı bir ölkə olmuşdur. Milli və dini fərqliliyə
baxmayaraq, bu coğrafiyada yaşayan insanları eyni tale, eyni qədər birləşdirmiş,
yadelli işğalçılara qarşı onlar həmişə birgə mübarizə aparmışlar. III-IV yüzillərdə Sasanilərə qarşı mübarizədə də bu, belə olmuş, VII-IX yüzillərdə ərəb işğalçılarına qarşı mübarizədə də, XIII-XIVyüzillərdə monqol yürüşlərinə qarşı müqavimət hərəkatında da, XIX yüzildə rus işğalçılarına qarşı da vuruşanda da və
hətta bu gün də davam edən Qarabağ müharibəsində də.
Azərbaycançılıq ideologiyasının tarixi zərurət olaraq, konkret tarixi-siyasi
situasiyada meydana gəldiyini akademik Ramiz Mehdiyev özünün ―Azərbaycançılıq – milli ideologiyanın kamil nümunəsi‖ məqaləsində bütün aydınlığı ilə
ortaya qoymuşdur:
――Azərbaycançılıq‖ anlayışı milli siyasi diskursda nisbətən yaxın vaxtlardan işlədilir. O, ölkədə yaşayan bütün etnik qrupları və millətləri ümumdövlət
mənafeləri və dəyərləri əsasında real surətdə birləşdirmək ideyasının verballaşdırılması kimi, 1992-1993-cü illərdə xüsusilə geniş yayılan şovinist və separatçılıq əhval-ruhiyyəsinə qarşı mübarizə ideyası kimi meydana gəlmişdir.
Azərbaycançılıq ideyasının dərk olunmasının əsasında Azərbaycan millətinin tarixi, mənəvi-əxlaqi və mədəni ənənələri zəminində birlik ideyası durur və
bu, nəinki indi, həm də uzaq gələcəkdə azərbaycanlıların təkcə bir yox, bir çox
nəsillərinə xidmət edəcəkdir‖ (4).
Professor Əli Həsənovun ―Heydər Əliyev və milli dövlətçilik təlimi –
azərbaycançılıq‖ məqaləsində də həmin ideyanın təsdiqini görürük: Azərbaycançılıq müstəqil, suveren Azərbaycanın tam tarixi istiqlalı uğrunda, bu ölkədə dünyəvi prinsiplərə malik sivil demokratik dövlət uğrunda mübarizəni strateji məqsəd seçən Azərbaycan xalqının ideologiyasıdır. Onun əsasında Azərbaycanı özü30
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nə vətən sayan bütün xalqların milli, etnik, dini və sosial hüquqlarının bərabərliyi ideyası dayanır (2).
Lakin azərbaycançılıq ideologiyası təkcə Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan Azərbaycan türklərinin və Azərbaycanı özünün tarixi vətəni hesab
edən müxtəlif azsaylı xalqların milli birlik ideologiyası olaraq qalmır, o həm də
bütün dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəylik ideologiyasıdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Günü Münasibətilə 28 dekabr 1999-cu il tarixli Müraciətində deyildiyi kimi:
―Hal-hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində milyonlarla soydaşımız yaşayır, işləyir, fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq, onların milli-mənəvi varlığını yaşadan yeganə bir dövlət var. Bu, müstəqil suveren Azərbaycan Respublikasıdır.
Dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi ideyasının əsasını da məhz
Azərbaycan dövlətçiliyinə, xalqımızın dilinə, dininə, milli-mənəvi varlığına və
ümumbəşəri dəyərlərə hörmət, onların daim qorunmasına, yaşamasına qayğı
təşkil edir‖.
Ona görə də ulu öndər Heydər Əliyev 28 dekabr 1996-cı il tarixdə Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü Münasibətilə bütün dünya azərbaycanlılarına üz tutaraq elan edirdi ki, ―Azərbaycan bütün dünya azərbaycanlılarının tarixi Vətəni, doğma ata-baba ocağıdır‖. Bununla da azərbaycançılıq dünya azərbaycanlılarını birləşdirən və onları Azərbaycan naminə vahid məqsəd uğrunda
səfərbər edən milli ideologiya kimi irəli sürülürdü.
Azərbaycançılıq ideyasının tarixi
Azərbaycançılıq ideyasının tarixi, əslində, Azərbaycan xalqının bir etnovahid, etnik subyekt olaraq tarix səhnəsinə qədəm qoymasından başlayır. Çünki
akademik Nizami Cəfərov demişkən, ―Azərbaycançılıq ideologiyasının tarixi,
əslində, Azərbaycan xalqının tarixi qədər qədimdir; hər şeydən əvvəl ona görə
ki, bu və ya digər xalq (etnos) özünün ümummilli məfkurəsini – həyat fəlsəfəsini bütün mövcudluğu boyu formalaşdırır‖ (5).
Başqa sözlə, xalq özünün etnik varlığını, etnik dəyərlərini, etnik mövcudluğunu formalaşdıra-formalaşdıra yaşayır və bu varlığı, bu dəyərləri, bu mövcudluğu dərk edəndə onu qorumağa qalxır. Bu qoruma əvvəl etnosun öz daxilində gedir, etnosdaxili həyat və davranış qaydaları müəyyənləşir, sonra qohum
və qonşu etnosların konsalidasiyası nəticəsində etnoslararası birgəyaşayış normaları meydana çıxır və hamı bu normalara əməl edir.
Bundan sonra vahid coğrafiyada yaşayan insanların həyatın bütün sahələri
üzrə vahid maraqları meydana çıxır. Vahid maraqlar ən çox xarici hücumlar
zamanı təhdid altında qalır və bu hücumlar hər kəsi silaha sarılmağa, düşmənə
qarşı çiyin-çiyinə vuruşmağa məcbur edir. Bu vaxt vahid ərazi anlamında Vətən
anlayışı meydana gəlir. Azərbaycan coğrafiyasında azərbaycançılıq ideyasının
bünövrəsi belə qoyulub.
31
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Tədqiqatçıların yekdil fikri belədir (və biz də bu fikri tamamilə dəstəkləyirik) ki, ―qədim xalqların, o cümlədən Azərbaycan türklərinin ideologiyası əvvəlcə mif, sonra isə din, daha doğrusu, əski inamlar olmuşdur. Mif sinifli mərhələyə qədərki çağların ideologiyasıdır‖. (6)
Daha sonra Şərqin ən qədim fəlsəfi dini təlimi olan zərdüştilik azərbaycançılıq ideologiyasının konseptual qaynağı kimi verilir. Azərbaycan ərazisində
yaranıb, yayılıb, fəaliyyət göstərən bu təlim Azərbaycan insanının şüurunda və
ruhunda özünə elə yer eləmişdir ki, onun müxtəlif elementləri Azərbaycan xalqı
arasında müxtəlif ritual elementlər, inanclar, sınamalar və s. şəklində bu gün də
yaşamaqda, fəaliyyət göstərməkdədir. Zərdüştiliyin, onun ideyalarının özündən
sonrakı ideoloji sistemlərə, xüsusilə Azərbaycanda məzdəkizmə, xürrəmiliyə
təsiri də inkarolunmazdır.
Professor Süleyman Məmmədov azərbaycançılıq ideologiyasının tarixi ilə
bağlı araşdırmalara münasibət bildirərək göstərir ki, Azərbaycan tarixinin islamaqədərki dövrünün ən böyük tarixi-ideoloji yekunu Azərbaycan xalqının yaranması idi. Bu, həm də Azərbaycan dilinin və ideologiyasının – azərbaycançılığın təşəkkül dövrü idi. Dünyanın digər xalqları kimi Azərbaycan xalqı da öz
vətənində – Azərbaycan ərazisində təşəkkül tapıb. Xalqımızın yarandığı ərazi
şimalda Dərbənddən, cənubda Zəncan-Qəzvin bölgəsi daxil olmaqla, şərqdə
Xəzər dənizindən, qərbdə İrəvan və Urmiya gölünün qərb sahillərini əhatə edir.
Tarixi baxımdan " Azərbaycan dilinin və xalqının təşəkkülü III-VII əsrlərdə baş
vermiş, VII-VIII əsrlərdə başa çatmışdır. Bu zaman Azərbaycanda gedən dini
mübarizə artıq sona yetmişdi" (7).
Tədqiqatçılarımız Azərbaycanda yarım əsrdən artıq davam etmiş xürrəmilər hərəkatını isə azad ruhun ictimai-tarixi ifadəsi kimi səciyyələndirmiş, xürrəmiliyin bir ideologiya kimi türkün qanından çıxması, hərəkat kimi xalis Azərbaycan hadisəsi olması, bu hərəkatın təkcə Azərbaycan ərazisinin yox, həm də
Azərbaycan ruhunun azadlığını qorumaq uğrunda mübarizəni məqsəd seçməsini
önə çəkmişlər. Professor S.Məmmədovun dediyi kimi, ―məzdəkizmin ideoloji
ənənələrini davam etdirən xürrəmilər xilafəti kökündən laxlatmış, xürrəmilik
Şərqdə azadlıq uğrunda ən ardıcıl və fəal mübarizə aparan əqidə və fikir cərəyanı olmuşdur. Əvvəlki hərəkat və ideoloji sistemlərdən fərqli olaraq, xürrəmilik
vətən uğrunda yadellilərə qarşı çevrilmişdi, onun əsasında məhz vətən əxlaqı,
vətənçilik duyğusu dayanırdı. XIII-XIV əsrlərdən başlanan etnogenez proseslərinin nəticəsində türk anlamı Azərbaycan millətinin adı kimi təfəkkürə və
təkamülə daxil oldu‖ (7).
Bu tarixi dövrdən sonrakı siyasi, ictimai proseslərdə azərbaycançılıq ideologiyası daha qabarıq şəkildə özünü göstərdi. Atabəylər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar dönəmində Vətən ideyası bütün tarixi
Azərbaycan coğrafiyasını əhatə edirdi.
XIX əsrdə xüsusilə Şimali Azərbaycanda rus və Avropa mədəniyyəti ilə
tanışlıq nəticəsində M.F.Axundov, H.B.Zərdabi və b. yaradıcılığında Azərbay32
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can ideyasının yeni konturları cızıldı, az sonra ―Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayev,
Ə.Topçubaşov, M.Ə.Rəsulzadə, C.Məmmədquluzadə, Ü.Hacıbəyov, M.Ə.Sabir,
H.Cavid kimi şəxsiyyətlərin və onlann başçılıq etdiyi ədəbi-tarixi cərəyanların
fəaliyyəti sayəsində XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan milli
ideologiyası formalaşdı və tarixdə ilk dəfə 1918-ci ildə milli dövlətin – Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaranması ilə nəticələndi. ...Özündə türkçülük, islamçılıq və vətənçilik dəyərlərini birləşdirən həmin ideologiya azərbaycançılıq idi‖ (7).
Beləliklə, Azərbaycanın istiqlal məfkurəsinin üç təməl prinsipi – "türk
millətindənəm, islam ümmətindənəm, Azərbaycan məmləkətindənəm" azərbaycançılıq ideologiyasının da təməl prinsipləri olaraq təsbit edildi. Doğrudur,
məsələn, Azərbaycan türklərinin ilk yazılı qaynaqlarından olan "Dədə Qorqud"
eposunda da azərbaycançılıq ideyası vardı, lakin akademik Nizami Cəfərovun
fikrincə, bu ideya tarixi inersiya idi. Əli bəy Hüseynzadə (və onun daha çox
siyasətçi olan davamçıları) isə bu tarixi inersiyanı ideologiyaya çevirdilər (5).
Həmin tarixi dövrdə başqa yol da yox idi. Azərbaycanın qonşu imperiyalar
tərəfindən tikə-tikə parçalandığı, ərazisində separatçılığın baş alıb getdiyi bir
zamanda vətənçilikdən böyük ideal ola bilməzdi. Türk milli və islam dini dəyərlərini qorumaq şərti ilə vətənçilik ideyası yeganə düzgün ideologiya idi. Başqa
sözlə, ―Azərbaycançılıq türkəsilli Azərbaycan xalqının milli ideologiyası, türkçülüyün milli ideya və siyasi məslək kimi vətən əxlaqı müstəvisində dərkidir‖
(6).
Lakin təəssüf ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları Əli bəy
Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Məmməd Əmin
Rəsulzadə və başqaları ilk dəfə azərbaycançılıq ideyasını dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmağa cəhd göstərsələr də, Xalq Cümhuriyyətinin süqutu ilə azərbaycançılıq ideyası da kommunist ideologiyasının kölgəsinə sıxışdırıldı.
―Azərbaycançılığın birinci tərkib hissəsi olan türkçülük 30-cu illərin ortalarından etibarən qadağan olundu. Və qadağaların miqyası o həddə çatdı ki, Azərbaycan xalqının birbaşa genotipinə – tarixi mənşəyinə müdaxilə edildi; israrla
"sübuta" çalışdılar ki, Azərbaycan xalqı türk yox, İran mənşəlidir, sadəcə olaraq,
orta əsrlərdə Azərbaycana gələn köçəri türklərin dilini qəbul etmişdir. Qəribəsi də
o idi ki, böyük bir xalqın etnik tarixinin saxtalaşdırılması prosesi həm sovet, həm
də İran Azərbaycanında eyni forma, məzmun və üsullarla aparılırdı. Xalqı öz
etnik-mədəni kökündən (və tarixi mühitindən) məhrum etmək, milli yaddaşın
daşıyıcılarını (böyük ziyalıları) məhv eləməklə imperialist rejimlər bütöv bir etnosdan idarə edilməsi asan olan kütlələr formalaşdırmağa qədər gedirdilər.
Bir dövrdə ki, xalqın tarixi taleyindən bəhs edən, onun ictimai-bədii təfəkkürünün yaratdığı ən böyük əsər – "Dədə Qorqud" eposu rəsmən qadağan olunur, deməli, həmin xalqın mənəviyyatına hər cür təcavüz üçün imkan verilir.
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Azərbaycançılığın ikinci tərkib hissəsi olan İslam dininə münasibət bundan da acınacaqlı idi. Sovetlər hər bir xalqın mühüm mənəvi göstəricilərindən
biri olan dini hakimiyyətə gəldikləri ilk günlərdən qadağan elədilər.
Müasirlik (beynəlmiləlçilik) məsələsinə gəldikdə isə burada da böyük
siyasi-ideoloji məhdudiyyət qoyuldu...‖ (5).
Sovet dövründə isə azərbaycançılıq ideyası dövlət ideologiyasına çevrilə
bilməmiş, ancaq bədii əsərlərdə və adət-ənənələrdə, mərasim və rituallarda yaşamışdır. Səməd Vurğunun ―Azərbaycan‖, Süleyman Rüstəmin ―Təbrizim‖, Bəxtiyar Vahabzadənin ―Ana dilim‖, ―Gülüstan‖, Məmməd Arazın ―Vətən mənə
oğul desə‖ şeir və poemaları, şair və yazıçılarımızın yüzlərlə, minlərlə digər
əsərləri buna nümunə ola bilər.
―Lakin bir faktı xüsusi vurğulamalıyıq ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyinin birinci dövründə – 60-80-ci illərdə azərbaycançılığın inkişafı üçün
əlverişli ictimai-siyasi, elmi-mənəvi şərait yaradılmışdır. Bu şəraitdən o dövrdə
tarixçilər, ədəbiyyatçılar, dilçilər, filosoflar və başqa intellekt sahibləri geniş
bəhrələnərək çoxsaylı əsərlər yaratmışlar. Bu illərdə yazılmış əsərlərdə azərbaycançılığın mühüm sahələri olan milli dilin, milli şüurun, adət-ənənələrin inkişafı
və dünyada təbliğ edilməsi, gənc nəslin azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə edilməsi sahəsində böyük irəliləyiş müşahidə olunmuşdur‖ (2).
Beləliklə, azərbaycançılıq ideologiyası XX əsrin ikinci yarısında özünün
daha dinamik və yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur (8).
Azərbaycançılıq ideologiyasının fəlsəfi təlim kimi sistemə salınması və
müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinə tətbiqi isə birbaşa Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır və onun tarixi xidmətidir. ―Böyük nəzəri-tarixi ənənələri olsa da, azərbaycançılıq yeni siyasi dövrün ifadəsi, yeni təfəkkür mərhələsinin fəlsəfəsi kimi
formalaşmışdır. Heydər Əliyevin yeni tarixi dövrdə – 15 iyun 1993-cü ildən etibarən apardığı müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsasında məhz azərbaycançılıq ideologiyası dayanırdı‖ (9). Professor Nizaməddin Şəmsizadənin tamamilə haqlı olaraq dediyi kimi, ―Heydər Əliyev müstəqillik dövrünün dövlət ideologiyasını formalaşdırarkən XX əsr ziyalılarının əsərlərində milli ideya kimi
türkçülüklə paralel olan azərbaycançılığı yeni tarixi şəraitdə milli dövlətçilik
ideologiyası kimi sistemə saldı, ümummilli ideya, dünya azərbaycanlılarının
ideologiyası, milli birlik təlimi kimi əsaslandırdı‖ (9).
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideyasını dövlət ideologiyası kimi formalaşdırarkən Azərbaycan xalqının çoxəsrlik milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına,
gələcək inkişafının təminatı üçün zəmin yaradılmasına xüsusi diqqət yetirirdi.
Heydər Əliyev vaxtilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ideoloqlarının birləşdirici ideya kimi irəli sürdükləri azərbaycançılıq ideologiyasına müraciət etməklə də yeni müstəqil Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nəinki siyasi, həm də ideoloji varisi olduğunu bir daha təsdiq etdi.
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Azərbaycançılığın coğrafiyası
Lakin fikrimizcə, azərbaycançılıq milli ideologiya kimi, təkcə Azərbaycan
Respublikası hüdudlarını əhatə etmir, bu hüdudlarda formalaşıb, bu hüdudlarda
öz parametrlərini müəyyən etmir. Gəldiyimiz nəticə belədir ki, azərbaycançılıq
konsepti azərbaycanlıların minillər boyu yaşadıqları bütün tarixi Azərbaycan
torpaqlarında, müxtəlif türk tayfa birliklərinin və xalqlarının onlarla qonşuluqda
yaşayan müxtəlif etnoslarla birgəyaşayışı kontekstində formalaşıb və inkişaf
edib. Fərqli bölgələrdə fərqli etnoslarla birgəyaşayış, fərqli dil, adət və ənənələrin təması azərbaycançılıq konseptinin müxtəlif tip və formalarının müəyyənləşməsində də mühüm rol oynamışdır.
Heç şübhəsiz, doğma Azərbaycan Respublikası ərazisində, öz soydaşlarının əhatəsində yaşayan bir azərbaycanlı ilə dünən tarixi Azərbaycan torpağı
olsa da, bu gün yad bir ölkənin sərhədləri daxilində və idarəçiliyi altında öz
yaşamını sürdürən ərazidəki bir azərbaycanlının türkçülük, ümmətçilik və vətənçilik, yəni azərbaycançılıq düşüncəsi arasında müəyyən fərqliliklər olmaya
bilməz.
Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan Respublikası) ərazisi də bu sırada
istisna təşkil etmir. Minillər boyu bütöv Azərbaycanın tərkib hissəsi və qədim
türk-oğuz yurdu olan bu ərazinin əzəli sakinləri – Azərbaycan türkləri bölgənin Rusiya tərəfindən işğalından sonrakı son 200 il ərzində çox ağır və ağrılı
bir tale yaşamışlar. Bölgənin Rusiya tərəfindən erməniləşdirilməsi və xristianlaşdırılması istiqamətində atdığı addımlar azərbaycanlıları öz milli varlıqlarını,
bu varlığın şərti olan milli dəyərlərini – dilini, mədəniyyətini, ədəbiyyatını,
adət-ənəsini qoruyub saxlamaq qayğısına qalmaq zərurəti qarşısında qoymuşdur. Qərbi azərbaycanlı soydaşlarımız bu milli dəyərləri qoruduqca, yaşatdıqca
xalqımızın tarixi azərbaycançılıq ənənələrini yaşatmış və inkişaf etdirmişdir.
Təsadüfi deyil ki, 1988-ci ildə ermənilər Qarabağ uğrunda mübarizəyə
qalxanda qərbi azərbaycanlılar bu separatçı aksiyaya dərhal reaksiya verdilər
və Ermənistanda ermənilərə qarşı Qarabağ uğrunda mübarizəyə qalxdılar.
Ermənistanda erməni əhatəsində yaşamalarına baxmayaraq, artıq heç kəsi özünün şəxsi taleyi düşündürmürdü, milli maraqlar hər şeyi üstələmişdi, hamı Qarabağ, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün narahatçılıq keçirirdi. Çox keçmədi
ki, Vedidə, Göyçədə Qarabağ uğrunda ermənilərə qarşı mitinqlər başladı və
bütün ―Ermənistanı‖ silkələdi. Bu, azərbaycançılıq ideologiyasının Qərbi
Azərbaycanda təntənəsi idi.
Folklorda azərbaycançılıq
Azərbaycançılıq milli ideologiya olduğu üçün və millətin bütün mənəvi
dəyərlərini ehtiva etdiyindən bu sırada folklorun da öz spesifik yeri var. ―Şifahi xalq ədəbiyyatı, el sənəti, milli musiqi, millətin mədəni-mənəvi mövcudlu35
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ğunun bütün təzahürləri bu gün vahid bir ideya ətrafında sıx surətdə birləşməlidir. Əsrlərdən bizə miras qalmış milli-mənəvi dəyərlər nəinki təkcə müasir milli varlığımızın, həm də siyasi mövcudluğumuzun, dövlətçiliyimizin qarantına
çevrilməlidir və əksinə. Milli-mənəvi varlığımızın qorunub saxlanması da dövlətin ən əsas funksiyalarından biri olmalıdır‖ (10).
Təsadüfi deyil ki, demək olar ki, bütün tədqiqatçılar Azərbaycan folklorunu azərbaycançılıq ideyasının mənbələrindən biri, mifi isə bu ideologiyanın
―tərkib hissəsi‖, ―ana bətni‖, ―ilkin mərhələsi‖ (N.Şəmsizadə) hesab edirlər.
Professor Camal Mustafayev yazır: ―Kim ki, uşaqlıqdan, məktəb yaşlarından
başlayaraq nağılları, dastanları, saz-söz ustalarının sənətini sevməyə alışmırsa və
bütün bunlara laqeyd qalırsa, o adamın mənəvi varlığında böyük bir boşluq yaranır. O adam xalqımızın gözəllik xəzinəsindən pay götürmək səadətindən məhrum olur. Doğma xalqının şeiriyyət və məna dolu zəngin söz sərvətindən, qüdrətli bədii təfəkküründən, heyrətamiz müdrikliyindən bəhrələnə bilmir, halbuki
bu zəngin mənəviyyat xəzinəsi həmişə sağlam estetik zövqü, əxlaqi saflığı, yüksək idealları qidalandıran tükənməz mənbə olmuş və olacaqdır‖ (11).
Milli ideologiyanın tarixi qaynaqlarından olan folklor bu baxımdan XIX əsrin məşhur Azərbaycan alimi, görkəmli şərqşünas Mirzə Kazım bəyin də diqqətini
xüsusi olaraq cəlb etmiş, bu böyük alim araşdırmalarında xalq yaradıcılığına –
əfsanələrə, rəvayətlərə və s. geniş diqqət yetirmişdir. O yazırdı: ―Qədim əfsanələr
və rəvayətlər xalqların ədəbiyyatında və tarixində sonuncu yerdə durmur. Keçmiş
zamanlar haqqındakı hekayətlər onları hadisələr ünsürü və faktlar şəklində tarixi
məlumatlar kimi əks etdirir, tarix onların tez-tez insan həyatının qaranlıq dövrləri
haqqındakı mühüm sirlərinin açılmasına cəlb edir; ədəbiyyat onlardan zəngin
xəzinə kimi, özünün zinətlənməsi üçün qiymətli material əxz edir. Əfsanəsiz xalq,
rəvayətsiz ölkə yoxdur, köçərilərdə onlar nəsildən-nəslə şifahi hekayətlərdə keçir,
yarımmədənilərdə onların inamlarının əsaslarını, onların yazılarının, ədəbiyyat və
tarixlərinin əsas məzmununu təşkil edir, mədəni ölkələrdə isə onlar müqəddəs
xalq təsəvvürü üçün zəngin mənbə rolu oynayır‖ (11).
Azərbaycançılıq ideyası Azərbaycan tarixinin və mənəviyyatının parlaq
şifahi abidəsi olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ və ―Koroğlu‖ dastanlarında da öz
əksini tapmışdır.
Qərbi Azərbaycan folklorunda azərbaycançılıq konsepti
Qərbi Azərbaycan folkloru ümumazərbaycan və ümumtürk etnomədəni
sisteminə daxil olsa da, heç şübhəsiz, ciddi regional özünəməxsusluğa da malikdir. Bu, həm mövzu, süjet, motiv, obraz, həm də janr müstəvisində özünü qabarıq şəkildə göstərir.
Qərbi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, xüsusilə soydaşlarımızın
1988-ci il deportasiyasına qədər yaşamaqda davam etdikləri Göyçə, Dərələyəz,
Zəngəzur, Qaraqoyunlu, Dərəçiçək, Ağbaba, Şörəyel, Vedibasar, Zəngibasar,
36
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Gərnibasar, İrəvan, Loru-Pəmbək və digər mahallarından toplanmış folklor materialları üzərindəki müqayisəli-tipoloji araşdırma nəticəsində azərbaycançılıq
konseptinin maraqlı yeni çalarları ilə qarşılaşırıq. Qənaətimizə görə, Azərbaycan
Respublikası ərazisindən fərqli olaraq, məsələn, Qərbi Azərbaycanda – düşmən
xalqın əhatəsində yaşayan soydaşlarımız arasında azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşması daha sürətli və spesifik getmişdir. Bu ideologiya bir-birindən
xeyli fərqli həyat və məişət (aran-dağ, əkinçi-heyvandar və s.), fərqli əşirət-tayfa
(oğuz-qıpçaq və s.) spesifikasına malik insanları vahid etnokulturoloji sistemdə
birləşdirmişdir.
―Tarixi Azərbaycan bölgələri folklorunda azərbaycançılıq konsepti: tipləri, formaları və etnokulturoloji spesifikası‖ mövzusu üzərindəki araşdırmamızdan gəldiyimiz əsas elmi nəticə bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın tarixi bölgələrindən olan Qərbi Azərbaycan bütün maddi-mənəvi dəyərləri ilə ümumazərbaycan etnomədəni sisteminin tərkib hissəsidir və ən qədim zamanlardan bəri
formalaşmaqda olan azərbaycançılıq ideologiyasının yaranmasında və təşəkkülündə özünəməxsus rolu və iştirakı olmuşdur. Qərbi Azərbaycan folklor materialları xalqın keçib gəldiyi tarixi yolun şifahi yaddaşı kimi bu prosesi də qoruyub saxlamışdır.
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OĞUZ EPOSUNDA QƏHRƏMANIN ÖLÜMÜ MOTĠVĠ
ARXAĠK RĠTUAL KONTEKSTĠNDƏ
Xülasə
Məqalədə oğuz eposunda qəhrəmanın ölümü motivinin arxaik ritual əsasları araşdırılmışdır. Təhlil üçün ―Dədə Qorqud kitabı‖ndakı əsas qəhrəmanlardan biri olan Beyrəyin ölümü motivi seçilmişdir. Araşdırma nəticəsində qəhrəmanın ölümü motivinə transformasiya olunmuş arxaik ritual rudimentləri aşkarlanmışdır. Qəhrəmanın ölümünün ritual-mifoloji, sosial və epik izahları verilmişdir.
Açar sözlər: oğuz, epos, qəhrəman, ölüm, motiv, ritual.
Agaverdi Khalil
The motive of the death of the hero in the ritual context in the epos Oghuz
Summary
The archaic ritual basis of the motive of the death of the hero in the epos
Oghuz are investigated in the article. In order to analyse the motive of Beyrek’s
death who was one of the main heros in the ―Book of Dede Gorgud‖ was
chosen. As a result of the investigation the archaic ritual rudiments transformed
to the motive of the hero’s death were revealed. The ritual-mythological, social
and epic explanations of the hero's death have been given.
Keywords: Oghuz, epos, hero, death, motive, ritual
Агаверди Халил
Мотив смерти героя в контексте ритуала в огузском эпосе
Резюме
В статье исследуется архаическая ритуальная основа мотива смерти
героя в Огузском эпосе. Чтобы проанализировать мотив смерти был выбран Бейрека, который был одним из главных героев в «Книге Деда Коркуда». В результате исследования были выявлены архаичные ритуальные
рудименты, превращенные в мотив смерти героя. Даны ритуально-мифологические, социальные и эпические объяснения смерти героя.
Ключевые слова: Огуз, эпос, герой, смерть, мотив, ритуал
Oğuz eposunun ritualla bağlı motivlərindən biri qəhrəmanın ölümüdür. Bu
motivin qaynaqlandığı ölümlə bağlı arxaik rituallar müxtəlif olduğuna görə
motivlər də fərqli ölüm şəkilləri nümayiş etdirir. Oğuz eposu kontekstində ölüm
motivi özünü ilk növbədə iki fərqli istiqamətdə göstərir:
38
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1. Ölümdən qaçmaq. Qorqud ata ilə bağlı ölümdən qaçma əfsanələrində
olduğu kimi.
2. Ölümün üstünə getmək. Dəli Domrulun əzrayılın üstünə yeridiyi kimi.
Bunlardan birincisi çox yayğın bir motivdir və tipoloji bənzərlikləri də
çoxdur. İkincisi isə daha çox səciyyəvi xüsusiyyətləri özündə əks etdirir. Burada
ölümlə savaşmaq, onu qovmaq, ölümü öldürmək və ölümsüzlüyün sirrini tapmaq kimi hadisələr diqqəti çəkir. ―Ölümsüzlüyün sirri‖ və ya ―əbədi həyat‖ axtarışı təhlükədən, qorxudan, vahimədən və ölümdən keçir. Bunun üçün qəhrəmandan güclü ağıl, qeyri-adi güc və cəsarət tələb olunur. Qəhrəmanın ölməsi
epoxal dəyərlər baxımından fəlsəfi məna daşıyır. Bu baxımdan Koroğlunun ölməsini aşağıdakı şəkildə izah etmək mümkündür:
1. Ovçuluq dövrünün bitməsi kimi.
2. Alplıq dövrünün bitməsi kimi.
3. Cəngavərlik dövrünün bitməsi kimi.
4. Təsəvvüf dövrünün başlaması kimi
Eyni zamanda Koroğlunun ölümü mif olaraq özündə əski təsəvvürlərin
transformasiyasını nəzərdə tutur:
1. Ritualın arxaikləşməsi.
2. Ritualın əfsanələşməsi.
3. Ritualın eposlaşması.
Bu zaman ritual əsasından gələn verbal və qeyri verbal mətnlərin epik
strukturda yerini tutması baş verir:
1. Ritual deyimləri eposun paremioloji resurslarına çevrilir.
2. Ritual hərəkəti epik strukturun süjet minimumu üçün material verir.
3. Ritual personajı epik obraza və ya söyləyiciyə çevrilir.
1. Türk xalqları eposunda ölüm.
Altay eposu ―Koqutey‖də Kuskun Kara Matır Koquteyi iki dəfə dirildir.
Birinci dəfə doğranmış bədənin üzərindən atlanaraq, ikinci dəfə isə yanmış
bədəni dəniz və bulaq suyu ilə isladaraq dıirildir. Bu motiv altayların ―AltınBize‖ eposunda da keçir(1).
Diriltmə motivinə ―Alpamış‖ süjetində də rast gəlinir. Buryat eposu ―Qeser‖də qəhərəman Qeser tərəfindən vurulmuş Atay-Ulanın bədəninin hissələri
hərəsi bir mənfi personaja çevrilirlər (2).
Xakas eposu ―Altın-Arıq‖da qəhərman öldürdüyü düşmənlərin cəsədini
daşların arasındakı böyük yarıqlara atır ki, bir də yenidən dirilməsinlər.
Manas üç dəfə ölür və yenidən dirilir. Söyləyici Sultanov Borubayın söylədiyinə görə Manas Nakılay qadının sözünə qulaq asmır və onun qarğışı ilə
Doştukun gülləsindən ölür. Onu Talasda Ak-Mazar qəbirstanlığında Kursun ana
dirildir. Bənzər epizodlara yakut olonxolarında rast gəlirik. Qəhrəman düşmən
tərəfindən öldürüldükdən sonra onun anası sümükləri toplayır, dəmir beşiyə
qoyur və yelləyərək onu dirildir (3).
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Taşmatovun variantında Manas birinci dəfə Kököçö, ikinci dəfə Toktabayın açdığı atəşdən, üçüncü dəfə isə Kara nəhəng tərəfindən öldürülür. Hər dəfə
də dirildilir.
Eyni zamanda Manas üç dəfə evlənir: birinci dəfə Bukarı Atamir
xanın qızı Kanıkeylə, sonra Kanımcan xanın qızı ilə və nəhayət Aykocanın
qızı Altınayla.
Manas hər dəfə öləndə onun atı Akkula yanında olur. Manasın ölüb-dirilməsinin eposun cənub variantları üçün xarakterik olması və nisbətən sonrakı
dövrlərdə formalaşması haqqında fikirlər mövcuddur. Eposdakı ölüb-dirilmə
əski dövrlə bağlı olub özündə inisiasiya ritualını ehtiva etməkdədir. Ona görə də
bu motivi yeni dövrlə əlaqələndirmək yanlışdır.
Şumer eposu ―Qilqamış‖da Qilqamış dostu Enkidunun ölümü ilə barışmır
və onu diriltmək istəyir. Bu məqsədə çatmaq üçün o təhlükəli səfərə yollanır,
yeganə ölümsüz adam olan Utnapiştinin yanına ölümsüzlüyün sirrini öyrənməyə
gedir. Ölümsüzlük axtarışı və əbədi həyat haqqında təsəvvürlər qədim dövrün
epik düşüncəsinə daxil olub və eposda da öz dərin izlərini saxlayıb (4,87).
V.V.Radlovun qeydə aldığı ―Er Töştük‖ eposunda Töştük nəhəng Çoyun tərəfindən öldürülür. Qəhrəmanı onun səkkiz canlı atı Çalkuyurk dirildir, canının
birini ona verir (5, 569).
2. “Kitabi-Dədə Qorqud”da ölüm
―Kitabi-Dədə Qorqud‖da oğuz igidlərinin ölümü ilə bağlı məlumatlara
geniş şəkildə rast gəlirik. Lakin bu məlumatların hamısı geniş təsvir edilməyib.
Burada qəhrəman qütbündən Beyrəyin ölümü tam şəkildə motivlənmişdir. Oğuz
eposunun əsas qəhrəmanlarından biri olan Beyrək obrazının fəlsəfi-estetik məzmununu mərdlik təşkil edir. Beyrək elə ilk növbədə mərd qəhrəman tipi kimi
səciyyələnir.Qəhrəmanlıq bir estetik ideal kimi bu obrazın xarakterində məhz bu
xüsusiyyətlə öz təsdiqini tapır.―Dədə Qorqud‖ eposunda ―Beyrəyin nağılı‖
bütövdür. Onun həyat yolu kiçik detalları ilə təqdim edilir və doğumundan ölümünə qədər həyatı təsvir olunur. Beyrəyin faciəli həyat hekayəti ―Dədə Qorqud
Kitabı‖nın əsas mövzularından birini təşkil edir.
K.Əliyev yazır ki, ‖Dədə Qorqud Kitabı‖nda Bayındır xan, Dirsə xan, Qazan xan, Basat, Domrul və b. qəhrəmanların heç biri şəhadət səviyyəsinə qaldırılmır. Bunların hər biri ölümlə hər hansı bir şəkildə qarşılaşır, amma sağ
qalırlar. Hətta Tanrıya asi olan, mələklə savaşan Domrul Tanrı tərəfindən uzun
ömürlə mükafatlandırılır. Mərd, igid qəhərman olan Beyrək isə Oğuz igidliyinin
simvolu kimi sədaqətin sübutu üçün öldürülür. Kamran Əliyev müəyyənləşdirir
ki, obrazın fərqliliyi onun taleyinin də fərqliliyini şərtləndirir. Bu fərqlərin
içində əsas cəhət isə bütün informativ vasitələrin ölümə işarə etməsidir. Sanki
hər şey əvvəlcədən ölüm üzərində qurulub və bütün məlumat və kod elementləri
özündə ölüm xəbərini daşıyır və ―boy‖ yavaş-yavaş ölümü yaşayır. Ölüm həm
səfərə gedəndə, həm yurdda qalanda, həm doğruda, həm də yalanda yaşa40
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nır.Yalan doğru üçün zəmin hazırlayır. Bir dəfə ölümü yalandan başdan sonadək, ölüm xəbərindən ölümün əsas işarəsi olan qanlı köynəyədək yaşamış ―boy‖
üçün gerçək ölüm sarsıntısı mənəvi-psixoloji baxımdan həll edilmiş olur. Belə
bir hazırlıq Beyrəyin İç Oğuz üçün önəmini aydınlaşdırır. ‖Boy‖un söyləyicisi
də Beyrəyin statusunu bütün mümkün vasitələrlə diqqətə çatdırır. Belə sosial və
mənəvi statusu göstərən vasitələrin içində geyimin xüsusi bir yeri vardır.
Mətndə belə bir nümunə ilə də qaqrşılaşırıq:‖Beyrək tutulandan sonra
―Banıçiçək ağ qaftanını çıxardı‖ (6,156).Ağ paltarı çıxarıb qara geyinmək kədər
əlamətidir.Yaralı Beyrəyin dilindən söylənən sözlər də bunu göstərir:
―Siz hamınız ağ çıxarıb, qara geyin,
―Qazan, tək sən sağ ol, Beyrək öldü!‖ deyin‖(6,223).
Ağ rəng əski təsəvvürlərdə həyat, sağlamlıq, qüvvət, təmizlik, rifah, sevinc, gülüş, şər hadisələrin olmamasını bildirir (7,82).
Ağ qaftan qızlara göndərilən gəlinlik paltarıdır. Bu köynəyin ritual-mifoloji
mənası keçidlə bağlıdır. Ağ rəng keçid ritualında statusun dəyişməsi üçün ən
uyğun rəngdir. İnsanlar subaylıqdan evliliyə, bu dünyadan ―o dünyaya‖ ağ geyimdə yola salınıblar. Bu əski ritual ənənəsi bu və ya başqa şəkildə indi də qorunur.
K.Əliyev eposu ölüm işarəsi baxımından təhlil edir və belə qənaətə gəlir
ki, eposun müxtəlif boylarında qəhərmanlar müxtəlif çətin situasiyalara düşsələr
də onların heç biri ölmür.Yaralanan Buğac da, əsir düşən Qazan, Uruz, Qazlıq
qoca və Yeynək də, Əzrayılla qardaşlaşan Dəli Domrul da, Təpəgözlə vuruşan
Basat da ölməyib sağ qalırlar. Bunun başlıca səbəbi onların ölümü haqqında məlumatın gəlməməsidir‖(8,96). ―Baybörənin oğlu Beyrək boyu‖nda ölüm xəbərini
Yalançı oğlu Yalıncıq gətirir. Beyrəyin ona bağışladığı köynəyi yalandan qana
bulaşdırır, gətirib Bayındır xanın önünə atır: ‖Bayınıdr xan dedi: ‖Ədə, bu nə
köynəkdir? ‖Yalıncıq: ‖Beyrəyi Dərbənddə öldürmüşlər, bu da nişanıdır, sultanım!‖-dedi‖(6,156). ―İç Oğuza daş oğuzun dönük çıxması və Beyrəyin öldüyü
boy‖da isə Aruz deyir: ‖Ədə, hərzə-hərzə danışma. Qanına susama, gəl and iç!
‖Beyrək dedi: ‖Vallah, mən Qazanın və iç Oğuzun yolunda başımı qoymuşam,
istəyirsiniz yüz para eyləyin, mən Qazana xain çıxmaram!‖(6,223).
―Baybörənin oğlu Beyrək boyu‖nda yalan kimi təqdim edilən Beyrəyin
qanlı köynəyi digər boyda ―İç Oğuza daş oğuzun dönük çıxması və Beyrəyin
öldüyü boy‖da həqiqəti ifadə edən xəbərə çevrilir‖(8,98).
―Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu‖nda Qazanın yuxusunu qardaşı
Qaragünə belə yozur:‖Qara bulud dediyin sənin taleyindir.Qar ilə yağmur
dediyin sənin qoşunundur. Saç qayğıdır, dərdi-sərdir. Qan-qanqaralıqdır. Qalanını yoza bilmərəm, Allah yozsun‖ dedi‖(6,142). Bizə məlum olan yuxuyozmalarda qanın qovuşmaq mənası da vardır. Qan eyni zamanda qırmızı rəngi bildirir. Qırmızı rəng həm xeyir, həm də şər gətirə bilər. Demıəli, qırmızı rəng ambivalentdir. Qırmızı rəng qanı, qan isə həm həyatı, həm də ölümü bildirir.
Obrazın ritual semantikası.Beyrək ritual alqışı ilə doğulur, ritualda ad alır,
ritualla nişanlanır, evlənir, Oğuzun müdafiəsi uğrunda döyüşür, əsirlikdə qalır,
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xilas olur, ölmədən ölüm xəbəri gəlir, nişanlısının toyuna gəlib çıxır, öz elinə
xəyanətə məcbur edilir, sədaqətin və mərdliyin simvoluna çevrilir və bu yolda
şəhid olur. Hadisələr əsasən iki boyda cərəyan edir: ―Baybörənin oğlu Beyrək
boyu‖ və ―İç Oğuza daş oğuzun dönük çıxması və Beyrəyin öldüyü boy. Bunlardan birincisində ―soy‖ və ―toy‖ ritualları aparıcı mövqedədir. Burada evlənmə
adətlərinin bütün mərhələlərinə aid ritual rudimentləri qalmışdır. Doğum, adlanma, evlənmə və s. ilə yanaşı boyda ölüm olmasa da yas mərasimi də müəyyən
bir şəkildə yaşanır. Ölüm xəbəri almış ailə və qohumlar yas içindədirlər. Beləliklə, boyda ritual sıxlığı yüksəkdir.Bu da boyun əski olması və arxaik ritualla
sıx bağlı olmasının göstəricisidir. Beyrək bu boyda ölmür, amma onun ölümü
oynanılır.Ritualda yalan xəbər gətirən personj Yalıncıq yalançı nişanlı rolunu
oynayır.O, konkret obraz deyil, ritualın yalançı nişanlı personajıdır.Gerçək nişanlı gəlib çıxır və bütün müsabiqələrdən keçib nişanlısına qovuşur.Görünür, arxaik ritualda müsabiqənin və sınağın effektiv təmini üçün yalançı oyunçular
olmuşdur.Beyrək boyunda və elə Beyrəyin toyunda yalançı oyunçunu (yalançı
oğlu rolunu) Yalıncıq oynamışdır. Burada ölümün ənənəvi işarəsi olan qanlı
köynəyin gətirilməsi də ritual rudimentidir. Bu ritualda gerçək iddialı tərəf olduqda, alternativ əsaslı bir müsabiqə olduqda o zaman qanlı köynək də gerçək
olur. İddialı tərəflər arasında savaş və ya ritual döyüşü keçirilir. Rəqibi məğlub
edib, onun qanlı köynəyini gətirən müsabiqəni qazanır. Burada qanlı köynək rəqibin məğlubiyyətini bildirir. Bu arxaik ritualdır. Eposda onun bəzi rudimentləri
qalmışdır. Buradakı müsabiqə də xeyli dərəcədə dəyişərək yarış xarakteri daşıyır. Əslində, burada ölüm-itim yoxdur. İgidlik və hünərlilik normativləri yerinə yetirilir. Ritual isə bunları tənzimləyir və sakral əsaslarını gücləndirir.
Arxaik ritualdan gələn ―qanlı köynək‖ motivi eposun stukturunda ölüm
haqqında məlumat, ölümün işarəsi kimi çıxış edir. Qanlı köynəyi gələn qəhrəman ölmüş sayılır. Qara-qırmızı qan qanlı qara xəbəri simvolizə edir.
Beyrəyin ölümünün arxaik ritual semantikasını insan qurbanvermə arxetipi
ilə də izah etmək olar. ―Bir çox əski təsəvvürlərdə ölüm doğuluşun başlanğıcıdır‖
(9,63). Bu da ritual qurbanının sakral əsaslarını təşkil edir.Təhlil edilən boy
bütövlükdə Beyrəyin qurban verilməsi üzərində köklənib. Nəhayət, eposun bədii
təqdimatındakı estetik əsaslandırmadan asılı olmayaraq, Beyrək özünün arxetip
vəzifəsini yerinə yetirir – Oğuz oğlu kimi Oğuz yolunda özünü qurban verir.
Beyrəyin ölümünə bəzi tədqiqatlarda ―günah-cəza‖ binar oppozisiyasında
baxılmışdır. Burada diqqət Beyrəyin əsirlikdə olarkən kafir qızına onunla evlənmək üçün verdiyi sözə əməl etməməsi, içdiyi andı (qılıncıma doğranım və s.) pozması kimi məsələlərə yönəldilir. Andın pozulması, təbii ki, günaha girmək üçün
geniş yol açır. Beyrəyin bu səbəbdən ―qılıncla doğranaraq‖ cəzalandığı fikri də
mövcuddur. Bu da ölümün simvolik, yəni mifoloji izahı kimi başa düşülə bilər.
Beyrək totemi qurd olan boyun başçısının-Baybörənin oğludur. Baybörə
də, Beyrək də adlarında mənsub olduqları totemin adını daşıyırlar. Beyrək İç
Oğuzdandır, amma Dış Oğuzdan evlənmişdir.Totem klanı olaraq Beyrək qurd
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boyundandır və at boyundan evlənmişdir. Ona görə də həm qurd totemlilərlə,
həm də at totemlilərlə totem qohumluğu vardır. Totem klanları arasında olan
ziddiyyət nəticəsində də Beyrək öldürülə bilər. Bu arxetip epik ənənədə yenidən
motivlənmişdir. Epik səviyyədə qəhrəman və antiqəhərman qütblənməsində ziddiyət fərqli xarakter daşıyır. Beyrəyin yenilməz qəhərmanlığı, igidliyi, çox gənc
ikən alplar səviyyəsinə yüksəlməsi, Qazan xana yaxınlığı, iki totem klanını
(boyatları və boybörüləri) qohumluq əlaqələri ilə birləşdirməsi, ərdəmliyi və
hünərliyi ona qarşı qısqanclıq doğurur. Onun Qazan xanın əsas dayaqlarından
biri olması Qazan xana qarşı olan hiylə və hücumlara onu da hədəf edir. Burada
totem ziddiyyəti ilə sosial ziddiyət birləşir və hər ikisi birlikdə epik ziddiyyətdə
öz ifadəsini tapır. Beyrək ―Yağma‖ ritualında qənimət bölgüsünə dəvət edilməmiş Dış Öğuzun at totemli klanının mal-mülk və hakimiyyət hərisliyinin qurbanı
olur. Ölümün sosial semantikası belədir. Epoxal dəyərlərin dəyişməsi baxımından Beyrəyin ölümü motivi totemizm kontekstində elə totem görüşlərinin və
kultlarının süqutu və sıradan çıxması kimi də izah oluna bilər.
3. “Koroğlu”da ölüm
Koroğlu dastanında qəhrəmanın ölümü motivi fərqli şəkillərdə müşahidə
olunur. Azərbaycan variantlarından M.H. Təhmasib nəşrində bu motiv ―Koroğlunun qocalığı‖ qolunda keçir (10). Burada ölüm qocalıqla əvəzlənir və beləliklə
eposda qəhrəmana münasibətdə emosional yanaşma müşahdə olunur. Zahirən
fərqli görünən bu yanaşma mahiyyət etibarilə yenə də qəhrəmanın ölümünü
dəyərlərin tənəzzülü və süqutu ilə birlikdə ifadə etmiş olur.
Azad Nəbiyevin nəşr etdirdiyi Koroğlunun Şirvan variantında qəhrəmanın
ölümü motivi aydın şəkildə təsvir edilir. Burada qəhərman özünü qayadan atır
və qeyb olur.
Qeyb olma olayı ―Koroğlu‖nun Türkiyə varinatında müşahidə olunur (11).
Behçet Mahir variantındakı ―Koroğlunun sonu‖ adlı qolda ―dəlikli dəmirin (tüfəngin) artması ilə bəyliyin və dərəbəyliyin yox olacağı‖fikri dövrün bitməsini
göstərməkdədir:
Asker geldi tabur-tabur düzüldü,
Alnımıza kara yazı yazııldı,
Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu,
Eğri kılıç kından paslanmalıdır (11,583).
Koroğlu Ərzurumda Kalaylı dağda qırxlara qarışır. Onu orada kələşlərindən biri olan Ləzgi Əhməd görür. Koroğlunun qəhrəmanlıq hekayətlərini də
qolda 247 yaşı xatırladılan Ləzgi Əhmədin danışdığı göstərilir (11,587).
Koroğlunun türkmən variantında ―Koroğlunun ölümü‖ (Göroğlının ölümi)
adlı ayrıca bir qol vardır (12). Burada Koroğlunun ölümü geniş şəkildə təsvir
edilir. Əvvəlcə Koroğlunun qocalığı haqqında məlumat verilir: ‖İndi xəbəri Koroğlunun yaşlı vaxtından alın. Koroğlu ömrünün sonunda oğulları Övez və Ərhasandan, qırx igidindən ayrılıb təkcə Aqayunus pəri, Gülşirin və Qırat ilə qaldı.
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Ağır məclislər Koroğlunun üstündən sovuşdu. Qırat da qocaldı quyruqdanyaldan düşüb toynakdan qaldı‖. Mətndən görünür ki, qocalma ilə bağlı epizod
paralel şəkildə verilir. Bir tərəfdən qəhərəmanın, digər tərəfdən də onun atının
qocalığı birlikdə təqdim edilir. Koroğlu ağır məclislər düzəltdiyi günləri xatırlayaraq kövrəlir. Aqayunus pəri ona təsəlli verir: ―Ölməsən, qocalarsan‖ deyiblər – deyir. Koroğlu dütarını alır və keçmiş günlərini xatırlayır.
Aqayunusa deyir ki, məni çıxarın çölə Qıratı görüm, bu böyük savab olar,
sonra da Övezlə, Hasanla, qırx igidlə gəzdiyim yerləri bir də görüm. Sonra məni
Ulduz dağına aparın, qalan ömrüm orada keçsin. Aqayuus Koroğlunun Ulduz
dağında tək yaşaması ilə razılaşmır, o, Gülşirin və Qırat birlikdə Ulduz dağına
gedirlər. Qıratı yaşlanmış görüb Koroğlu ona: ‖məndə ısqın yox, səndə tap yox‖
– deyərək qocalıqdan şikayətlənir:
Koroğlu, xar oldu Qıratın,
Dizində yoxdur qüvvətin,
Ötdü Çandıbil nobatın,
Yalan dünya deyilmisin? (12,693).
Koroğlu deyir:‖Aqayunus can, mən indi 120 yaşımı bəyan etdim, dizdə
qüdrət, beldə qüvvət qalmadı, gözümün nuru, başımın huşu getdi. İgidlər sənin
əlində, nə istərsən et‖ (12,694). Bir gün Koroğlu yuxu görür. Yuxusunda piri
ona deyir: ―Ey Koroğlu, sən qocalıb 120 yaşına qədəm qoymusan. Aqayunus pəriyə de öz yurduna getsin. Orada onun yolunu gözləyən 500 pəri var‖ (12,697).
Koroğlu ―qəzası dolub‖ dünyasını dəyişən igidlərinin məzarını ziyarət edir,
sarayı, meyxanası ilə vidalaşır, Qıratı, Aqayunus pərini və Gülşirini götürüb Ulduz dağına gedir. Koroğlu Aqayunusla Gülşirinə ―məni filan yerdə, filan dərədə
...bir qovaq vardır, onun yanına aparın‖-deyir (12,697). Koroğlu yuxuda pirindən ayrılıq haqqında məlumat aldıqdan sonra düşünür-daşınır:‖Mənim ömürlük
yoldaşım, vəfalı yarım, hörmətli məşqələm Aqayunusdan nə deyib ayrılım‖
(12,698). Yuxusunu danışan Koroğlu onları öz yurdlarına dönməyə razı sala
bilir. Bundan sonra ―Aqayunus və Gülşirinə ―ak pata‖ verib, xoşluqla yurdlarına
yola saldı. Aqayunusgil Qaf dağına yurdlarına gedirlər. Orada Aqayunusun
üzündə qara ləkə olduğunu görürlər. Aqayunus yenə də Ulduz dağına Koroğlunun yanına qayıdır və ondan soruşur. Məlum olur ki, Aqayunusun hər iki üzündə və alnında xal əmələ gəlib. Koroğlu Aqayunusa ―pata‖ verib deyir: ―Ey Aqayunus, mənim başıma bir iş gəlib ―qəzam dolsa‖ o zaman sən özündən gedəcəksən, bu əlamət olanda gecikmədən özünü yetirərsən‖ (12,705). Aqayunusu yola
salandan sonra Koroğlu deyir:‖Ey qoca dünya səndə armanım (arzu-kamım –
A.X.) qalmadı. İndi məni kəs haran ―qouz‖ olsa orana qoy‖ (12,705). Koroğlunun Ulduz dağında tək yaşadığını eşidən Hünkar padşah yeddi sərkərdəsini bir
neçə min qoşunla onun üzərinə göndərir. Sərkərdələrə Koroğlunu diri gətirməyi
və ondan ―uruş hünərlərini‖ (savaş qabiliyyətlərini) öyrənəcəyini tapşırır. Göndərilən sərkərdələrin heç biri Koroğluya yaxınlaşmağa cəsarət etmir. Koroğlu
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üzərinə gələnlərlə döyüşür, ona təslim olmağı təklif edəndə sazı əlinə alıb ―dünyada ölməyən adam varmı?‖ – deyərək cavab verir:
Qızılbaşlar, bu dünyada,
Heç ölməyib qalan varmı?
Burdan gedib o dünyaya,
Yenə qayıdıb gələn varmı? (12,707).
Bu dünya kimi şad etdi,
Aşina olanı yad etdi,
Kim oynadı, onu uddu,
Bundan razı olan varmı? (12,707).
Koroğlu üzərinə gələn qoşuna ―düyrmə‖ qılıncını sıyırıb, var gücü ilə nərə
çəkib qovağın yanına gələnlərin üstünə yaralı qaplan kimi yürüdü‖ (12,708).
Koroğlunu diri tuta bilməyəcklərini görən qoşun sərkərdələri deyirlər:
‖bunu diri alıb aparmaq mümkün deyil, ölsə bunun məsligi (ayaqqabısı) bizə
yükdür‖. Qoşuna Koroğlunu ox atəşinə tutmağı əmr edirlər. Beləliklə, bədənində çoxlu ox yarası alan Koroğlu çoxlu qan itirir və Qıratı çağırır: ―Başdaşım,
sirdaşım, yaman gündə vəfalı yoldaşım, Qırat gəl!‖. Qırat bütün gücünü toplayıb
Koroğlunun köməyinə gəlir. Lakin qoşun qan itirib halsız düşmüş Koroğluya
yaxınlaşa bilir. ‖Düşmanlar Koroğlunun kəlləsini kəsib, hünkar padşaha apardılar‖. Bu savaşda Qırat da ağır yaralanır (12,709).
Düşmənlər Koroğlunun başını padşaha gətirirlər. Padşah bundan çox qəzəblənir:‖Mən onu diri tutub, gözünü oyub, əzab verərək öldürəcəkdim. Siz onu
asanlıqla öldürmüsüz‖. Bundan sonra padşah cəllad çağırır və ―aybaltalı‖ cəlladlar gəlirlər. Padşah buyurur:‖Bu yeddi sərkərdənin başını alıb, leşini itin önünə atın‖. Koroğlunun və yedi sərkərdənin kəlləsini dar meydanının yanındakı
darvazadan asdırır. Bundan sonra Qıratın sonu təsvir edilir: ―Qırat Koroğlunun
yatdığı qovağın yanına gəldi və gördü ki, Koroğlunun başsız bədəni yerdə yatır.
Qırat onun əl-ayaqlarını qoxuladı, yaladı. Eynilə adam kimi gözündən yaş töküb
asta-asta kişnədi. O tərəf bu tərəfə çırpındı, qanı axa-axa dəli kimi çapdı. Dağın
başına çıxıb kişnədi, dərələrə enib kişnədi, axırda gəlib başsız yatan Koroğlunun
başucunda elə qışqırdı ki, onun səsindən dağlar-dərələr yarıldı, ən sonda Koroğlunun başucunda can verdi‖ (12,710).
Çənlibel xalqı Qıratın səsini eşidib Ulduz dağına gəlir. Bu hadsiəni görən
iki çoban Koroğlunun ―leşi üstündə‖ gözlərindən ―boyur-boyur yaş tökdülər‖.
Çobanlar düşmənlərin izi ilə gedib şəhərə girirlər və gecə dar meydanından Koroğlunun kəlləsini tanıyıb götürürlər. Çobanlar gəlincə Çənlibelin (yeddi yaşından yetmiş yaşadək) xalqı da gəlib Ulduz dağına çatır. Aqayunus da bir neçə
kənizi ilə gəlir. ―Xalq yüz min ah-fəryad edib Koroğlunun Çənlibelə gətirib, qırx
igidin, Övəz və Hasan oğlunun, Bəzirgan yaxının yanında dəfn etdilər. Üstünə
böyük bir künbəz tikdilər. Qıratı da eynilə adam kimi hörmətlə Koroğlunun
yanında basdırdlar‖ (12,711).
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Eposda ölümlə bağlı motivlərədn biri ―ölüm qorxusu və ondan qaçmaq‖
motividir. Bənzər motiv digər türk xalqlarının da eposu üçün xarakterikdir. Lakin burada bəzi özünəməxsusluqlar da müşahidə olunur. Məsələn, başqırd eposu
―Ural-batır‖da qəhrəmanın valideynləri Yanbirde və Yanbike ölümdən qorunmaq üçün dörd tərəfdən dənizlə əhatələnmiş adada qalır. Ural ölümdən xilas yolunu ölümü öldürməkdə görür. Uralın atası Yanbirde ölümə qarşı yeganə vasitə
kimi divlər ölkəsindəki həyat bulağını göstərir (2, 33).
Nağıllarda və əfsanələrdə ―sirrin əlçatmazlığı‖ motivi qəhrəmanın qarşısında vəzifə qoyur, onu qərar verməyə və hərəkət qaydasını tapmağa sövq edir.
Bu motiv epik strukturda süjet yaradıcı element kimi seçilir. Nağılda çətin məsələnin həlli uzaq məsafədə, əlçatmaz bir yerdə, divin qalasında və s. olur.
Koroğlu belə çətinliklərdən türkmən variantında evlənmə motovində keçir,
Aqayunus Pərinin qalasına girə bilir. Azərbaycan variantında Qoşabulaq motivində ―şəfalı su‖ya yetişir. Ural-batırda da ata Yanbirde Alı kişi kimi oğlunu
―həyat bulağı‖na göndərir. Yanbirdenin hər iki oğlu Şulqen və Ural bu çətin tapşırığı yerinə yetirirlər. Burada qəhrəman Humay adlı qızla qarşılaşır. Qız divin
qalasında saçından asılmış vəziyyətdə olur. Bu qızdan qalanın sirri, ―həyat bulağı‖nın yeri öyrənilir. Azərbaycan nağıllarında bu motiv geniş yayılmışdır və müqayisə üçün zəngin material verir. Burada diqqəti çəkən məsələ odur ki, qəhrəman qızdan bulağın suyundan içənin yalnız öz ölümsüzlüyünü təmin etməsi məlumatını alır. Lakin qəhərman öz ölümsüzlüyünü deyil bütün canlıların ölümsüzlüyünü təmin etməyə çalışır. Ural batıra belə bir qərar qəbul etməyə onun qarşılaşdığı və ölümsüzlükdən əziyyət çəkən min yaşlı qoca ilə görüşü kömək edir.
Koroğlu Qoşabulağın suyundan içməklə qeyri-adi qəhərmana çevrilir.
Burada ―möcüzəli su‖yun içilməsi situasiyası arxaik ritual rudimenti kimi
diqqəti çəkir. Bu ritual rudimenti bir inisasiya prosesini iki personaj üzərində
təqdim edir. Qəhrəman atası Alı kişinin simasında kor qalaraq ölümə tərk edilir,
öz şəxsində isə yenilməz qəhrəman kimi yenidən dirilir. Ural batır isə ―həyat
bulağı‖nın suyunu bütün təbiətə, canlılara, insanlara bəxş edir. O, Koroğlunun
atasına gətirə bilmədiyi suyu bütün çöllərə səpir, hər yeri diriliklə təmin etməyə
çalışır. Bu situasiya da arxaik ritual rudimentidir. Suyun alqış edilərək səpilməsi
şəklində icra edilən motiv müasir ənənəvi mədəniyyətin müxtəlif hadisələrində
yaşamağa davam edir. Su elementinin aktiv iştirak etdiyi Altay və yakut ―ısıax‖
mərasimləri bu ritualı daha aydın şəkildə özündə əks etdirir.
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KOMMUNĠKASĠYA FOLKLORUN FUNKSĠONAL
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Sarkhan Khaveri
Communication as the social term of the functional structure of folklore
Summary
In the article it is said about the communicative function of the folklore.
The author puts forward an idea that the communicative function of the folklore
settles especially with the conception of the social dynamics. In the article it is
said about the relations of the communicative folklore with the social dynamics
widely. The given thoughts are looked through from the aspect of the functional
aspect of folklore. The conceptions diachronic and synchronic functionality are
also explained in the article.
Key words: folklore, communication, functional structure, diachronic
functionality, synchronic functionality, anonymity; traditional nature, text,
auditorium, function
Сархан Хавери
Коммуникация как социальное условие функциональной
структуры фольклора
Резюме
В статье исследуется коммуникативная функция фольклора. автор
выдвигает такое предположение что, коммуникативная функция фольклора в основном обуславливается понятием социальной динамики. В
статье более подробно изучаются коммуникативные связи фольклора с социальной динамикой. Представляемые предположения рассматриваются в
аспекте функциональной структуры фольклора.
В статье также привносится ясность понятиям диахронная и синхронная функциональность.
Ключевые слова: фольклор, коммуникация, функциональная структура, диахронная функциональность, синхронная функциональность, анонимность, традиционность, текст, аудитория, функция
Problemin qoyuluĢu. Folklorşünaslıq elminin iki yüz ilə yaxın təcrübəsi
mətnin folklor tipologiyasını müəyyənləşdirən əsas prinsiplər kimi, anonomlik,
şifahililik, kollektivlilik, variantlılıq, ənənəvilik və s. kimi əlamətləri əsas götürür. Bu xüsusiyyətlərin hər biri folklorun müəyyən bir aspektini izah edən olduqca tutumlu anlayışlardır. Onların izahları barədə dünya və Azərbaycan nəzəri
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folklorşünaslığında kifayət qədər tədqiqatlar vardır. Onları təkrar etmədən diqqəti digər bir məqama yönəltmək istərdik. Folklorun anonimliyi də, şifahiliyi də,
kollektivliyi də, ənənəviliyi də onun əsas əlamətləri olmaqla yanaşı, təzahür statusundadır. Bəs bütün bu əlamətləri şərtləndirən səbəb nədən ibarətdir? Yəni,
folklor niyə anonim, kollektiv, şifahi və ənənəvi mədəniyyətdir? Bu əlamətləri
folklor mədəniyyəti üçün müəyyənləşdirən amil nədir? Birmənalı olaraq cavab
vermək olar ki, bütün bu sadalanılan xüsusiyyətlərin arxasında məlumatın yadda
saxlanılmasından başqa heç bir vasitənin olmadığı şəraitdə (yazısızlıq situasiyasında) reallaşan kommunikasiya dayanır.
Əsas mətn. Belə demək, tamamilə doğrudur ki, folkloru insanlararası
kommunikasiya yaratmışdır. Və ardınca belə demək də tamamilə doğru olardı
ki, kommunikasiyadan doğulan folklor insanlar arasında daha mükəmməl kommunikasiyanın yaranmasını şərtləndirən əsas mədəni təsisat funksiyasını həyata
keçirmişdir. Ünsiyyət üçün lazım olan mühüm şərt ünsiyyətin subyektlərini birləşdirən vahid düşüncə modelinin, vahid yaddaş mexanizminin, vahid təsəvvürlər sisteminin olmasıdır. Folklorun şifahiliyi imkan vermişdir ki, yazının
olmadığı dövrlərdə o, əsasən, müəyyən bir etnik toplum üçün vahid düşüncə
modeli formalaşdıra bilsin. Tarixən kollektiv təcrübə yalnız sadəcə olaraq
nəsildən-nəslə ötürülmürdü. Təcrübə nəsildən-nəslə ötürülməklə yanaşı, sinxron
olaraq həm də normativləşdirilirdi. Bizim bu gün, əsasən, estetik funksiyalı folklor mətnləri kimi nəzərdən keçirdiyimiz bir sıra nümunələr, xüsusən, paremioloji
vahidlər, kiçik həcmli folklor vahidləri özündə qədim dövrlərin mifoloji görüşlərini daşıyan ilkin ünsiyyət trafaretləridirlər. Atalar sözlərinin, məsəllərin, alqışların, qarğışların, duaların və s.-nin monofolklor mədəniyyəti mərhələsinin kommunikasiya aktı kimi nəzərdən keçirilməsi mümkündür. Folklorun kommunikativ funksiyası ilə bağlı rus folklorşünası Sergey Neklyudov İnternetdə yerləşdirilmiş videorolikdə geniş məlumat vermişdir (Neklyudov / https://www).
Folklorun kommunikativ funksiyası ilə bağlı nəzərə alınması zəruri məsələlərdən biri də bu funksiyanın çoxparametrliliyidir. Yuri Mixayloviç Lotman
mətnin sosial kommunikativ funksiyasından bəhs edərkən onun beş istiqamətdə
əlaqə tiplərini ayırıb fərqləndirir (Lotman 1992: 129-132).
Həmin əlaqə tipləri baxımından folklorda kommunikasiyanın aşağıdakı
istiqamətlərini fərqləndirmək mümkündür:
Ünvanlayanla ünvanlanan arasında qarĢılıqlı kommunikasiya
Folklor bütün hallarda A nöqtəsindən B nöqtəsinə ünvanlanmışdır. A
nöqtəsi ünvanlayan B nöqtəsi isə ünvanlanandır. Ünvanlayan informasiya daşıyıcısı, ünvanlanan informasiya qəbuledicisidir. Janrından, tipindən, materialından, reallaşma mexanizmindən asılı olmayaraq folklor nümunələri informasiya
daşıyıcısından auditoriyaya yönələn məlumat funksiyasını yerinə yetirir.
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Auditoriya ilə mədəni ənənə arasında qarĢılıqlı kommunikasiya
Folklor nümunələrinin reallaşdırdığı mühüm kommunikasiya tiplərindən
biri auditoriya ilə mədəni yaddaş arasında əlaqənin təmin edilməsidir. Bu halda
folklor nümunələri keçmişlə gələcək arasında əlaqələndirici funksiyanı həyata
keçirir. Folklor mədəni ənənəni auditoriyaya ötürməklə özünün diaxron funksionallığını reallaşdırmış olur. Başqa sözlə ifadə etsək, bu halda folklor kollektiv
mədəni yaddaş funksiyasını yerinə yetirir.
Sosium üzvlərinin bir-biri ilə qarĢılıqlı kommunikasiya
Bu halda folklor nümunələri auditoriyanın yenidən təşkilində mühüm rol
oynayır. Auditoriyanın struktur özünütəşkili metamədəni konstruksiyalar vasitəsilə onların ünsiyyətində mühüm rol oynayır. Burada folklor mediator funksiyasını yerinə yetirir.
Auditoriyanın mətnlə qarĢılıqlı kommunikasiya
Bu halda folklor informasiya daşıyıcısı ilə auditoriya arasında vasitəçi
olmaqdan çıxıb onlarla bərabərhüquqlu həmsöhbətə çevrilir.
Mətn və mədəni kontekst arasında qarĢılıqlı kommunikasiya
Bu halda folklorun sosial kommunikativlik funksionallığı özünü həm
sinxron, həm də diaxron müstəvidə reallaşdırır.
Folklorun kommunikativ funksiyası ilə bağlı maraqlı yanaşmalardan biri
də onun folklor düşüncəsinin spesifikası ilə izahıdır. Görkəmli folklorşünas alim
Rüstəm Kamal şifahi kommunikasiya intensivliyini etnik toplumlarda sözə
magik münasibətlə əlaqələndirir: ―Etnik toplumun sözə magik münasibəti şifahi
kommunikasiyanın intensivliyini də şərtləndirmişdir‖(Kamal 2013: 13).
Əgər folklorun əsas əlamətlərini kommunikasiya şrtləndirirsə, bəs kommunikasiyanı şərtləndirən amil nədir? Bu sualın birmənalı cavabı "sosial dinamika" anlayışında ifadə olunmuşdur. Məlumdur ki, zamanın birxətli inkişafına
adekvat olaraq sosial dinamika tarixin aksiomatik reallığıdır. Sosial fenomendən
heç bir halda statistik, donuq anlayış kimi bəhs etmək mümkün deyil. Təsadüfi
deyildir ki, Avropada sosiologiyanın görkəmli namayəndlərindən sayılan Pitirim
Sorokin özünün ən fundamental araşdırması olan ―Sosial-mədəni dinamika‖ əsərini məhz sosial dinamika prosesinin mahiyyətini, onun əsas hərəkətverici faktorlarını, inkişaf istiqaətlərini müəyyənləşdirməyə həsr etmişdir. Mədəni sistemdə funksionallıq sosial sistemdəki dinamika anlayışı ilə bilavasitə bağlıdır. Daha
dəqiq ifadə etsək, sosial dinamika özünü elə mədəni funksionallıq vasitəsilə
reallaşdırır. İki sistem arasındakı bu kommunikativ münasibətlərdən yeni metasistem - sosial-mədəni sistem yaranır.
Bəs sosial-mədəni prosesdə əldə edilən təcrübə diaxron xətt üzrə hansı
mexanizmlər vasitəsilə ötürülür? Sosioloqların və kulturoloqların yekdil qənaətinə görə, təcrübənin ötürülməsi əsasında kommunikasiya dayanan ənənə vasitə50
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silə həyata keçirilir. Kanada filosofu, elektron epoxanın peyğəmbəri adlandırılan
Marşall Makluyen bəşəriyyətin sosial tərəqqisinin energetik əsasını təşkil edən
kommunikasiyanın tarixi inkişafında üç mərhələni ayırıb fərqləndirirdi:
 verbal;
 yazılı;
 elektron.
Marşal Makluyen əsaslandırırdı ki, bu mərhələlərin içərisində prosessuallıq ən çox verbal mərhələyə xas olan bir xüsusiyyətdir. Bunun da başlıca səbəbi,
yazılı və elektron kommunikasiyadan fərqli olaraq, verbal kommuniksiya mərhələsində informasiyanın alternativsiz saxlancı, daşıyıcısı və ötürücüsü funksiyasında kollektiv yaddaşın olmasıdır. Kollektiv yaddaş mənsub olduğu sosiumun sosial dinamika tempini, bu dinamika prosesindəki dəyişiklikləri ən sinxronlaşdırılmış bir tezlikdə əks etdirmək gücünə malikdir. Bəli, ənənəvi mədəniyyətin təbiətinin müəyyənləşdirilməsində onun prosessual təbiətə malik olması, funksionallıq keyfiyyəti ən mühüm aspektlərdən birini təşkil edir. Kommunikasiya vasitəsilə generasiya olunan folklorda istənilən ənənə keçmişin yeniliyi, istənilən yenilik isə gələcəyin ənənəsi kimi təzahür edir.
Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, folklorun yalnız mədəni deyil, mühüm sosial fenomen kimi əsas müəyyənlik keyfiyyəti, indiyə qədər sovet folklorşünaslığında normativləşmiş qənaətlərin əksinə olaraq bədii-estetik məzmununda deyil, kommunikativ prosessuallığında, yaxud prossessual kommunikativliyində ifadə olunmuşdur. Diaxron olaraq tarixin hansı mərhələsində və sinxron
olaraq hansı etnik cəmiyyətdə mövcud olmasından asılı olmayaraq folklor adlandırılan hadisənin yaranmasının əsas stimulyatoru kommunikasiyadır. Bu mənada sovet folklorşünaslığında normativləşdirilmiş qənaətə uyğun olaraq, folklor
―sadə xalq kütlələrinə məxsus olan mədəniyyətin keçilmiş arxaik mərhələsi‖
kimi deyil, sosial-mədəni tərəqqinin bütün inkişaf mərhələlərində, həmçinin
müasir qloballaşma şəraitində mövcud olan canlı kommunikativ proses olaraq
anlaşılmalıdır. Bizim folklorla eyniləşdirdiyimiz toplanılmış, katoloqlaşdırdığımız və nəşr etdirdiyimiz folklor mətnləri kommunikativ proses olan folklorun
mətn təzahürləridir. Həm də canlı mühitdən ayrılmış və deməli, canlı olaraq
mövcud olmaq səlahiyyətləri tamamilə məhdudlaşdırılmış, obrazlı ifadə etsək,
―öldürülmüş‖ mətnlərdir.
Mətn nə qədər ki, kommunikativ prosesin içərisindədir, o fərdi yaddaşlar
və kollektiv yaddaş arasında əlaqələndirici həlqə funksiyasını yerinə yetirir.
Kommunikasiya fərdi yaddaşların cəmindən kollektiv etnik yaddaşın yaranması
mexanizmini şərtləndirən əsas faktordur. Bəs bu mexanizm hansı funksional iş
prinsiplərinə əsaslanır?
Bu proses sosial-tarixi mənada götürülən diaxron və sinxron funksionallıq
hesabına təmin edilir.
1. Sinxron funksionallıq fərdi yaddaşla kollektiv yaddaş arasında qarşılıqlı
münasibətlərdən yaranır. Belə bir qarşılıqlı münasibəti kommunikativ funksio51
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nallıq təmin etmiş olur. Obrazlı şəkildə ifadə etsək, müəyyən bir qrup halında
birləşmiş toplum bir-biri ilə ünsiyyətdə olmaqla sanki, özlərinin başları üzərində
―folkloristik informasiya buludu‖ yaratmış olurlar. Onların hər birinin bu informasiya buluduna çıxış kodları olduğu üçün daim fərdi olaraq onunla əlaqədə
olmaq imkanına sahib olurlar. Vahid informasiya bankı ilə fasiləsiz ünsiyyət
folklorun sistem kimi sinergetik təşkilini təmin edən əsas funksional mexanizmdir. Burada digər bir maraqlı cəhət etnik kollektiv yaddaşın həm də etnik identikliyin göstəricisi kimi çıxış etməsidir. Fərdin etnosa mənsublugu yalnız bioloji
qohumluğa əsaslanmır. Fərdin etnosa mənsubluğu kollektiv yaddaş daşıyıcısı olması, yaxud da həmin kollektiv yaddaşla ünsiyyət ilə ölçülür. Burada bir məsələni yeri gəlmişkən qeyd etmək istərdik ki, yüz ilə yaxın müddət ərzində dünya
ictimai və humanitar elmi düşüncəsində maraq azalmayan, əksinə daim artan
psixologiya sahəsində Ziqmund Freydin və Karl Qustav Yunqun tədqiqatları
etnologiya və etnogenezis problemlərinə də yeni yanaşma metodologiyaları təqdim etmişdir. Məsələn, K.Yunq yazır: «Bizim təhtəlşüurumuz bizim bədənimiz
kimi keçmişin izlərini özündə əks etdirir. Biz yalnız bioloji varis olaraq deyil,
psixoloji varis kimi də doğuluruq. Bu və ya digər mərhələdə görüş və təcrübə
ayrılır. İnsan bədəni özünü bütün orqanların muzeyi olaraq göstərdiyi kimi,
psixologiya da nəslin tarixi təcrübəsini əks etdirir» (Yunq 1996: 89).
K.Yunqun bu konsepsiyasından yanaşsaq, uzun tarixi inkişaf prosesi
ərzində etnosun əldə etdiyi milli təcrübə də təhtəlşüurda mövcuddur və milli
düşüncədə real tərbiyə və təcrübə ilə paralel olaraq görünməz şəkildə bu prosesdə iştirak edir. Böyük türkoloq alim Lev Qumilyov da bu fikri bir az başqa
şəkildə təsdiqləyir: «Etnik diaqnostikanın əsasında hissiyyat dayanır. İnsan öz
etnosuna uşaqlıqdan mənsub olur» (Qumilyov 1989: 49).
Əgər buraya ―kollektiv qeyri-şüuri‖ anlayışını da daxil etsək, məsələnin
dərki asanlaşmış olar. Etnik kollektiv yaddaşın formalaşmasında ―kollektiv qeyri-şüurinin‖ iştirakı olduqca zəruri məsələ olmasına baxmayaraq, qayıdaq fikrimizin əvvəlinə. Deməli, kollektiv etnik yaddaş sinxron olaraq etnik fərdlərin ünsiyyəti nəticəsində yaranır.
2. Diaxron funksionallıq zaman boyu inkişaf prosesi ərzində etnik kollektiv yaddaşın təşəkkülü, təkamülü, ötürülməsi, sabit strukturunu qoruyub saxlaması, müəyyən transformasiyaları və s. nəzərdə tutur. Burada funksional mexanizmlər daha çox etnik təcrübənin nəsildən-nəslə ötürülməsində özünü göstərir.
Burada ―ənənə‖ anlayışı üzərində xüsusi dayanmalıyıq.
Ənənə diaxron inkişaf xətti boyunca işləyən funksional mexanizmdir.
Folklorşünas alim Cəlal Bəydili etnik mədəni ənənədən bəhs edərkən məhz
onun funksionallıq keyfiyyətini daha çox qabardır: « Etnik-mədəni ənənə təbiət
aləmində olduğu kimi canlı varlığa bənzər şəkildə öz-özünü qurur, tənzim edir.
Çünki hərəkətlilik dinamik səciyyəli etnik sistemin öz canında var. Təkamül
canlı-cansız nə varsa bütün səviyyələrdə hamısının mahiyyətinə işləyibdir. Mürəkkəb strukturların təkamülü proseslərində isə keçmiş yox olmur. Əlbəttə,
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strukturun elementləri bir-biriylə nə qədər zəif bağlılıqdadırsa, həmin struktur da
bir o qədər tez dağılır. Fizikada çoxdan bilinir ki, sistemin özünü necə aparması
təkcə ona göstərilən təsirin dərəcəsindən yox, eləcə də daha əvvəlki vaxtlarda
cərəyan edən proseslərin xarakterindən asılı olur. Sistemin keçmişi onun gələcəyini birbaşa müəyyən etmir, lakin ona təsirsiz də qalmır. Eləcə sistemin keçmişi onun indisinə də təsir edir və mürəkkəb strukturlar da həmin ―yaddaş‖ vasitəsilə birləşir, bir bütün şəklində bağlanır‖ (Bəydili 2015: 18).
Göründüyü kimi, müəllifin təqdimatında ənənədən daha çox keçmişi, indini və gələcəyi birləşdirməyə, əlaqələndirilməyə yönəlmiş funksional mexanizm kimi bəhs edilir.
Folklorşünaslıq özünün bütün tarixi inkişaf prosesi ərzində ən müxtəlif
ölkələrin timsalında folklorun tarixi genezisi və sosial funksiyaları problemini
mühüm məsələ kimi daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. Alan Dandes özünün
«Folklor çalışmaları metodları» məqaləsində folklorşünaslıq yarandığı dövrdən
özünün əsas metod kimi göstərən tarixi-müqayisəli metodun XX əsrin ortalarında öz yerini yeni bir metoda verməsini yazır. O, bu yeni metodu belə izah
edir: «Bu yeni antropoloji əsaslı metodda həm «xalq», həm də «bilik» anlayışları əhatə olunmaqdadır. Burada folklor nümunələri söyləyən və dinləyən
arasında məcburi əlaqəyə diqqət edilərək ələ alınmaqdadır. Əvvəlki metodlarda
«mənşə» probleminə daha çox diqqət edilirdisə, burada getdikcə “funksiya”
probleminə (kursiv bizimdir – S.X. ) diqqət artırılmağa başlanılır. Yəni xalq nağılları nə deməkdir? Nağıllar cəmiyyət üzvlərindən hansıların arasında rast
gəlinmişdir və nə zaman söylənilmişdir? Bu antropoloji-funksional metodda
nağılların variantlarına diqqət artırılmaqdan daha çox, yalnız bir nağılın daha
ətraflı və dərindən araşdırılmasına diqqət artırılır.
Antropoloji-funksional metodun folklora tətbiqini təşfiq edənlər Amerika
Birləşmiş Ştatlarında antropoloji çalışmaların yaradıcılarından olan Frans Boasın ardıcılları olmuşdur. Frans Boas folklorun mədəniyyəti ifadə etdiyinə inanırdı. Buna görə də hesab edilirdi ki, hər hansı bir qrupun folklor nümunələrinin
diqqətlə araşdırılması ilə əhəmiyyətli etnoqrafik biliklərin əldə edilməsi mümkündür‖ (Dandes 2014: 58).
Alan Dandes etiraf edir ki, folklorun genezisi məsələsində struktur metod
yunqçuların mövqeyini müdafiə edir. Bu məsələdə o, yunqçuların arxetiplər nəzəriyyəsinə əsaslanır. Çünki ―alternativ struktur biliklər istənilən mədəniyyətdə
arxetiplər nəzəriyyəsinin formalaşmasında olduğu kimi, həmin nəzəriyyənin dəyərləndirilməsində də faydalı ola bilər‖ (Dandes 1964: 109).
Nəticə.
Beləliklə, nəticə olaraq qeyd etmək istərdik ki, ənənəvi folklorşünaslıqda
anonim, kollektiv, şifahi və ənənəvi mədəniyyət kimi xarakterizə olunan folklorun funksional strukturunun əsasında məlumatın yadda saxlanılmasından başqa heç bir vasitənin olmadığı şəraitdə (yazısızlıq situasiyasında) reallaşan sosial
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kommunikasiya prosesi dayanır. Yəni, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, folklorun
yalnız mədəni deyil, mühüm sosial fenomen kimi əsas müəyyənlik keyfiyyəti
kommunikativ prosessuallığında, yaxud prossessual kommunikativliyində ifadə
olunmuşdur. Diaxron olaraq tarixin hansı mərhələsində və sinxron olaraq hansı
etnik cəmiyyətdə mövcud olmasından asılı olmayaraq folklor adlandırılan hadisənin yaranmasının əsas stimulyatoru kommunikasiyadır. Folklorun kommunikativ əlaməti sosial dinamika anlayışı ilə bilavasitə bağlı olduğundan o, folklorun funksionallığının əsas şərti kimi çıxış edir. Buna görə də folklorun kommunikativ aspektdən tədqiqi müasir dövrdə olduqca mühüm elmi əhəmiyyətə
malikdir.
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FOLKLOR VƏ ĠNTERNET:
PROBLEMĠN NƏZƏRĠ-METODOLOJĠ ASPEKTLƏRĠ
XÜLASƏ
Müasir dövrün ən böyük fenomeni olan İnternetin kəşfi və sürətlə yayılması kommunikasiya imkanlarının əvvəlki dövrlərlə müqayisədə tamamilə fərqli
bir səviyyəyə yüksəlməsinə və cəmiyyətin bütün sferalarında fundamental dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olmuşdur. Belə bir şəraitdə birbaşa olaraq ünsiyyətlə sıx bağlı olan ənənəvi xalq mədəniyyətinin təbiətində bir sıra yeni keyfiyyətlər ortaya çıxmış, xalq biliyinin texnoloji mühit çərçivəsində ifadəsinin
spesifik modelləri yaranmış, bütövlükdə folklorun müasir cəmiyyət üçün yeni
məna və rolları meydana gəlmişdir. Folklorun ifa və icra mühitinin dəyişməsi
(―üz-üzə‖, fiziki kommunikasiyadan virtual kommunikasiyaya keçid), onun təcəssüm olunma vasitəsində (söz, rəsm, foto, qrafik işarə və s. formasında rəqəmsallaşma), ötürülmə, yayılma və aktuallaşma üsulunda (elekton poçt, SMS,
sosial şəbəkə və s.), eləcə də söyləyici, mətn və auditoriya müstəvisində yeniliklərin yaranmasına, nəticə etibarı ilə, ənənəvi folklordan virtual folklora keçidin baş verməsinə səbəb olmuşdur. Bu da folkloru öyrənən elmin də qarşısında
müxtəlif problem və suallar qoymuşdur ki, hazırda həmin istiqamətdə dünyanın
bir sıra nüfuzlu elmi mərkəzlərində mühüm tədqiqatlar aparılmaqdadır.
Ph.D. Hikmat Guliyev
ANAS Institute of Folklore
e-mail: quliyevh@mail.ru
FOLKLORE AND INTERNET: THE THEORETICALMETHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM
SUMMARY
The discovery and rapid dissemination of the Internet which is the greatest
phenomenon in the modern period has led to the rise of the communication of the
capabilities to the completely different level compared to the previous periods and
the fundamental changes in all spheres of the society. In such situation a number
of new qualities have emerged in the nature of the traditional folk culture which is
closely connected with the interacting, the specific models of the expression of the
folklore within the technological environment, as a whole the new meanings and
roles of folklore have appeared for the modern society. Changing of the performance and acting sphere of folklore (―from face to face‖, transition from the
physical communication to the virtual communication), in the method of its pro55
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pagation (digitization in word, drawing, photo, graphic sign, etc.), transmission,
spreading and actualization (electron mail, messages, social networking, etc.), as
well as the formation of the innovation in speaking, text and audiences have been
reason to the transition from the traditional folklore to the virtual folklore. It also
raises different problems and questions in front of the science studying folklore,
now a number of prestigious scientific centers in the world carry out investigations in that direction.
Хикмет Кулиев
Доктор философии по филологическим наукам
Институт Фольклора НАНА
e-mail: quliyevh@mail.ru
ФОЛЬКЛОР И ИНТЕРНЕТ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
РЕЗЮМЕ
Открытие и скоростное развитие интернета - самого большого феномена современности, стало причиной поднятия коммуникативных возможностей до совершенно различного уровня по сравнению с предыдущим периодом и проявлению фундаментальных изменений во всех сферах общества.
В таких условиях в природе традиционной народной культуры напрямую связанной с коммуникацией – общением, появилось ряд новых качеств, сформировались специфические модели отражения народного знания в рамках технологической сферы, в общем, были созданы новые значения и роли фольклора для современного общества.
Изменение сферы реализации и исполнительства фольклора ( переход от физической коммуникации «тет-а-тет» к виртуальной коммуникации), способы ее отражения (оцифровка в форме слова, картины, фото,
графического знака и т.д.), методы передачи, распространения и актуализации (электронная почта, СМС, социальная сеть и т.д.), а также создание
инноваций в аспекте сказителя, текста и аудитории в конечном итоге привели к переходу от традиционного фольклора к виртуальному фольклору.
А это поставило различные проблемы и вопросы перед наукой изучающей фольклор, и в настоящее время в ряде мировых научных центров
ведутся важные исследования в этом направлении.
Müasir dövrdə şəhərləşmə, qloballaşma və virtuallaşma tendensiya və
trendlərinin mövcudluğu şəraitində, folklorun ―üz-üzə‖ ünsiyyətə əsaslanan icra
modelindən virtual kommunikasiyaya əsalanan modelinə keçiddə baş verən
dəyişikliklərin müəyyənləşdirilməsi, eləcə də şifahi mədəni mühitdən elektron
mədəni mühitə transmissiya zamanı xalq biliyinin təzahür və təcəssüm imkan56
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larının spesifikasının öyrənilməsi müasir folklorĢünaslıq elminin qarĢısında
duran ən mühüm prioritetlərdən biridir.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı və rəqəmsal texnologiyaların geniş tətbiq olunması ilə xarakterizə olunan müasir dövrə,
hazırkı kommunikasiya səviyyəsinə çatmaq üçün bəşəriyyət kifayət qədər uzun
yol keçmişdir. Belə ki, kommunikasiyanın təməli insanlar arasında ünsiyyətin
müəyyən jest və mimikalara əsaslandığı vaxtlardan qoyulmuş, şifahi nitqin meydana gəlməsi ilə bir qədər inkişaf etmişdir.
Yazının kəşfi isə kommunikasiya sahəsində epoxal dəyişikliyə səbəb olmuşdur ki, bununla da zamandan və məkandan asılı olmayaraq ümumbəşəri irsin qorunması, əldə olunmuş qənaət və təcrübələrin əvvəlki dövrlə müqayisədə
daha etibarlı saxlanılması və ötürülməsi imkanları meydana çıxmışdır. ―Artıq
informasiya daşıyıcısı kimi təkcə insanların yaddaşı deyil, həm də maddi daşıyıcılardan – daş, heyvan dərisi, ağac və s. vasitələrdən istifadə edilməyə başlanıldı. Bəşər tarixində baş verən bu mühüm hadisə informasiyaların qeydiyyatı,
uzun müddətə yadda saxlanması, məkan və zamana görə yayılması üçün əvvəlki
inqilaba nəzərən bir qədər geniş imkanlar yaratdı‖ (8, 9). Yazı mədəniyyəti təkcə şifahi mövcud olanların yazı koduna keçirilməsi ilə deyil, eyni zamanda insanın yaşam fəlsəfəsinin də dəyişdirilməsi ilə xarakterizə olunur. Belə ki, məhz
yazı vasitəsilə bəşər övladı özündən sonra iz qoymaq, gələcək haqqında düşünmək və zaman sərhədlərini aşmaq ideyasına gəlib çıxdı. Başqa sözlə desək, yazı
məhz insanın zaman və məkan hüdudlarından xilas olmaq emosiyasının, daxili
tələbatının qrafik işarələr vasitəsilə təmin olunmasıdır. Bəşəriyyət minillər boyu
qazandığı təcrübəni, yaratdığı xəzinəni şifahi şəkildə nəsildən-nəslə ötürməklə
yaşatmışdır. Yazının kəşfi ilə bu mərhələyə qədərki bütün informasiya bu və ya
digər şəkildə (miflərin, əfsanələrin yazıya alınması, yazılı bədii nümunələrin
meydana gəlməsi və s.) yazı koduna keçirildi. Bu, bir tərəfdən ümumbəşəri irsin
daha etibarlı qorunması və saxlanılması idisə, eyni zamanda kollektiv düşüncədən fərdi üsluba və fərdi dünyagörüşə də keçidin başlanğıcı idi.
Yazının meydana gəlməsi ilə yaranan fərdiliyə mif-yazı qarşıdurması
kontekstində nəzər salan Kamal Abdulla qeyd edir ki, ―... cəmiyyət üzvü özünü
həm də fərd kimi, şəxsiyyət kimi dərk və hiss elədi, başa düşdü ki, onun özünün
də ürəyi, düşüncəsi var və onun da bu dünyada cəmiyyətdən ayrı, ondan
fərqlənən mövqeyi ola bilər‖ (1, 16). Məhz yazı mədəniyyətinin formalaşması
sonradan bəşəriyyətin inkişafının ən yüksək mərhələyə qədəm qoymasında,
mühüm nailiyyət və kəşflərin gələcəyə dəqiq şəkildə ötürülməsində əlahiddə rol
oynadı. Təbii ki, III informasiya inqilabı kimi qeyd olunan kitab çapının əsasının
qoyulması, daha sonra isə nəşriyyat texnologiyalarının inkişafı ümumbəşəri irsin
daha yaxşı qorunması və tirajlanması işini asanlaşdırdı ki, bu da sivilizasiyanın
inkişafında yeni bir təkan oldu. Çünki kitab çapının meydana çıxması biliyin
həm məkan, həm də zaman baxımından daha uzaq məsafələrə çatmasına,
həmçinin daha geniş kütlələrə ötürülməsinə şərait yaratdı ki, bu da ənənəvi xalq
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biliyinin nəşr olunmaqla yenidən xalqa qaytarılmasına və populyarlaşmasına
təsir edən amillərdən biri oldu.
Kommunikasiya imkanlarının genişlənməsi sonrakı dövrlərdə uzaq məsafələrlə əlaqə saxlanılması üçün poçt, teleqraf və telefon xətlərinin meydana
çıxmasına səbəb oldu. Bunlar da informasiyanın daha çevik və sürətli şəkildə
ötürülməsi istiqamətində irəliyə atılmış addımlardan biri idi.
Təbii ki, kommunikasiyanın inkişafı sahəsində ən fundamental kəşf kompüter texnologiyalarının meydana gəlməsi ilə xarakterizə olunur. XX əsrin ikinci
yarısında, konkret olaraq 1958-ci ildə SSRİ-nin kosmosa ilk süni peyk buraxması ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Soyuq müharibə zəminində Müdafiə Nazirliyinin nəzdində ARPANET-i (Advanced Research Projects Agency Network –
Qabaqcıl Araşdırma Layihələri üzrə Şəbəkə) yaratdı. ARPANET hərbi məqsədlərə xidmət edirdi və buradakı akademik araşdırmalar kommunikasiya və müdafiə əməliyyatlarının idarə olunmasına yönəlmişdi. 29 oktyabr 1969-cu il tarixində Kaliforniya Universitetində iki kompüterin vahid sistemdə birləşdirilməsi ilə
dünyada İnternetin əsası qoyulmuş oldu. Amerikan alimi Trevor Blank yazır ki,
1989-cu ildə ingilis kompüter alimi Tim Berners-Lee tərəfindən World Wide
Web (Dünya Hörümçək Toru) yaradılmaqla İnternetin əsası qoyuldu. 1992-ci
ildən etibarən isə Hyper Text Markup Language (HTML) və veb brauzer texnologiyaları hesabına İnternet spesifik akademik dairədən çıxaraq kütləvi istifadəyə verildi (3, 2). Bununla da kommunikasiyanın inkişafının ―apogeyası‖ hesab
olunan İnternet (13, 23) beynəlxalq informasiya şəbəkəsinin yaranmasına, insanlar arasında ünsiyyətin, kommunikasiya imkanlarının daha da asanlaşmasına və
dərinləşməsinə, daha sonra isə real dünyaya paralel olaraq virtual aləmin meydana gəlməsinə səbəb oldu.
Kommunikasiyanın, dəqiq desək, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı izlədiyimiz qısa xülasədən aydın olur ki, bəşər övladı
qırıq-qırıq səslər çıxardığı dövrdən tutmuş, şifahi nitqin meydana gəldiyi dövrə,
daha sonra isə yazının kəşf olunmasından İnternetin ortaya çıxdığı vaxta qədər
daim ünsiyyətə can atmış, zaman-zaman onun yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsinə nail olmuşdur. Ən azı iki fərdin iştirakı ilə şərtlənən kommunikasiya,
əslində bəşəriyyətin ünsiyyət və özünüifadə ehtiyaclarından doğan və onun
mövcudluğunu təmin edən fenomenlərdən biridir. Düşünmək olar ki, insanın
ünsiyyət və əlaqəni daha da asanlaşdırmaq üçün daim axtarışlarda olması və
durmadan irəliyə doğru inkişaf etməsinin motivində məhz özünüifadəetmə və
özünüreallaşdırma ehtiyac və tələbatından qaynaqlanan istək dayanır. Odur ki,
fərdin özünüifadə və özünüreallaşdırmasının, fiziki və metafiziki aləmlərlə ünsiyyətinin, başqa sözlə desək, mövcudluğunun ən mühüm təcəssümlərindən biri
məhz folklordur. İstər söz, istər hərəkət, istərsə də musiqi vasitəsilə ifadə olunan
xalq biliyinin də ortaya çıxması, yayılması və ötürülməsində kommunikasiyanın
rolu və xidməti çox böyük olmuşdur. Bütün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki,
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xalq biliyinin ifa olunması, yadda saxlanılması, nəsildən-nəslə ötürülməsi birbaşa olaraq öz dövrünün kommunikasiya imkanları ilə yaxından səsləşir.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı insan həyatının,
məişətinin, ən müxtəlif maraq və ehtiyaclarının daha sürətli və asan, həmçinin
keyfiyyətli şəkildə təmin olunmasına gətirib çıxarmışdır. Eyni zamanda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının müxtəlif elm sahələrinə tətbiqi,
qarşılıqlı elmi-analitik araşdırmaların meydana çıxmasına şərait yaratmışdır ki,
bu da özlüyündə müasir dövrdə bütün elm sahələrinin öz obyekt və predmetlərinə, metod və metodologiyalarına yenidən baxması zərurətini ortaya qoydu. Belə ki, əgər informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı bir tərəfdən insanlar arasında əlaqə və münasibətlərin (mobil telefon, internet və s.)
yeni səviyyəyə keçidini şərtləndirdisə, digər tərəfdən də yeni bir reallığın –
virtual mövcudluq formasının əsasını da qoymuş oldu. Getdikcə dərinləşən bu
proseslər bütövlükdə gerçəkliyin – gözlə gördüyümüz, qulaqla eşitdiyimiz, əlimizlə (fiziki olaraq) toxunduğumuz və s. dünyanın paralel formasının – virtual
əksinin faktını ortaya qoydu ki, bu da insanı, təbiəti, predmetləri, bütövlükdə
dünyanı öyrənən elmlərin qarşısında ikinci bir reallığı da açmış oldu. Odur ki,
müasir dövrdə istənilən elmi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından
kənarda təsəvvür etmək mümkün deyildir.
XIX əsrin II yarısından etibarən meydana gələn dünya folklorşünaslıq
elmi də inkişafının hazırkı mərhələsində müasir reallıqları və təmayülləri nəzərə
almaq və öz obyekt və predmetinə yenidən baxmaq məcburiyyətindədir. Çünki
insanın dünyanı duyma və dərk etmə, həmçinin gerçəkliyi özündə, özünü isə
gerçəklikdə ifadə etmə vasitəsi olan folklor birbaşa olaraq kommunikasiyayla
bağlıdır. İnternetin meydana gəlməsi isə insanlar arasında ünsiyyətin, əlaqə və
münasibətlərin, kommunikasiya imkanlarının, sosiallaşma ehtiyaclarının təmin
edilməsinin yeni formasını – elektron mühit daxilində gerçəkliyin virtual aləmə
transformasiyasını ortaya qoymuşdur. Bununla da fiziki məkan və zamandan
asılı olmayaraq insanların biri-biri ilə (virtual) təması, qarşılıqlı ünsiyyət imkanları yarandı ki, bu da bir zamanlar arxaik cəmiyyətlərdə folklorun həyata keçirdiyi müəyyən funksiyaların (ünsiyyət, münasibət, təcrübənin ötürülməsi, özünüifadə və s.) İnternet tərəfindən təmin edilməsi ilə nəticələndi. Kommunikasiya
texnologiyalarının mövcud olmadığı dövrlərdə məhz folklor İnternet, yəni fərdlər, qruplar, cəmiyyətlər arasında əlaqələndirici şəbəkə rolunu oynamışdır. Başqa sözlə desək, folklor fərdlər, qruplar, cəmiyyətin müxtəlif üzvləri arasında
insan, gerçəklik, təbiət və s. haqqında bilikləri ehtiva edən, onların ünsiyyətini,
ortaq mədəni dilini təmin edən universal işarələr (söz, simvol, məna) sistemidir.
Bu baxımdan yanaşdıqda internet də məkandan, zamandan, dilindən, irqindən,
dinindən, yaşından, peşəsindən, dünya görüşündən və s. asılı olmadan insanların, qrupların, bütövlükdə gerçəklikdə mövcud olanların rəqəmsal dünyada, virtual aləmdə əlaqələnməsini, ―ünsiyyətini‖ təmin edən beynəlxalq (ümumdünya)
şəbəkədir. Bu mənada həm folklor, həm də internet müəyyən vahidləri, sis59
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temləri, informasiyaları biri-birinə bağlayan universal Ģəbəkədir. Bir tərəfdən
internet ümumdünya kömpüter Ģəbəkələrini bir-biri ilə əlaqələndirən texnoloji
sistemdirsə, eyni zamanda o, kömpüterlər vasitəsilə istifadəçilərin – insanların, dünyagörüĢlərin, biliklərin (həmçinin hər bir fərdin daĢıyıcısı olduğu
adət-ənənələrin, folklorun) kommunikasiyasını təmin edən sosiotexnoloji Ģəbəkədir. Ġnternetin bu imkanları ona texnoloji vasitə kimi deyil, texnokulturoloji proseslərin getdiyi yeni məkan kimi baxmağı tələb edir.
Folklor da fərdlərin ən kiçik, lokal təşkil olunma formasından – ailədən,
qohum-əqrəbadan (tayfa, nəsil) tutmuş, tədricən ən iri məskunlaşma formasına
kimi – kənd, rayon, bölgə, şəhər, ölkə səviyyəsinə qədər insanların şəbəkələşməsini, həmahəngləşməsini, başqa sözlə desək, ortaq mədəni sistem daxilində bütövləşməsini təmin edən şəbəkələr toplusudur. Təbii ki, bu oxşar işləmə mexanizmi folklor və internet münasibətlərinin müəyyənləşdirilməsinin ən ümumi
prinsiplərini, kateqorial aspektlərini özündə ehtiva edir. Problemin nəzəri-metodoloji müəyyənləşdirilməsi daha dərin və geniş analizlər tələb edir.
Folklor və internet münasibətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ilkin
olaraq onu demək olar ki, bu problem dünya folklorşünaslığının son 20 illik təcrübəsində daha çox diqqət mərkəzinə gətirilən ən yeni və aktual məsələlərdəndir. Belə ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) inkişaf etdikcə,
internet insanların gündəlik məişət həyatına daha dərindən nüfuz etdikcə internet
və folklorun təması, onlar arasında əlaqələrin mürəkkəbləşməsi müşahidə olunur. Odur ki, istər Amerika, istər Avropa, istər türk, istərsə də rus folklorşünaslığında, antropoloji və sosioloji tədqiqatlar sahəsində, media və kommunikasiya
məsələləri ilə bağlı araşdırmalarda İKT və cəmiyyət, İKT və mədəniyyət, İKT
və media, İKT və ədəbiyyat, İKT və dil, İKT və folklor istiqamətləri üzrə xüsusi
tədqiqatlar aparılmaqdadır. Çünki internetin kəşfindən və geniş yayılmasından
sonra insan və onunla bağlı olan bütün gerçəklik yeni bir formada – virtual
məkanda özünə yaşam imkanı tapdı ki, bu da həmin reallığın da nəzərə alınması
zərurətini ortaya qoydu.
Heç təsadüfi deyidir ki, rəqəmsal texnologiyaların inkişafı sayəsində informasiya internetdə yalnız yazılı mətn şəklində deyil, həmçinin şəkil (photo, image), səs (audio), video, animasiya, rolik və s. formatlarda da mövcud ola bilir.
Xüsusi ilə şifahi, səsli informasiyanın müasir dövrdə yenidən aktuallaşdığını
vurğulayan V.J.Onq bu prosesi “ikinci Ģifahi mədəniyyət dövrü‖ (age of ―secondary orality‖) adlandırır (14, 133). Müəllif yazır ki, ―telefon, radio, müxtəlif
növ səsyazma aparatları, elektron texnologiyalar bizi “ikinci Ģifahi mədəniyyət
dövrü”nə gətirib çıxarır. Bu yeni şifahilik özünün əsrarəngizliyi, ümumi düĢüncənin (mənanın) inkişafına təşviqi, cari zaman üzərində konsentrasiyası və hətta
formullardan istifadəsi (kursiv bizimdir – H.Q.) ilə heyranedici dərəcədə köhnəyə oxşayır‖ (14, 133). Daha sonra müəllif həm ilkin şifahi mədəniyyətin
(“primary orality”) və həm də ikinci şifahi mədəniyyətin (“secondary orality”)
oxşar və fərqli cəhətlərinə nəzər salır. Təbii ki, müəllif bu izahlarında yazının
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meydana gəlməsindən öncəki mədəniyyətlə, yəni yalnız şifahi nitqə əsaslanan,
Volter Onqun təbirincə desək, ilkin şifahi mədəniyyətlə, yazının və daha sonra
elektron texnologiyanın, xüsusilə internetin meydana gəlməsindən sonrakı şifahi
mədəniyyəti müqayisə edir. Müəllifin gəldiyi qənaətlərdən və bu iki prosesi bir
müstəviyə gətirərək apardığı təhlillərdən, həmçinin müasir dövrdə elektron texnologiyanın və internetin inkişaf spesifikasından görünən odur ki, bəşəriyyət neçə minillik yazı təcrübəsinə, mükəmməl yazı mədəniyyətinə sahibliklə bərabər,
yenidən şifahiliyə meyl edir. Təbii ki, bu prosesi birtərəfli hesab etmək olmaz.
Çünki hazırkı zamanda görüntülü və yazılı, yəni gözlə qəbul olunan informasiya
resursları da kifayət qədər mövcuddur. Lakin görünən odur ki, internetin kəşfi
və elektron texnologiyaların geniş vüsət alması şifahi mədəniyyəti də aktuallaşdırmışdır. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, texnologiyanın inkiĢafı, kompüter
və çap aparatlarının meydana gəlməsi heç də Ģifahi mədəniyyəti sıxıĢdırmır,
əksinə, onun əvvəlki dövrlərdən daha sürətli və effektli yayılmasını, həmçinin
çoxsaylı yeni forma və modellərinin ortaya çıxmasına Ģərait yaradır.
İKT-nin geniş yayılması zəminində diqqəti cəlb edən əsas tendensiya
şifahi irsin, başqa sözlə desək, ―mədəni informasiyanın (şifahi mədəniyyət nəzərdə tutulur – H.Q.) elektronlaşma prosesi‖nin (9, 34) geniş vüsət almasıdır.
Sözlü mədəniyyətin, eləcə də müxtəlif qurum və fərdlərlə bağlı rəsmi və özəl
fəaliyyətin, daha dəqiq desək, gerçəkliyin elektronlaşma prosesinə diqqət yetirən
A.Ö.Güvənç yazır ki, ―İnternetlə birlikdə, elektron mühitə keçirilən informasiya
bu modern formasına uyğun yeni bir ad qazanmışdır. İnformasiyanın elektron
olduğuna dair məlumat verən adlandırma, elektronlaşdırılan terminin və ya qavramın önünə elektronu ifadə edən ―e‖ hərfi ilə bərabər, ―-‖ işarəsinin də əlavə
edilməsi ilə mümkün olur. Məsələn, elektron məktub mənasına gələn electronic
mail e-mail; elektron poçtun qarşılığı olan electronic mail message e-mail
message... Bu adlara gündəlik həyatın əvəzolunmaz bir parçası halına gələn esözlük, e-məktəb, e-dövlət, e-bilet, e-ödəmə, e-kart, e-mağaza, e-ticarət, e-imza,
e-kitabxana, e-xəbər, e-arxiv, e-alış-veriş, e-bildiriş, e-qəzet, e-təhsil, e-resept, egörüş, e-imtahan, e-şifrə, e-bank, e-universitet, e-vergi və s. əlavə olunmuşdur‖
(9, 35). Bu proses bir tərəfdən İKT-nin bütün sferalara nüfuz etməsini göstərirsə,
digər tərəfdən də fiziki reallığa paralel olan virtual dünyanın da bütün parametrlər üzrə təşkil olunduğunu sübut edir.
Təbii ki, elektron texnologiyaların və internetin hərtərəfli inkişafı real dünyanın alternativinə çevrilməkdə olan virtual aləmin meydana gəlməsinə geniş
imkanlar yaratmışdır. Heç təsadüfi deyildir ki, elektron texnologiyaların və
virtual mühitin belə sürətli inkişafı ―bir suala az-çox dərəcədə müəyyən cavab
almamış, düşünməyə və dəqiq qərar verməyə imkan vermədən həmin anda bir
neçə heç də asan olmayan suallar ver‖məsi kimi metaforikləşmişdir (10, 5).
Virtual mühitin və internetin, müxtəlif elektron – kompüter və mobil texnologiyaların insan həyatına bu qədər nüfuz etməsi, onun ayrılmaz tərkib hissəsinə
çevrilməsi daim düşünən və emosiyalarla (hiss və duyğu mənasında) dünyanı
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qavrayan və ifadə edən insanın virtual həyatının meydana çıxmasına, başqa
sözlə, virtual dünyanın ağıl, hiss və duyğularla ―dərk edilməsi‖ təcrübəsinin formalaşmasına və beləliklə, virtual reallığı əks etdirən mədəniyyətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Necə ki, bir zamanlar dünyanı dərk etməyə, duymağa
və hiss etməyə çalışan insan mifləri, əfsanələri, rəvayət və nağılları – insan və
dünya münasibətlərinin müxtəlif səviyyələrini əks etdirən və bu münasibətlərin
müəyyən olunması zərurətindən doğan şifahi (sözlü) mədəniyyəti – folkloru
yaratmışdır. Bu gün tədqiq etdiyimiz folklor nümunələri, əslində, bütün zamanlarda və məkanlarda dünyanı və özünü ən müxtəlif və mürəkkəb kombinasiyalarda anlamağa və hiss etməyə çalışan insanın bu gerçəkliyi müxtəlif məna və
metaforalarla, assosiasiya və işarələrlə qavramasının və dildə ifadə etməsinin
nəticəsidir. Təbii ki, sürətlə real dünyanın bütün səviyyələrdə alternativinə
çevrilən virtual dünya və internet insan varlığının təbii mahiyyəti və mövcudluğu ilə bağlı olan folklor yaradıcılığının da obyektinə və predmetinə çevrilmiĢdir. Bir tərəfdən internet özünün sosiotexnoloji imkanları, kommunikativ
və interaktiv keyfiyyətləri ilə insanlar arasında ünsiyyət mühiti yarada bilirsə,
digər tərəfdən də bu mühit özü folklor yaradıcılığının obyekti də ola bilir
(Kompüter, mobil telefon və s. virtual folklorun obrazları kimi özünü göstərməkdədir). Çünki virtual aləm artıq gündəlik həyatımızın reallığıdır. Odur ki, internet və folklor münasibətlərinə, onlar arasında hər hansı bir əlaqə və təmasın
reallığına, internet folklorunun meydana çıxmasının mümkünlüyünə, daha doğrusu, zərurətinə hər hansı bir şübhə ilə yanaşmaq böyük bir axını və ya seli görməzdən gəlmək kimi əbəs bir işdir. Təsadüfi deyildir ki, istər Avropada, istər
Amerikada, istərsə də Rusiyada internet və folklor problemləri ilə məşğul olan
mütəxəssislərin nəzər yetirdiyi ən mühüm məsələlərdən biri məhz “internet folkloru” anlayışının əsaslandırılmasından ibarətdir. M.D.Alekseyevski Rusiya folklorşünaslığına nəzərən yazır: ―İnternet folkloru ilə sistemli şəkildə məşğul olan
yerli tədqiqatçılar hələlik çox azdır, bununla belə folklorşünaslar arasında ―folklor internetdə mövcud ola bilməz‖ deyənlərin sayı isə kifayət qədərdir. Nəticədə
bir çox müəlliflər həmkarlarının müqavimətinə cavab olaraq bütün gücləriylə internet folklorunun mövcud olduğunu sübut etməyə və onun ən ümumi xüsusiyyətlərini təsvir etməyə məcbur olurlar‖ (2, 153). Alim folklor və internet münasibətlərinin ən ümumi xüsusiyyətləri barədə tədqiqatlara nümunə olaraq bir sıra
əsərlərin adarını qeyd edir (ətraflı məlumat üçün bax: 15; 16;17; 18; 11; 12; 19).
M.D.Alekseyevskinin bu şərhindən aydın olur ki, rus folklorşünaslığında
İnternet vasitəsilə, virtual mühitdə meydana gedən folklor proseslərinin qəbul
olunması, daha doğrusu, virtual folklor nümunələrinin müəyyənləşdirilməsi ilə
bağlı şübhələr mövcuddur. Müəllif bunu bir tərəfdən internet folkloru ilə sistemli şəkildə məşğul olan tədqiqatçıların sayının azlığı, digər tərəfdən də bu barədə
mövcud olan tədqiqatların məsələyə ümumi planda yanaşmaları ilə əlaqələndirir.
Yeri gəlmişkən onu deyək ki, rus folklorşünaslığından fərqli olaraq Qərbdə Avropa və Amerikada ənənəvi folklorun virtual folklora transformasiyası, şifahi
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mədəni mühitdən elektron mədəni mühitə keçidin spesifikası ilə bağlı neqativ
mövqe və ya şübhəli yanaşmaya, demək olar ki, rast gəlinmir. Bəlkə də bunu,
Amerika folklorşünaslığında hələ XX əsrin 60-cı illərindən mövcud olan nəzəri
baxışlarla, xüsusən də Alan Dandesin folklorun mənalarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı düşüncələri ilə əlaqələndirmək olar. Çünki kompüter texnologiyaları
və İnternet geniş yayılmazdan öncə Amerika folklorşünaslığında texnologiya və
mədəniyyət, sənayeləşmə və xalq adət-ənənələri, şəhərləşmə və onun folklora
təsiri ilə bağlı müzakirə və mübahisələr, yanaşma və baxışlar mövcud idi. Hesab
edirik ki, Amerika folklorĢünaslığı sənayeləĢmə və digər faktorların təsiri ilə
kənddən Ģəhərə doğru istiqamətlənən demoqrafik prosesin və buna müvafiq
olaraq Ģəhər folklorunun, Ģəhərdən isə virtual dünyaya doğru yönələn
“köç”ün və ona uyğun olaraq virtual folklorun dərki və müəyyənləĢdirilməsi
ilə bağlı immunitetə malik idi. Təbii ki, bu tendensiyanın meydana gəlməsi və
inkişafında Alan Dandesin tədqiqatlarının müstəsna rolu olmuşdur. Belə ki,
folklor termininin müəyyənləşdirilməsi, xüsusən də sözün kökü, yəni ―xalq‖ın
(folk) kim olması ilə bağlı alimin irəli sürdüyü fikirlər (6, 1-19), şəhər folklorunun toplanılması, nəşri və tədqiqi ilə bağlı gördüyü işlər, kompüter və folklor
arasında münasibətlər barədə yazdığı əsərlər (5; 7), nəhayət, texnologiyanın və
İnternetin folklorun məhv olmasına deyil, daha sürətli və geniş yayılmasına təsir
etməsi ilə bağlı gəldiyi qənaətlər (4: 406), bütövlükdə, müasir dövrdə folklorun
dərk olunması və araşdırılmasında çox mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
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PSIXOANALITIK KONTEKSTDƏ “KOROĞLULUQ” –
ATA, “GOROĞLULUQ” – ANA XƏTTI KIMI
Xülasə
Məqalədə ―Koroğlu‖ dastanının müxtəlif versiya və variantlarında adlandırma zamanı istifadə olunan ―koroğluluq‖ və ―goroğluluq‖ anlayışları tədqiqata
cəlb olunmuşdur. Zaman-zaman bir çox tədqiqatçılar sözügedən dastanda qəhrəmanın adlandırılması zamanı istifadə olunan ―koroğluluq‖ və ―goroğluluq‖ anlayışları arasında semantik bərabərlik işarəsi qoymuşlar. Bu məqalədə isə həmin
anlayışlar arasındakı semantik fərqlərə diqqət yönəldilir, ―koroğluluq‖ qəhrəmanın ata, ―goroğluluq‖ isə ana xətti ilə əlaqəsinə işarə edən anlayış kimi öyrənilir.
Məqalədə müəyyənləşdirilmişdir ki, dastanın müxtəlif versiyalarında qəhrəmanın adlandırılmasında istifadə olunan bu fərqli valideyn xətləri sadəcə bir təsadüfin nəticəsi deyil, Edip kompleksinin mədəniyyətdəki davranışlarda müəyyənləşdirici rolu ilə şərtlənir.
Açar sözlər: koroğluluq, goroğluluq, edip kompleksi, variantlılıq, simvolik ekvivalentlik, Koroğlu dastanı, Goroğlu dastanı.
Ph.D. Safa Garayev
ANAS Institute of Folklore
safaqara@gmail.com
“Koroglulug” is as the paternal, “goroglulug” is as the maternal
line in psychoanalytic context
Summary
In the article it is said about the conceptions ―koroglulug‖ and ―goroglulug‖
used during the period of naming in different versions and variants of the epos
―Koroglu‖. From time to time many investigators have put the semantic sign of
equality between the conceptions ―koroglulug‖ and ―goroglulug‖ during the
naming of the hero in the mentioned epos. But in this article the attention is given
to the semantic differences between those conceptions, the word ―koroglulug‖ is
studied as the paternal line of the hero, but the word ―goroglulug‖ is investigated as
the maternal line of the hero mentioning the relation. In the article it is determined
that those different parent lines used in the naming of the hero in the different
versions of the epos are not the result of the simple coincidence, they are settled
with the determining role in the manners of the complex ―Oedipus‖ in the culture.
Key words: koroglulug, goroglulug, Oedipus complex, version, symbolic
equivalence, the epos ―Koroglu‖, the epos ―Goroglu‖.
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«Короглулуг» («короглу»ство) – как отцовская,
«Гороглулуг» («гороглу»ство)- как материнская линия
в психоаналитическим контексте
Резюме
В статье были привлечены к исследованию понятия «короглулуг»
(«короглу»ство) и «гороглулуг» («гороглу»ство), иcпользованные во время
именования в разных версиях и вариантах дастана «Короглу». В различные
времена многие исследователи ставили знак семантического равенства
между понятиями «короглулуг» («короглу»ство) и «гороглулуг» («гороглу»ство), которые использовались во время именования героя в вышеуказанном дастане. В данной статье обращается внимание на семантические
различия между этими понятиями, «короглулуг» («короглу»ство) исследуется как понятие указывающее на связь героя с отцовской линией, а
«гороглулуг» («гороглу»ство) как связь с материнской линией. В статье
было определено что, эти различные родительские линии , использованные
для обозначения героя в различных версиях дастана, не являются случайностью, а обуславливаются определяющей ролью Эдипова комплекса в
поведениях в культуре.
Ключевые слова: «короглулуг» («короглу»ство) и «гороглулуг»
(«гороглу»ство), Эдипов комплекс, вариативность, символическая эквивалентность, дастан «Короглу», дастан «Гороглу».
Koroğlu dastanının bütün versiya və variantlarına vahid bir sistemin
tərkibi kimi yanaşsaq, eposla bağlı faktları daha geniş müstəvidə izah etmək
imkanı əldə edə bilərik. Düzdür, Judith M. Wilks hesab edir ki, ―Qərb
versiyalarında Koroğlunun quldurluq fəaliyyətinin Şərq versiyalarında
hökmdarlığa transformasiyasını izləyərkən aydın olur ki, bura Fars epik
ənənəsinin böyük təsiri olmuşdur ‖ (5, 305). Fars ənənəsi deyərkən daha çox
―Şahnamə‖ni nəzərdə tutan müəllifin yanaşmasının doğruluğuna şübhə etməklə
bərabər onu da demək lazımdır ki, əgər bu izahın özü doğru olsa belə, yenə də
psixoanalitik kontekstdə sistematik araşdırmamız üçün bir problem yaratmır.
Alan Dundes yazır ki, allomotivemik ekvivalentlik (eyni məzmunlu fərqli
motivlərin cəmi) müəyyən mədəniyyət və mədəniyyətlərarası versiyalar
tərəfindən dəstəklənə bilər. Müəyyən mədəniyyət daxilindəki allomotivemik
cərgə funksional ekvivalentlik nümayiş etdirdiyi kimi, eyni nağılın iki və daha
çox mədəniyyətlərdə müqayisəsi də eyni və fərqli funksional ekvivalentlik
sistemi yarada bilər. Müəllif bildirir ki, universal deyil, mədəniyyətlərarası fakt
olan nağıl süjetlərinin Hind-Avropa, Amerikan-Hindu və Afrika variantlarına
baxsaq, çox fərqli ifadə şəkilləri ilə qarşılaşa bilərik. Burada bəzən nağıllar eyni,
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amma allomotivləri fərqli ola bilər. ―Mən burada da təklif edirəm ki,
allomotivlər simvolik ekvivalentlərdir. Qəbuledici mədəniyyət süjet tipini donor
mədəniyyətdən qəbul edə bilir, amma allomotivləri öz simvolik sistemi ilə
uyğun olanlarla əvəzləyir‖ (4, 92). Bu mənada başqa mədəniyyətdən alına bilən
motivlər yerli mədəniyyət daxilində donuq, ―konservləşdirilmiş‖ elementlər
kimi deyil, daha çox konkret mədəniyyət sisteminin üzvi tərkib hissəsinə
çevrilmiş faktlar kimi qavranılmalıdır. Müəyyən mədəniyyətin üzvü tərkib
hissəsinə çevrilmiş faktlar tam olaraq həmin mədəni sistemin semiotik prosesinə
daxil olur və onun iş rejiminə tabe olur. Bunu anlamaq üçün metafora kimi
tibbdəki bir məsələyə diqqət çəkməyin yerinə düşəcəyini düşünürük. Məs., ürəyi
şuntlama əməliyyatında ayaq nahiyəsindən götürülüb ürəyə yerləşdirilən damar
hissəciyi funksional baxımdan ürək-damar sisteminin faktına çevrilir. Bu
bucaqdan yanaşdıqda mədəniyyətlərarası folklor faktlarının psixosemantik
mahiyyəti funksional baxımdan aktuallaşdığı kontekstdə nəzərdən
keçirilməlidir. Belə bir yanaşma çərçivəsində dastanın əsas qəhrəmanının
adlandırılmasında istifadə olunan ―koroğluluq‖ və ―goroğluluq‖ hadisələrinin
vahid bir sistemin tərkibi kimi öyrənilməsi məqsədəuyğun olardı. Düşünürük ki,
iki motivin əks olunduğu çoxsaylı versiya və variantlardakı konkret faktların
tədqiqata cəlb olunması eposun məna sisteminin daha əsaslı şəkildə
öyrənilməsinə şərait yarada bilər. Təsadüfi deyildir ki, folklorun psixoanalitik
aspektdən öyrənilməsində böyük uğurlar əldə edən Alan Dundesin təklif etdiyi
tədqiqat modelində folklor faktlarının variantlarda araşdırılmasına xüsusi önəm
verilir: ―Ümumilikdə tədqiqat onu göstərir ki, Alan Dundes tərəfindən təklif
olunan metodologiyanın dəqiqliyini belə xülasə etmək olar: ―Xalq təhkiyəsində
özünü göstərən variantlılığın diqqətlə nəzərdən keçirilməsi psixoanalitik
faktların sübutunda uğurlu yollardan biridir ki, bu yanaşma izahları
tədqiqatçının təsəvvüründən qaynaqlanan uydurmalardan azad edə bilər‖ (3,
301). Bu mənada Koroğlu dastanının müxtəlif versiya və variantlarındakı
informasiyaların sistematik təhlili də dastandakı edipal konfliktin mahiyyətinin
anlaşılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu mənada edipal
konfliktin izahı zamanı öncə dastanın uyğur variantına diqqət yetirmək
məqsədəuyğun olardı.
Məlum olduğu kimi, dastanın uyğur variantında da qəhrəmanın adı Koroğlu deyil, Goroğlu kimi keçir. Buna isə bir adın fərqli variantları kimi baxmaq
sadəlövhlük olardı. Belə ki, bir çox tədqiqatçılar Koroğlu və Goroğlu adı
arasında semantik mahiyyətə görə bərabərlik işarəsi qoyurlar. ―Qaranlıq mifoloji
sematikasının həm gor, həm də kor...kəlmələrində qalmasını‖ (2, 39) nəzərə
alsaq, belə bir yanaşma ilə razılaşmaq mümkündür. Analoji bir yanaşma da Ağaverdi Xəlil tərəfindən irəli sürülmüşdür: ―Gordan (məzardan) və ya kordan (kor
adamdan) doğulmanın hər ikisi qaranlıq anlamında birləşir və obrazın qaranlıqdan doğulması motivini təşkil edir‖ (6, 169). Bütün bunlarla yanaşı qəhrəmanın
adlandırılmasında simvolik ekvivalent kimi çıxış edən Koroğlu və Goroğlu
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arasında ciddi bir məna fərqi də var: Koroğlu adında qəhrəmanın ata xətti əsasında adlandırılması əsas götürüldüyü halda, Goroğlu adında qəhrəmanın ana
xətti əsasında adlandırılması əsas götürülmüşdür. Fikrimizi daha aydın izah etmək üçün uyğur variantında dastanının qəhrəmanın doğuluşunu və ilkin konfliktlərini ehtiva edən hissənin qısa məzmununa diqqət yetirmək istərdik. Dastanın bu variantında Koroğlu və yaxud da Goroğlunun anası-atası barədə müəyyən
məlumata rast gəlinir. Dastanda təsvir olunur ki, Goroğlunun dayısı Əhmədxan
Əsənxan, Bülbülxan, Çingizxan, Günxan kimi xanlara da hökmü keçən hökmdardır. Əhmədxanın bacısı Zulpər Ayim bir gün xas baxçada cariyələri əyləşərək
rəqs edirmiş. ―Bir gün xas baxçanın yanından Həzrəti Əli keçirdi. Bu zaman
Zulpar Ayim taxtında oturmuş, saçlarını darayırdı. Həzrəti Əlinin gözü Zulpər
Ayima ilişdi. ―Bu ay üzlü pəri məndən bir oğlan uşağı doğursaydı, nə gözəl olardı‖ deyə düşünərək ordan keçib getdi‖ (7, 300). Bu zaman qızın vücudu ürpənir
və hamilə qalır. Güzgüyə baxan qız üzünə düşən ləkələrdən çox narahat olur və
öz-özünə deyir ki, axı mən hələ evlənməmişəm. Bu, necə ola bilər. ―Zulpər
Ayim öz-özünə: ―Qardaşım Əhmədxan şöhrətli bir padşahdır. O, bu işi eşidərsə,
əlbəttə mənə xəyanət etdin deyər və çox qəzəblənər! Ona bu ağır həqarət olar!
deyip səccadəni sərip qibləyə qarşı oturaraq yalvarır: ―Bütün məxluqları qidalandıran, yaradan Allahım məni bu halda utanc içində qoymaqdansa, canımı al‖
(7, 300). Qızın duası qəbul olunur və o dünyasını dəyişir. Qəbirdə qarnında altı
aylıq olmuş uşaq doğulur və qamışdan nəfəs alaraq yaşayır. Qəmbər dədə bir
atın məzarda uşağı əmizdirdiyini görür. Məzarın Əhmədxanın bacısı Zulpər
Ayimin olduğunu bilən Qəmbər dədə Əhmədxanı ora çağırıb bacısının qəbrindən doğulan uşaq barədə ona məlumat verir. Uşaq qəbirdən doğulduğu üçün
Qəmbər dədə ona Goroğlu adını verir. Bir gün Əhmədxan Goroğlunu arvadı
Ezimköz Ayimə tapşıraraq ova çıxır. Bu zaman Şahtarşahın sərkərdəsi Daniyat
Ezimköz Ayimi görüb ona vurulur və istəyir ki, onu qaçırsın. Goroğlu da onun
atı Leylikiri görüb istəyir ki, vaxtı ilə onu əmizdirən öz atı ondan döl tutsun.
Daniyat deyir ki, mən buna o şərtlə razı olaram ki, Əhmədxanın arvadı Ezimköz
Ayim doqquz qat paltar geyinib öz əliylə mənə su versin. Goroğlunun təhrikindən sonra Ezimköz Ayim ona su verir və bu zaman da Goroğlu da öz atını Daniyatın atıyla cütləşdirir. Daha sonra Daniyat Ezimköz Ayimi qaçırır. Əhmədxan
geri gələndə Goroğlu peşman halda baş vermiş hadisələr barədə dayısına məlumat verir və Əhmədxan ona deyir ki, peşman olma. Mən ondan daha qəşəng bir
arvad ala bilərəm. Amma Goroğlu da ona on yaşına çatanda at üstündə Ezimköz
Ayimi geri alacağını deyir. Vaxt gəlir, Goroğlu on yaşında Ezimköz Ayimi geri
almaq üçün yola düşür. Amma artıq Daniyatdan uşaq dünyaya gətirən Ezimköz
Ayim Əhmədxanın onu qəbul etməyəcəyini bildirib Goroğluyla gəlmək istəməyəndə Goroğlu Daniyatın 7 yaşlı qızını götürüb qaçır. Onun dalınca düşən Daniyatın atı Goroğlunun atının keçdiyi çaydan keçə bilməyərək suya qərq olur.
Daha sonra Goroğlu Ağa Yunus Pəri daxil olmaqla 9 qadınla evlənir. Dastanda
daha sonra təsvir olunur ki, Goroğlunun dayısı Əhmədxan bir yuxu görür:
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―Onun gördüyü yuxu beləydi: Əhmədxan yüksək bir dağın altında qalmışdı‖. Bu
yuxunu yaxınlarından birinə söylədi. O da bunu belə yozdu: ―Şahlıq səndən başqa bir kişiyə keçəcəkdir‖. Əhməd xan bu yozumu eşitdikdən sonra Çəmbil xalqını ətrafına topladı. Qırx gün-qırx gecə şənlik edib ―padşahlıq yada qalınca sənə qalsın‖ deyib yerini Goroğluya verdi...25 yaşında qızıl tacı başında, qırx əmiri yanında Goroğlu Çembil şəhərinə padşah oldu‖ (7, 323). Göründüyü kimi, uyğur variantı qəhrəmanın doğuluşunu da özündə ehtiva edir. Lakin burada qəhrəmanın atası müsəlman dünyasında müqəddəs şəxs olan Həzrəti Əlidir. Zülpər
Ayim Həzrəti Əlinin baxışından, başqa sözlə ―göz‖ündən hamilə qalmışdır. Bu
da gözün fallik semantikaya malik olduğunu göstərən fakt kimi diqqəti cəlb edir.
Bu mənada Qafqaz variantlarını təmsil edən Koroğlu dastanlarında, o cümlədən,
Paris nüsxəsində atanın gözünün oğul tərəfindən kor buraxılmasının xədim
edilmə kompleksi ilə, yəni fallik gücdən məhrum etmə semantikası daşıması ilə
bağlı yuxarıdakı fikrimiz müəyyən mənada öz təsdiqini tapır. Yəni, göz Koroğlu
dastanının uyğur variantında fallik semantikanı bu və ya digər dərəcədə daha
aydın qoruyur. Amma burada qəhrəmanın atasının müqəddəs Həzrəti Əli kimi
təsvir olunması onu bütün konfliktlərin mərkəzindən uzaqlaşdırır. Təsadüfi deyildir ki, digər Orta Asiya variantlarında ―goroğluluq‖la paralel şəkildə istifadə
olunan ―koroğluluq‖ motivi burada yer almır. Digər Orta Asiya variantlarında
olduğu kimi, burada da ata ilə oğul arasındakı konflikt dayı və oğul arasındakı
konfliktlə əvəzlənir. Dastandakı ata-oğul qarşıdurmasının oğul və dayı konflikti
ilə əvəzlənməsinə diqqət çəkməzdən öncə burada başqa bir məsələyə toxunmaq
istərdik. Göründüyü kimi, burada qəhrəman ataya işarə edən Koroğlu adı ilə
deyil, anaya diqqət çəkən Goroğlu adı ilə adlandırılır. Bu da təsadüfi hadisə deyildir. Edipal konflikt əsasında qurulan qəhrəmanın meydana gəlməsi hadisəsi
ayrı-ayrı versiya və variantların bu konflikti təşkil edən fərqli üzvlərə işarə edəcək şəkildə qurulmasına səbəb olmuşdur: Koroğlu adı qəhrəmanın atayla konfliktini, Goroğlu adı isə anayla yaxınlığını qabardır. Məsələn, Paris nüsxəsində
Rövşənin atasıyla olan mətnaltı konflikti aşkarlandığı halda, uyğur variantında
anayla olan yaxınlıq özünü göstərir. Təsadüfi deyildir ki, uyğur variantının sonunda öz ömrünü qısa şəkildə xülasə edən Goroğlu anasını və dünyaya gəlişini
aşağıdakı misralarla xatırlayır:
Uyğurca:
Türkçə:
Evel ḫeḳniŋ izni bilen,
Öncə Haqqın izni ilə
Boldum ārmān ḳalmidi.
Oldum bir arzum qalmadı,
Ḳaraŋġu gör içide,
Qaranlıq məzar içində
Tuġuldum ārmān ḳalmidi.
Doğuldum bir özləmim qalmadı.
Ḳara görde kirdi cānim,
Anam boldi mėhribānim.
Yetti puşti dermānim,
Kördim ārmān ḳalmidi (7, 294).

Qara məzara girdi canım,
Anam oldu mehribanım
Yeddi sülaləsi dərmanım,
Gördüm bir istəyim qalmadı (7,486).
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Göründüyü kimi, burada ata xəttinin adı çəkilmir, ana xəttinə xüsusi önəm
verilir. Bu, ―Anam oldu mehribanım, Yeddi sülaləsi dərmanım‖ misralarında daha
aydın şəkildə özünü göstərir. Demək ki, Edipal konflikt kontekstində ata inkar
olunur və anaya yaxınlıq özünü qabarıq şəkildə büruzə verir. Uyğur variantında
anayla yaxınlıq, doğmalıq aşkar şəkildə ifadə olunduğu halda, Paris nüsxəsində
atayla konflikt daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Amma digər Qafqaz variantlarında olduğu kimi, Paris nüsxəsində də Koroğlunun doğuluş səhnəsi birbaşa
əks olunmasa da, dastanın bir yerində özünü öyən Koroğlu deyir:
Koroğlu der: bu dünyaya gəlmüşəm ,
Keçən günün mən qədrini bülmüşəm ,
Mən anadan olan günü ölmüşəm ,
Bir atdu, bir qılıc, qardaşım , dağlar (1, 212).
Burada Koroğlunun dilindən söylənilən ―Mən anadan olan günü ölmüşəm‖
ifadəsi onun inisiativ statusunu göstərməklə yanaşı, uyğur və türkmən variantlarındakı hadisəyə işarə edilir: yəni Koroğlunun qəbirdən doğuluşuna. Qəbirdən
doğuluş burada doğum və ölümün eyni anda gerçəkləşən hadisə kimi təsvir olunmasına səbəb olmuşdur. Bu misra bir tərəfdən ―Koroğlu‖ dastanlarını vahid sistem kimi izah etməyə imkan verir, digər tərəfdən də Koroğlu dastanının müxtəlif
versiya və variantlarındakı konfliktin vahid müstəvisinin göstəricisi kimi anlaşıla
bilər: Anaya məhəbbət kontekstində ata və oğul arasındakı konflikt.
Bütün bunlar isə dastanın müxtəlif versiya və variantlarında qəhrəmanın
adlandırılması zamanı istifadə olunan ―koroğluluq‖ və ―goroğluluq‖ anlayışları
arasında semantik bərabərlik işarəsinin qoyulmasının düzgün olmadığını göstərir.
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Aytən CƏFƏROVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
ORDUBAD FOLKLOR MÜHITĠNDƏ ARXAĠK FOLKLOR
JANRLARININ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
(alqıĢlar, qarğıĢlar, inanclar, sınamalar, ovsunlar, türkəçarələr, andlar)
XÜLASƏ
Məqalədə Ordubad folklor aləmində mövcud olan arxaik janr nümunələrindən, onların bəzilərinin poetik variantda da mövcudluğundan söhbət açılır.
Bu janrlar həm də ərazidə yaşayan əhalinin qədim və zəngin mənəvi mədəniyyətə malik olduğunu sübut edən dəyərli örnəklərdir. Ümumiyyətlə, arxaik janrlar
sırasında yer alan alqışlar, qarğışlar, inanclar, sınamalar, ovsunlar, türkəçarələr,
andlar və s. arxaik janr nümunələri təkcə Ordubadda deyil, bütünlükdə Türk
dünyasında geniş bir coğrafiyanı əhatə etməklə türkün yaşam tərzinin aynasıdır.
Məqalədə əraziyəməxsus arxaik janr nümunələrindən olan alqışlar, qarğışlar,
inanclar, sınamalar, ovsunlar, türkəçarələrin özünəməxsus xüsuyyətlərini aşkara
çıxarmağa çalışmışıq. Bu janrlara məxsus nümunələrdə Ordubad əhalisinin əski
həyat və məişət tərzi öz əksini tapır. Bu janrların bəzisi vasitəsilə (məs., ovsunlar) ilkin insan təbiətdən gələn fəlakətləri zərərsizləşdirməyə çalışır, bəzisi
vasitəsilə təbiəti öyrənməklə onun şəfaverən bitkilərinin kəramətindən digərlərinə şəfa paylayır (məs.,türkəçarələr), bəziləri vasitəsilə də arzu və istəklərinin
Tanrı tərəfindən veriləcəyinə inanır (məs.,alqışlar). Bu janrlara məxsus örnəklərin araşdırılması həm də onu sübut etdi ki, bu nümunələr milli təfəkkürlə bağlı
yaranan folklor, dil, mədəniyyət hadisəsidir.
Açar sözlər: alqışlar, qarğışlar, Ordubad, inanc, sınama, üzərlik.
Особенности архаичных фольклорных жанров в фольклорной среде
Ордубада (хвалы, проклятия, поверья, испытания, заклинания,
знахарство, клятвы)
РЕЗЮМЕ
В статье ведется речь об образцах архаичного жанра фольклора
имеющихся в Ордубадском фольклорном мире, о наличии некоторых из
них в поэтическом варианте. Эти жанры, также являются важными образцами, доказывающими наличие древней и богатой моральной культуры
проживающего на этой территории населения. В целом, имеющие место в
рядах архаичных жанров хвалы, проклятия, поверья, испытания, заклинания, знахарство, клятвы и прочие образцы архаичного жанра, охватывая
обширную географию являются зеркалом образа жизни тюрка не только в
Ордубаде, а также во всем тюркском мире. В статье мы попытались выявить своеобразные особенности таких образцов архаичных жанров как хвала, проклятия, поверья, испытания, заклинания, знахарство, клятва. В об71
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разцах, свойственных к этим жанрам находят свое отражение древний образ жизни и быта населения Ордубада. Посредством некоторых из этих
жанров (например, заклинания) первобытный человек старается обезвредить стихийные бедствия, с помощью некоторых познавая природу, раздает исцеление другим от милости его исцеляющих трав (например, знахарство), а посредством других верит в исполнение своей мечты и желаний Всевышним (например, хвала). Исследование образцов, свойственных
этим жанрам, также доказывает, что эти образцы являются случаем фольклора, языка, культуры.
Ключевые слова: хвалы, проклятия, Ордубад, поверье, испытания,
рута.
Features Of The Archaic Folklore Genres In Ordubad Folklore
Environment (Algishlar, Gargishlar, Inanclar, Ovshunlar, Shnamalar,
Turkhecahreler, Andlar)
SUMMARY
The article deals with the examples of archaic genres in Ordubad folklore
environment and their poetical versions. These genres are great samples which
prove that local people of that area have ancient and rich spiritual culture.
Generally, Algishlar, Gargishlar, Inanclar, Ovshunlar, Shnamalar, Turkhecahreler, Andlar related to the archaic genre are the mirror of the Turkish lifestyle not
only in Ordubad, but also in the Turkish world. In the article we try open up the
specific features of local archaic genres of these samples. The examples of these
genres reflects the old lifestyle and living conditions of Ordubad people.
With some of these genres, it is believed that a human tries to neutralize
natural disasters (exm‖ovshunlar”), learns to share nature herbs` healing with
others (exm.‖turhecahre‖) and believes all dreams come true by God (exm.
―algishlar‖).
Analyzing features of these genre examples also proved that these samples
are folklore, language, and cultural events specific to the national mentality.
Keywords: blessings, curses , Ordubad, beliefs, miseries, uzerlik.
Məsələnin qoyuluĢu: Məqalədə Ordubad folklor mühitinə xas kiçik janr
nümunələrində əraziyəxas xüsusiyyətlər araşdırılır.
ĠĢin məqsədi: Kiçik janr nümunələrinin Azərbaycan folklorundakı yerini
və funksiyasını müəyyən etmək.
Türk ağız ədəbiyyatının ən əski və mifoloji ağırlıqlı qəlib ifadələrindən
biri də alqıĢ və qarğıĢlardır. ―Milli düşüncə və şərəfimizin ən açıq və diqqətəçarpan göstəricisi kimi alqış və qarğışlar insan oğlunun var olduqca var olacağı
növlərindən biridir‖ – deyən prof. F. Bayat alqış və qarğışların meydana çıxması
ilə bağlı belə bir fikir də irəli sürür: ―Alqış və qarğışlar sözün sehri gücünə
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inamla bağlı qədim insanların düşüncə və hərəkətlərinin nəticəsində ortaya çıxmışdır‖ (7, 232-233). Sinonimi dualar və bəddualar kimi işlənən alqış və qarğışlar Ordubad folklor mühitində də ən geniş yayılan qədim janrlardandır. İnsanlarda belə bir inam yaranmışdır ki, qarğış adamı tutur, onun başına pis hadisə
gəlməsinə səbəb olur. Bu baxımdan hazırda da insanlar qarğışlardan çəkinərək
pis əməllərə yol verməməyə çalışırlar.
Dualar – alqışlar qarşı tərəfə xoş niyyətlə söylənilmiş, xoş söz, arzu məqsədi daşımışdır. Prof. A.Nəbiyev bu münasibətlə yazır: ‖Arzulamaq, bəyənmək
mənasında başa düşülən ―alqış‖ın mənası alqışlama – xoş söz, qırmızı söz ilə
bağlı olmuşdur. İnsanlar müşahidə etdikləri hadisələri qarşılaşdırma yolu ilə həqiqətə yiyələnmişlər. Hətta ziddiyyətləri qarşılaşdırma dərketmənin əsasını təşkil etmişdir. Xeyirin əksi şərdir. Xeyiri alqışlayan insan onun əksi olan şəri pisləməklə qarğış yaratmışdır‖ (16, 318). F. Bayat isə ―alqış‖ sözünü belə açıqlayır:
―Tərifləmə, qeyd etmə, təqdis, səna, dua, xeyir-dua, alqış, şərəfləndirmək, yaxşı
diləklər diləmək, yaxşılıq arzulamaq kimi mənalara gələn alqış sözü əski və orta
türkcədə mövcud olan ―al‖ sözünə bağlıdır. Çox sayda mənaları olan ―al‖ sözünün kökü -kı şəkilçisi qəbul edərək alkı formasında arzu, qismən də əmr şəklini
meydana gətirmişdir. Bu başlanğıc formasına -aş və ya -iş isim düzəldən şəkilçi
əlavə etməklə ortaya al+kı+ış – alkış sözü çıxmışdır‖ (7, 234). Alqışların əsasında dilək durduğundan alqışı yaradan söz qəlibi arzu-istək bildirən bir kəlmə ilə
tamamlanır (10, 43). Ordubad ərazisində mövcud olan alqışların əsas xüsusiyyəti yaxşılıq, uğur arzusu və xoş niyyətdir: ―Dırnağaa da daş dəyməsin‖, ―Allah
canaa dəyməsin‖, ―Yaman günə həsrət qalasan, şad günə şıllağ atasan‖, ―Allah
sozuu eşitsin‖ və s. bu kimi dualar təkcə hər hansı əlamətdar gündə deyil, demək
olar ki, insanların hər gün rastlaşdıqda bir-birinə ünvanladığı xoş arzusudur. Onu
da əlavə edək ki, bu örnəklər təkcə Ordubadda deyil, Azərbaycanın digər
regionlarında da müəyyən dərəcədə işlənməkdədir. Folklorşünas A.Nəbiyev alqışlardan bəhs edərkən onları ―...mərasimlərlə bağlı yaranan, məişətlə bağlı yaranan
və mifoloji və dini təsəvvürlərin təsiri ilə yaranan alqışlar‖a ayırır (16, 319).
Ordubad folklor mühitində yaşayan və həmişə fəal olan alqışlar, o cümlədən, qarğışlar içərisində mərasimlərlə, məişətlə, dinlə əlaqəli yaranan nümunələri müşahidə etmək olar. Bunlardan məişət və dini təsəvvürlərlə bağlı yaranan
alqışlar mühitdə daha fəaldır: ―Allah köməyin olsun‖ (ərazidə bu alqış çox
zaman kinayə ilə də işlənir. Kiçik bir məqamı bir kəs anlamayanda, elementar
bir məsələdə çətinlik cəkəndə qarşıdakı ordubadlı bu alqışı kinayəli şəkildə ifadə
edir), ―Allah səni bizə çox görməsin‖, ―Allah amanında olasan‖, ―Əli köməyin
olsun‖, ―Neynim, necə eliyim, demiyəsən‖, ―Səni görüm ağbaxtlı olasan‖,
―Gözlərin yol çəyhməsin‖, ―Gözün əydın olsun‖, ―Əli dadaa yetişsin‖ və s. kimi
alqışlar məişət və dinlə bağlı yaranan alqışlardır. Mərasimlərlə bağlı yaranan alqışlar da mühitdə geniş işlənməkdədir: ―Vəxtına sağ-səlamət çıxasan‖, ―Doyunca gəlnuu qulluğun görəsən‖ (15). ―Bəylik həmamında çiməsən‖, ―Səni görüm
ərətənə gedəsən, çərçilər xəbərii gətirsin‖, ―Səni ər aparsın‖ (15) kimi alqışlar
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subay insanlara ünvanlanan alqışlardır. Bəzi alqış nümunələrinin əsasında qədim
dövrlərdə baş verən mərasimlər dayanır. Belə nümunələrin Azərbaycanın digər
regionlarında da yayılmasına baxmayaraq, bunların bəziləri Ordubadda daha
geniş işlənmə arealına malikdir: ―Qurban olum‖, ―Canaa mən qurban‖, ―Nənən
sənə qurban kəsilsin‖ ifadələrinin qaynaqlandığı mərasimlər mövcuddur. Bu mərasimlərdən bəhs edən folklorşünas-alim, prof. Q.Paşayev çox maraqlı məqamlardan misal gətirərək yazır: ―...qədimlərdə əşirət başçısı və ya çox mötəbər bir
şəxs vəfat etdikdə qul və ya xidmətçilərindən də öldürülüb onun ayaq ucunda
basdırılarmış (17, 53).
Ordubad ərazisində də ―Qurban olum‖, ―Sənə qurban gedim‖ kimi ifadələr
geniş şəkildə işlənməkdədir. Bu məqamda elə ərazidə də işlənən bayatı nümunəsi yada düşür:
Əzizim, sözüm sənə,
Düşüpdü gözüm sənə.
Pulum yox qurban alım,
Qurbanam özüm sənə (5, 250).
Ərazidə alqışları bəzən bayatıların tərkibində müşahidə edirik:
Əzizim, sənnən irax,
Düşmüşəm sənnən irax
Qoy ağrın mənə gəlsin,
Tək olsun səndən irax (15).
Alqış-bayatılara Azərbaycanın digər bölgələrində də təsadüf etmək mümkündür. O cümlədən, Qaraqoyunlu folklor nümunələrində də alqış-bayatılara
rast gəlinir (4, 46). QarğıĢlar (bəddualar) da alqışlar kimi folklorda özünəməxsus yeri olan janrlardandır. Xalqın keçmiş həyat tərzini, adət-ənənəsini, etik və
estetik görüşlərini tədqiq etmək baxımından bəddualar xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Prof. F.Bayat ―qarğış‖ sözünün yaranma yollarına çox maraqlı izah verərək
yazır: ―Əski türkcədə pisləmək, pislik diləmək çirk, pislik mənasında olan ―kir‖
kökünə – ga/ka şəkilçisi artırılmaqla ―karqa‖ yamanlamaq, pislik istəmək mənasına gələn feil yaranmışdır. Feilin bu başlanğıc formasından lənət etmək, savaşmaq, qarışmaq mənasında karqaş/qarğaş feili törəmişdir. Bu başlanğıc formasına
vəzifə, çalışma, məşğul olma, hərəkət, iş, hadisə mənalı – iş şəkilçisi əlavə edilmiş, nəticədə ortaya kir+qa+iş – karqış sözü çıxmışdır‖ (7, 234). Alqışlarda olduğu kimi, qarğışlarda da bir çox etnoqrafik məqamlar üzə çıxır: ―Boyaa ip tutum‖ və ya ―Boyaa xam ip tutum‖ ifadəsindən məlum olur ki, yaxın vaxtlara qədər insan dünyasını dəyişərkən onun kəfənini hazırlamaq üçün müxtəlif ölçü vasitələrindən istifadə olunmuşdur. Naxçıvanın digər rayonlarında, məsələn, Sədərək rayonunda ―xam ip‖ ―qamış‖la əvəz olunur: ―Boyaa qamış ölçüm‖ (15). Bəzən də Ordubadda ―Boyaa ip tutum‖ qarğışı əvəzinə ―Boyaa ip tutmuyum, yəzıxsan‖ qarğışı da işlənir və yaxud ―başaan əlləmə daşı düşməsin‖ kimi ifadələrdə -ma, -mə inkar şəkilcisinin işlənməsi ölümsüzlük arzusu ifadə edərək həmin qarğışları yüngülləşdirir. Bu, həm də onu göstərir ki, qarğışlarda qorxulması
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lazım olan bir qadağa da gizlənir. ―Öləsən, qəbruu üstündə ehsan plovu paylıyım‖ bədduası isə ərazidə yas mərasimlərinin keçirilməsində istifadə olunan
adətlərdən xəbər verir. Belə ki, bir kəs dünyasını dəyişəndə 3 və 4-cü günlər
ehsan məqsədilə qəbir ziyarətində plov paylanır. Nümunə verdiyimiz bədduanın
kökündə bu adət dayanır.
Bəzi qarğışlarda – bəddualarda əvvəllər çox yayılan, indi isə izləri itən
xəstəliklərin, bəzilərində isə əlamətləri müasir xəstəliklərə uyğun olan xəstəlik
növlərinin adı çəkilir: ―Vurğun təpənnən vursun‖, ―Vurğunun həxdan gəlsin‖,
―Qara yara tutasan‖, ―Yaman dərdə düşəsən‖, ―Yaman yaraya düçar olasan‖,
―Gözləraa qərə su gəlsin‖, ―Pərtadamıya düşəsən‖ (15). ―Vurğun vurma‖nın
əlaməti kürəkdə qaralma, dodaqların və dilin göyərməsidir. Əlamətlərinə görə
bu, infarkta uyğundur (14, 247).
Alqışlar kimi qarğışlara da əraziyə məxsus bəzi bayatı nümunələrində rast
gəlmək mümkündür:
Gənzədən gəl, Gənzədən,
Atın yesin yoncadan.
Sən ki məni sevmirsən,
Belin sınsın incədən.
Qoy getsin ellərinə,
Qar yağsın yollarına.
Gül qoyub, tikan biçsin,
Qoy batsın qollarına (5, 247).
Bəzi poetik nümunələr vardır ki, sırf qarğış məzmunludur. İnsanlar biri
digərinə nifrətini – bədduasını poetik dillə ifadə etmişlər. ―Ana-ata qarğışı, ölmək üzrə olan insanın qarğışı tutar deyə bir inanc da vardır‖ (6, 50) Ordubad
şəhər sakini 66 yaşlı Vəliyeva Qəmər bu qarğışdan məhz övladından xeyir
görməyən, övladı tərəfindən atılan valideynlərin ―istifadə etdiyini‖ söylədi:
Oğul, səni qərğıyıram,
Hax diləyin yetirməsin.
Göydən min bir bəla ensə,
Birin sənnən ötürməsin.
Oturasan hisli damda,
Qan qusasan laxda-laxda.
Səni görüm, ölən vəxtda,
Dilin kəlmə götürməsin.
Gedənin gəlməsin, yatanın ölsün,
Bir kəs qapınnan girən olmasın.
Hər yanınnan altmış piltə qoyulsun,
Heş yerini yığıp-salan olmasın (15).
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Göründüyü kimi, Vəliyeva Qəmərin söylədiyi bu nümunənin iki bəndi
―Qurbani‖ dastanında Qurbaninin vəzirə ünvanladığı qarğış məzmunlu şeirdən
qaynaqlanır (12, 178). Nümunənin sonuncu bəndi isə söyləyici düşüncəsinin
―məhsuludur‖. Qeyd edək ki, Ordubaddan yazıya aldığımız bu örnəkdə dastandakı mətnlə müqayisədə bəzi fonetik və leksik fərqliliklər də görünməkdədir.
Alqışlı və qarğışlı bayatı nümunələrinə Azərbaycanın digər regionlarında
da təsadüf etmək olur. Bu cür bayatı nümunələri Qarabağ folklor nümunələrinin
içərisində də özünə yer qazanmışdır (3, 191).
Ordubada məxsus qarğışlar içərisində dini xarakter daşıyanları da vardır.
Bu qarğışlarda xalq inam bəslədiyi din nümayəndələrinin adı ilə öz fikrini ifadə
edir və həmin qarğışın həyata keçməsində onların iştirakı təsdiqlənir. Misala
diqqət edək: ―İmamlardan biri qarğış töküb deyib:
Ardış, göyün getməsin,
Qatır qulun tutmasın.
Qız, cehizin bitməsin
(Qızın cehizin anadan olandan yığarlar, bitməz)‖ (8,116).
Ġnanclar, sınamalar Azərbaycan folklorunun kiçik janrlar silsiləsindən
bir növ olaraq xalq arasında sınama, yozma, inanc və s. adı altında işlənməkdədir. İnancların bu adlarla yayılmasına baxmayaraq, bunlarla eyniləşdirmək də
olmaz. Çox hallarda inanclar sınamalarla qırılmaz şəkildə, eyni ad altında işlənir. Lakin folklorşünas A.Nəbiyev inanclara gözəl tərif verərək izah edir: ―Yozma və yorumda xalq inamı qətiləşməyib. Burada inam hələ ehtimal, güman,
fərziyyə şəklindədir. İnancı sınama adlandırmaq da doğru olmazdı. İnancda
sınamaya əsaslanma bir element xüsusiyyətidir. İnanc daha geniş məfhumdur.
O, sınamalarda təsdiqlənir. Müxtəlif sınamalardan sonra insanda inanc qətiləşir.
İnanclar sınamalar nəticəsində qətiləşən hökmlərin bədii ifadəsidir‖ (16, 312).
Sınamalara gəldikdə isə xalq öz müşahidələrini yoxlamaq məqsədilə onları
sınaqdan keçirmiş, sonra isə fikrini hökm şəklində ifadə etmişdir. Biz bu bölmədə inanclar və sınamalardan bərabər şəkildə danışacağıq. Ərazinin inanclarının,
sınamalarının özünəməxsusluqlarını aşkara çıxarmağa çalışacağıq.
İnanclar Ordubad folklorunda da mövcuddur, hətta hazırda da yarandığı məqamın hansı dövrə aid olmasına baxmayaraq, öz koloritini və aktuallığını itirməmişdir. Hər bir ordubadlı yaddaşında həyatın müxtəlif məqamları ilə bağlı inancları
tez-tez işlətməklə qoruyub saxlayır. Prof. A.Nəbiyev Azərbaycan xalq inanclarını
aşağıdakı kimi təsnif etmişdir: məişətlə bağlı inanclar, təbiət hadisələri, bitki və
heyvanat aləmi ilə bağlı inanclar, astral təsəvvürlər sayəsində yaranan inanclar,
əsatiri görüşlərlə bağlı yaranan inanclar (16, 312). Bu təsnifatı elə Ordubad ərazisində yayılmış inanclara da aid etmək olar. Bir neçə nümunəyə diqqət edək:
Ordubadda qəcələ qırıldayanda xəbər eşidiləcəyinə inanılır. ―Qəcələ qırıldayanda qənd atallar ki, xeyir gətirsin‖ (8, 111). Xalq arasında olan inanca görə,
qəcələnin həyətə gəlməsi uzaqda olan yaxın bir adamın gələcəyinə işarədir.
Qəcələ qırıldayarkən xalq poetik şəkildə belə ―cavab verir‖:
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Qəcələ, qırıldama,
Mən sənin balan dəyiləm.
Yükünən ipəh gələ,
Yanında qalan dəyiləm.
Mənim babam Kələntərdi,
Sumbatanda qalan dəyiləm (8, 112).
Qəcələ qırıldayanda bir də deyərlər ki: ―Can qəcələ, xeyir xəbər‖. Ümumiyyətlə, qəcələnin arasıkəsilmədən qırıldaması xeyir xəbərə işarədir. Bəzən isə
qarğa qarıldayanda qəcələ də başlayar qırıldamağa; ərazidə qarğanın qarıldamasını qəcələnin qırıldaması ilə kəsməsi xeyir xəbərin maneəsiz gələcəyinə
inamdır. Bu münasibətlə deyərlər: ―Qarqa deyər – qar-qar, qəcələ deyər – zəhrimar, serçə deyər, nə işin var?‖ (15). Bəzən də soyuq havalarda qarğa çox qarıldayanda insanlarda qar yağacağına inanc yaranır. Dünyagörüşlü nənələr ―Qarğa qar istəyir‖ deyərlər. Qəcələ isə qardan qorxur, ona görə öz qırıldaması ilə
―onun istəyinə qarşı durur‖. M.Əhmədov ―Naxçıvan qrupu şivələri lüğəti‖ndə
qəcələ-sağsağan qarşılığını verir (9, 25).
Ərazidə bayquşla bağlı inanc da maraq doğurur. Belə ki, bayquş gələn
həyətdə, evdə mütləq bəd hadisə olacağına inanılır. Bədbəxtlikdən qorunmaq
üçün bayquşun qonduğu məkana yaxın olan yerə çörək və ayna qoyulur. Çörəyə
yaxın gələn bayquş aynada öz əksini görərək ―dözə bilmir‖ və ―ürəyi partlayıb‖
ölür. Bayquş təkliyi sevdiyindən ―ikinci bayquşun‖ varlığını qəbul etmir.
Beləliklə də, insan, bayquşun bədlik gətirmək istədiyi ev, ocaq bədbəxtlikdən,
qəm-qüssədən xilas olur. Bu inanca başqa region folklor nümunələri sırasında, o
cümlədən, Şəki folklor nümunələrində də rast gəlirik:
―Bayquş həyətdəki ağaclara, evin dirəklərinə qonanda deyirlər ki, bəd xəbər gətirib. Onun dalınca qənd və od atırlar‖ (2, 78).
Məişət və mərasimlərlə bağlı inanclar daha çoxdur. Bəzi inanclarda əraziyə məxsus coğrafi məkanların, toponimlərin adının əks olunması bu inanclara
məkanın ―möhürünün‖ vurulduğunu təsdiq edir: ―Kəmki dəğıynan Yağlı dərə
var. Qar bir vaxta yağandə o ilin qışı kosa keçər. Həmməşə deyəllər qar Yağlı
dəriyə yəğır, Kəmkiyə yəğmır. Onda qış bərt geçər‖ (8, 104). ―Ələngəz dəğıynan Kəmkinin üstündə bulut olanda həmməşə küləh əsir. Birində olanda küləh
zəyif olar‖, ―Gənzə kəndini quruplar, sora Ordubadın qənşərinnən gözləri baxan
hissəni pul veriplər ovsunçular gəlip ovsunnuyup. Bu kəntdə ilan adamı çalmıyıp. Hər yerdə ilan çalar adamı, amma bı kəntdə yox‖ (8, 107).
Göz səyriyəndə ya xeyir, ya da xoşagəlməz hadisənin olacağına inanan
ordubadlılar deyərlər: ―Şərə atırsan yat, xeyirə atırsan at‖, yəni sağ gözün
səyriməyi xeyir xəbərə, sol gözün səyriməyi isə narahatlıq, uğursuzluğa işarədir.
Bu münasibətlə qırmızı parçadan kiçik sap çıxarıb səyriyən gözün üstünə qoyar
və deyərlər: ―Mən səni sevindirdim, sən də məni sevindir‖. Bu kimi inancların
şifahi yaradıcılıqda daha qədimlərdən yarandığı güman edilir. Belə ki, yuxarıdakı inanca ―Kitabi – Dədə Qorqud‖da da rast gəlirik. Dirsə xanın arvadı oğlu
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Buğacın başına hansısa hadisənin gəldiyini əvvəlcədən duymuş, bunu gözünün
səyriməyi ilə hiss etdiyini belə ifadə etmişdir:
İki vardın, bir gəlürsən, yavrum qanı,
Qara bulduğum oğul qanı?
Çıxsın bənim kor gözüm, a Dirsə xan, yaman səgrir (13, 30).
Ərazidə həftənin günləri ilə bağlı inamlar da mövcuddur. Bəzi günlərdə
insana məxsus bir çox işlər, hərəkətlərin icrası qadağalara ―tuş gəlir‖. Məsələn,
həftənin 5-ci günü təndir salmazlar; qırxlı adam şənbi günü hamama getməz (15).
Ərazidə çörəklə, çörək bişirmə ilə bağlı inanclar, sınamalar indi də öz
aktuallığını saxlayır: ―Çörək tikəsi üzü üstə düşərsə, qonax gələr, arxası üstə
düşərsə, evdəki qonax gedər‖ (5,19).
Ordubadda təbiət hadisələri, səma cisimləri, bitki, heyvan və s. ilə bağlı
inanclar vardır ki, bunlar da öz orijinal detalları ilə fərqlənir. Ayla bağlı müxtəlif
folklor mətnləri olduğu kimi, inanclar da vardır. Məsələn, ―Aya təmiz halda
baxarlar‖; Aya baxandan sonra kişiyə, qızıla və suya baxmaq bir qadının gələcəklə bağlı arzusunun gerçəkləşməsinə sanki real addımdır. Kişiyə baxmaq – hər
zaman həyatında ona yar-yoldaş olan birinin olacağına, qızıla baxmaq – ruzibərəkətinin daimi, bol olacağına, suya baxmaq isə – həyat yolunun aydın, işıqlı
olacağına ümiddir.
Ovsunlar. Ərazidə gözdəymə ilə bağlı inanclar da mövcuddur. İnsan, şər
qüvvələrin mövcud olduğunu düşünür və hər zaman ona xətər yetirəcəyindən
ehtiyat edir. Ordubadda da əhali gözdəymənin məhz şər qüvvələr tərəfindən yerinə yetirildiyi qənaətindədir. ―Gözdəymə‖ ərazidə ―gözvurma‖ anlayışı ilə
əvəzlənir. Məsələn: ―Filankəs mənə göz vurdu‖. Bu anlayış aşağıdakı nümunədə
də öz əksini tapır. Gözdəymənin, bədnəzərin qarşısını almaq, özlərini bu şərdən,
ziyandan ―sığortalamaq‖ məqsədilə müxtəlif üsullar arayıb-axtarmışlar ki, onlardan biri də ―Üzərliksalma‖dır. ―...Gözdəyməni aradan qaldırmaq üçün üzərlik
salarlar. Üzərliyi ovucun içinə qoyar, sağ əllə arışdıraraq deyərlər:
Üzərliksən, havasan,
Dərdə-sərə dəvasan.
Səni oda salarlar,
Qada-bala sararsan.
Çıxdım uca dağ başına,
Dedim: Ya Əli, ya Məhəmməd.
Dedi: nədir, ey biçarə bəndə,
Dedim: bu dərdə çarə.
Dedi: korlu-koslu üzərlik,
Başı börklü üzərlik.
Onu oda salarsan,
Qada-bala sararsan.
Şənbi, bazar, bazar ertəsi, çərşənbə axşamı,
Çərşənbə, cümə axşamı, cümə,
78

Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2017/2

Kim mənə, balama, ərimə, ev-eşiyimə göz vursa,
Gözləri bu odda pırtlasın yansın‖ (5, 22).
İndi Ordubadda hər evdə ―üzərliksalma‖ adətindən istifadə edilir. Üzərlik
qurudulandan sonra qabığından təmizlənir, içindəki qara toxumlar arıdılıb
istifadə olunur.
Üzərlik yandırma mərasimi Azərbaycanda Novruz bayramı ərəfəsində də
icra olunur. Bu barədə Tofiq Babayev və Bəhlul Abdulla yazır: ―Novruz bayramı axşamının tonqalında üzərlik yandırmaq adəti də vardır. Tonqal sönənə yaxın
odun içinə üzərlik atıb: ―Ocağıma əyri baxanın gözləri partlasın, özü yanıb çatlasın‖- deyirlər‖ (1, 568).
Göz qaytarmaqdan, nəzər sındırmaqdan, xata-balanı uzaq etməkdən ötrü
üzərlik yandırmaq adətinin çox qədim kökləri vardır. Bədnəzərin insana şər qüvvələr tərəfindən toxunaraq fəsad törətməsi haqqında N.Gəncəvinin ―İsgəndərnamə‖ poemasında da müfəssəl söz açılmışdır. Poemada həm də deyilir ki, nəzər
dəyən zaman təkcə bədnəzər deyil, nəzərə gələn də günahkardır:
Bədnəzər özü tək eyləməz təsir,
Səbəbkar – qarşıda cilvələnəndir (11, 96).
Ordubadda üzərlik çay formasında da dəmlənib içilir. Bu, baş ağrısı, ürək
zəifliyi kimi xəstəliklərə fayda verməklə yanaşı, gözdəymənin mənfi təsirini
daxildən təmizləmək üçün də istifadə olunan üsuldur. Bu üsul Tıva türklərində
də istifadə olunur. Sadəcə, üzərliyin funksiyasını burada kəklikotu bitkisi ―icra
edir‖. Folklorşünas Güllü Yoloğlu bu barədə maraqlı məlumat verir: ―1998-ci
ilin yayında Tıvaya səfərimiz zamanı kəklikotunun yandırılaraq tüstüsünün ətrafa verildiyinin, bunun şər qüvvələrin, xəstəliyin, gözdəymənin qarşısını almaq
məqsədilə edildiyinin şahidi olmuşduq. Tıva xamlarına (şamanlara) deyəndə ki,
Azərbaycanda kəklikotunu xörəyə tökür, çayını dəmləyib içirlər, onlar həm təəccüblənmiş, həm də bunun daha doğru, daha yaxşı olduğunu, içəridən, daxildən
insanı qoruduğunu söyləmişdilər‖ (18, 32).
Ordubad folklor nümunələri içərisindən misal verdiyimiz ovsunlardan
bəlli olur ki, bu örnəklər kiçik struktur imkanları daxilində böyük məna ifadə
etməkdədir. Yüzillərin daş sınağından süzülə-süzülə gələn bu nümunələr folklor
təxəyyülündəki qeyri-adilikdən xəbər verir.
Bölgədə ən çox müşahidə edilən arxaik janrların bir qismini də türkəçarələr təşkil edir. Qədim zamanlarda insanlar bir çox xəstəliklərə böyük hadisə kimi
baxmış və bunun əslini anlaya bilməyəndə həmin xəstəliyə qarşı mübarizə aparmağa cəhd etmişdilər. Bu zaman insanlar xalq içərisindən çıxan bilikli bir insanın
– loğmanın türkəcarələrindən istifadə etmişdir. Prof. A. Nəbiyev haqlı olaraq qeyd
edir ki, türkəçarələr əcdadlarımızın təbiəti öyrənmək mərhələsində ayrı-ayrı otların, bitkilərin, çiçəklərin şəfavericilik xüsusiyyətlərini öyrəndiyi, ondan bəhrələndiyi mərhələnin sınaqlarına söykənməyin nəticəsi idi (16, 343). Bölgədə ən çox
istifadə edilən bitkilərlə icra olunan müalicə növləridir. Bunlardan bəzilərinə
diqqət edək: ‖Gülqənd qızılgüldən hazırlanır. Qızılgül qəndlə əzilir, içinə mixəyh,
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hel tökülüp qərənnıx yerə qoyulur. U nə qədər qalarsa, keyfiyyətdi olar. Uni bədənə sürtəllər, sonra isti hamama gedip xeyli oturallar, bədənin pütün söyuxdəyməsi çıxar‖, ―Dəğdağan hovlası bədəni gümrah eliyər‖, ―Büzövşə (bağayarpağı)
yərpağı mədə-boğarsaxda olan söyuxdəymədə xeyirridi‖ (15). Bölgədə ən çox
istifadə edilən türkəçarə növü bitkilərdən çəkilmiş təbii sularla – araqla icra edilən
müalicədir. Məsələn: ―Mədə-boğarsax xəsdəliyində beymadəran ərağı çox xeyirridi‖, ―Şahtərə ərağı əbir (yara) töyhmüş adama şəfa gətirər‖, ―Ürəyh xəstəliyində
batrınc ərağınnan içsən, xeyrini görəcaxsan‖ və s. nümunələrdə göstərilən araqlardan (təbii bitki sularından) istifadə Ordubad əhalisinin bitkilərin, çiçəklərin,
otların müalicəvi xüsusiyyətlərinə olan inancını əks etdirir.
Araşdırma zamanı bölgədə məhdud işlənən and nümunələrinə də təsadüf
etdik. Prof. A.Nəbiyev andlardan bəhs edərkən deyir ki, ―şifahi nitqdə yaşamaqda olan hər bir andın özünəməxsus tarixi, etimoloji kökü, əsası vardır. Onların
hər birinin arxasında xalqımızın müəyyən tarixi inkişaf mərhələsindəki həyatı,
əxlaqı, məişəti və təfəkkür tərzi dayanır‖ (16, 317). Bu söylənilənləri Ordubaddan toplanan and nümunələrinə da şamil etmək olar. Əski çağlarda anda inam
böyük olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, qədim insan Günəşi, Ayı, suyu, torpağı müqəddəs varlıq kimi qəbul etmişdir. Hər hansı bir məsələni sübut etmək
üçün tapındığı müqəddəs ünsürlərə hami kimi yanaşmışdır. Bununla da ilkin
andlar yaranmışdır. Ordubad ərazisində aktiv işlənmə dairəsində olan andlar
müxtəlif mövzuludur: ―Çörək haqqı‖, ―Atamın qəbri haqqı‖, ―Balamın canı
üçün‖, ―O göydəki Ay haqqı‖, ―İşığa kor baxım‖ və s. Bölgədə dini təsəvvürlərin üstünlük təşkil etdiyi andlar daha fəaldır. Bu, Ordubad əhalisinin İslam dininin qayda-qanunlarına dərin hörməti və sevgisi ilə əlaqəlidir: ―Bizi Yaradana
and olsun‖, ―Bir olan Allah haqqı‖, ―Əli yolu haqqı‖, ―Peyğəmbər haqqı‖, ―Kərbəla haqqı‖, ―Ağam Həzrət Abbasa and olsun‖ və s. kimi nümunələr İslam dini
ilə əlaqədar yaranan andlardır. Bölgədə bu nümunələr inandırıcılıq dərəcələri
böyük olan andlar kimi qəbul olunur, yəni bunlar ―ağır‖ andlardır.
Bölgədən topladığımız and nümunələri sırasında bir az bəsit xarakterli, nisbətən gülüş daşıyan andlara da təsadüf etdik: ―Sən öləsən‖, ―Başın haqqı‖, ―Qonşum Ramazanın cəddi haqqı‖ və s. bu kimi and nümunələrində yüngül bir gülüş izlənməkdədir. Sonuncu and nümunəsində ―Ramazan‖ müqəddəs, seçilmiş şəxs deyil
və hər hansı seyidlik ―titulu‖ da yoxdur. Yəni ―Ramazan‖ adı burada şərti xarakter
daşıyır. Belə andlardan inandırmaq məqsədilə istifadə olunmur. Bu andlar ifadə
olunanda qarşıdakı insan söylənilən məsələyə bəsit münasibət bəsləyərək gülür.
Belə nümunələr and olaraq söylənilsə də, əslində məcazi məna daşıyan ifadələrdir.
ĠĢin elmi nəticəsi: Məqalədə müəyyən olundu ki, Ordubad xalq yaradıcılığında arxaik janrlarlar yarandığı məkanın və zamanın özəl xüsusiyyətlərini
özündə daşımaqdadırlar. Arxaik düşüncə ilə bağlı yaranan bu nümunələrin
bəzilərindən istifadə zamanı xeyirxah qüvvələrin bağışlayacağı təsirə olan inam
psixoloji təsirə çevrilib insanı mənfi haldan müsbət hala yönəldir.
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ĠĢin tətbiqi əhəmiyyəti: Ərazidən toplanmış kiçik-arxaik janr nümunələrinin araşdırılması etnosun arxaik düşüncəsinin mahiyyətini aşkarlamağa kömək edə bilər. Bəzi nümunələrdən, məsələn, türkəçarələrdən xalq təbabətində el
həkimləri istifadə edə bilərlər.
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Xülasə
Azərbaycan folkloru nağıllarla zəngindir.Azərbaycan nağıllarının zəngin obrazlar qalereyası vardır. Azərbaycan folklorşünaslığında nağıl janrının araşdırılmasının zəngin ənənəsi vardır.Azərbaycan nağıllarında qadın obrazları (qız, qadın,
qarı və s.) əsasən yardımçı, köməkçi, qəhrəmanın əsas silahdaşı kimi çıxış edir və
mərasimi xarakterə malik olmaqla qəhrəmanı bir situasiyadan başqasına keçirir.
Açar sözlər: gender, folklor,nağıllar,qadın.
Summary
The Azerbaijani folklore is rich in fairy tales. Azerbaijani tales have a rich
gallery of folklore. There is a rich tradition of studying the genre of folklore in
the Azerbaijani folklore. In the fairy tales of Azerbaijan, the female characters
(girls, women, old women etc.) are the main supporters of the heroes, and takes
the hero from one situation to another.
Key words: gender,folklore,tales,woman.
Резюме
Азербайджанский фольклор богат сказками. У азербайджанских сказок имеется богатая галерея образов. В азербайджанской фольклористике
имеется богатая традиция исследования жанра сказки. Женщинские образы (девушка,женщина,старуха и т.д.) в азербайджанских сказках, выступают, в основном, как соратники главного героя и имея обрядовый характер переводят героя из одной ситуации в другую.
Ключевые слова: гендер, фольклор,россказни, женщина
Azərbaycan folkloru nağıllarla zəngindir. Nağılların uzun illər ərzində
formalaşmış əsas nəşr fondu (1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17və s.) da
bunu təsdiq edir. Bu cəhətdən Azərbaycan nağıllarının zəngin obrazlar qalereyası
vardır. Burada bir tərəfdən realist üslubda təsvir edilmiş obrazlar əks olunursa,
digər bir tərəfdən isə fantastik obrazların da iştirakına tez-tez rastlanılır. Bu obrazların izahına həsr edilmiş çoxsaylı monoqrafiya və məqalələr işıq üzü görmüşdür
(18; 19; 20; 21; 22; 23 və s.). Bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan
folklorşünaslığında nağıl janrının araşdırılmasının zəngin ənənəsi vardır.
Azərbaycan nağıllarında qadın obrazları mürəkkəb məna yükcanünə malik
obrazlardandır. Çoxsaylı qadın obrazları nağıllarda müxtəlif funksiya və fəaliyyətlərin icraçısı diqqəti cəlb edir. Bu obraz ―mifoloji zəmində təşəkkül tapmış
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nağıl‖ obrazıdır (24). Azərbaycan nağıllarında qadın obrazlarının müxtəlif çalarlarını daha dərindən anlamaq üçün onları müxtəlif qruplarda cəmləmək labüddür. Azərbaycan nağıllarında mövcud olan qadın obrazlarına sistemli şəkildə
yanaşdıqda,onların aşağıdakı mövqelərdə təsvir olunduğunu görə bilərik:
1) Müəyyən bir nağıl qəhrəmanının həyat yoldaşı kimi təsvir olunan qadınlar.
2) Küpəgirən qarılar. Bu qadın tipləri küpə minir və müxtəlif mənfi tapşırıqları yerinə yetirirlər.
3) Müdrik və bilgin (ipək) qarılar.
4) Qadın kimi təsvir olunan div anaları.
5) Nəvazişkaranə tərzdə təqdim olunan nənə obrazları.
6) Ögey və doğma analar.
7) Atılmış yetim qızlar.
8) Divlərin əlinə əsir düşən və xilasedicisini gözləyən bakirə qızlar.
9) Xəyanət etdiklərinə görə əbədi əzaba tərk edilən və yaxud da öldürülən
qadınlar.
10) Öz istəklilərini axtaran gözəl qızlar.
Sözsüz ki, qadın tiplərinin sayını artırmaq olar. Lakin ümumi olaraq onu
deyə bilərik ki, bütün situasiyalarda qadın obrazları yaş həddinə uyğun olaraq üç
tipdə mövcud olur: qız, qadın və qarı.
Düşünürük ki, nağıllarda əks olunan qadın obrazlarının mahiyyətini dərindən
anlamaq üçün yuxarıdakı tipləri ayrılıqda nəzərdən keçirmək vacibdir. Burada həm
də onu deməliyik ki, yuxarıda sadaladığımız qadın tipləri bəzən iki keyfiyyəti
özündə birləşdirir. Məsələn, müəyyən nağıl qəhrəmanının həyat yoldaşı kimi təsvir
olunan qadın vaxtilə divin əlində əsir düşmüş öz xilasedici qəhrəmanını gözləyən
qız da ola bilər. Bundan savayı, Azərbaycan nağıllarında ögey ana kimi təsvir
olunan qadınlar həm də elə küpqarısı adlandırıla bilərlər. Bir sözlə, yuxarıdakı
təsnifat şərtidir və obrazın fəaliyyətində bir mərhələ öz yerini digərinə verə bilər.
Odur ki, bütün bu deyilənləri mətnlər üzrə təhlil etməkdə fayda vardır.
―Kəçəl Məhəmmədin‖ nağılında qısa təsvir olunan Fatı qarı öz zəhmətilə
işləyib, alın tərilə dolanan qadındır. Amma nağıl poetikası çərçivəsində onun
məzəli obrazı göz önündə canlanır : ―Biri vardı, biri yoxdu, bir Fatı qarı vardı.
Bu qarının da bir keçəl oğlu var idi, adına da Keçəl Məhəmməd diyərdilər. Fatı
qarının sənəti çərçilərdən nisyə pambıq gətirib, onnan ipliy əyirirdi, aparıb
bazarda satardı‖ (13, 3). Amma keçəl aparıb onun ipliyin satdığına görə qarı da
aparıb keçəlin özünü satır (13, 5). Burada Fatı qarı nağıl poetikasına uyğun
şəkildə aparıb keçəl oğlunu satmalı olur. Və daha sonra nağıl boyu keçəl obrazı
―Fatı qarının oğlu keçəl Məhəmməd‖ (13, 9) deyə xatırlanır ki, bu da bir-başa
olaraq ana ilə oğul arasında olan gizli bağdan xəbər verir. Görünür ki, belə
xatırlatmalarla xalq hamını heyran edən keçəl Məhəmmədin Fatı qarı tərəfindən
tərbiyə olunmasını diqqətə çatdırmaq istəyir.
Bəzən də nağıllarımızda görürük ki, şahın kiminsə halal-hümbət arvadına
və yaxud da sevgilisinə gözü düşür və onu almaq istəyir. Belə olduqda şah
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vəzirin məsləhəti ilə qəhrəmanı gedər-gəlməzə göndərmək istəsə də, onun ağıllı
sevgilisi vəziyyətdən çıxış yolunu göstərir.
―Qız dedi:
– Onda get paçcahdan qırx gün möhlət al, gəl otur otuz doqquz gün yeyək,
içək, Allaha şükür eliyək. Qırxıncı gün Allah kərimdi.
Məhəmməd gedip paçcahdan qırx gün möhlət aldı. Gəlip otuz doqquz gün
xanımnan kefə baxdı, qırxıncı gün xanım bir löh verdi Məhəmmədə. Dedi:
– Məhəmməd, çıxarsan şəhərdən kənara, bu löhü oxuyub gözdərini
yumarsan. Bir də görəcəksən ki, ayağın bir şeyə ilişdi, gözünü açanda görərsən
bir daşdı, qalxızarsan, daşın altından bir pilləkan çıxacaq. Pilləkandan yenərsən,
qabağa bir darvaza çıxacax. Darvazanın ağzında bir qarı oturub. O mənim
xalamdı, bı kağızı verərsən ona oxuyar, o nə disə əməl edərsən. Qayıdanda bı
löhü oxuyarsan, olacaxsan evimizdə, qorxma‖ (13, 16).
Göründüyü kimi, burada qızın sehrli dünya ilə əlaqəsi var və odur ki,
bütün ağır vəziyyətlərdən çıxış yolunu o göstərir. Buradan artıq qadın obrazının
mifoloji dünyagörüşünə məxsus keyfiyyəti – mediatorluq funksiyası ortaya
çıxır. Qız gərgin situasiyadan çıxmaq üçün sakral aləmlərə məxsus informasiyanı ―işə salır‖. Beləliklə, qız sevgilisini (qəhrəmanı) çətin situasiyadan xilas
edir. Burada bir məqamı da vurğulamaq lazımdır ki, bu tipli situasiyalarda qadın
obrazları nağılın baş qəhrəmanından daha önə keçir. Demək olar ki, situasiyalar
onun fəaliyyəti ilə bir mərhələdən başqa bir mərhələyə qədəm qoyur.
―Nar qızı‖ nağılında isə qarı div anası kimi təsvir olunur. Nağılda təsvir
olunur ki, şahın oğlu yuxuda Nar qızına aşiq olur. Şah vəzirə deyir ki, gərək
gedib Nar qızını alıb gələsən, yoxsa boynunu vurduracam. Vəzir əlacsız qalır və
yola düşür. Daha sonra isə nağılda təsvir olunur ki:
―Vəzirin əlacı kəsilib qəbul edir. Şahzadə buna xeyli pul verüb yola salır.
Vəzir də gedəndə bazardan bir xeyli qır-saqqız alır. Bir müddət yol gedəndən
sora gəlüb bir evə çıxır. İçəri girəndə baxıb görür ki, burada bir qarı oturmuş ki,
alt dodağı yer süpürür, üst dodağı göy. Qarı bunu görəndə səvinib deyir:
– Qadan alım gəl, yaxşı gəldin, altı ay olur ki, adam əti yiməmişəm. Tez
gəl, səni yeyim. Yoxsa oğlanlarım gəlib səni mənim əlimdən alub yiyərlər, mana
bir şey verməzlər.
Bu sözləri eşidəndə vəzir qarının ağzına bir qədər qır-saqqız tollayır. Qarı
saqqızı çeynəməgə başlayur, yazığı gəlüb bunu yiməyir.
Vəzir özi də sehr bilirmiş. Qarının oğlanları gəlməyə yaxınlaşanda, bir
sehr oxuyub bir çuvalduz ignəsi olub bir deşigə girir. Bu halda oğlanlar evə
daxil olub analarına:
– Ana! Adam-badam iysi gəlir, yağlı badam iysi gəlir, qatır gələr dırnaq
salar, quş gələr qanad salar, de görək buraya kim gəlmiş? – diyib bağırırlar.
Qarı cavab verir:
– Buraya kimsə gəlməmiş, yəqin öziniz bağda, daşda tapub yemişsiniz,
iysi dişlərinizin dibindən gəlir. Hərgah buraya adam gəlsə, yiyərəm, sizə də sax84
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lamaram‖ (13,25). Nağılda daha sonra təsvir olunur ki, div anası oğlanları oyanmazdan öncə həmin o vəzirə qızın yerləşdiyi səmti göstərir. Bizə elə gəlir ki,
burada div kimi təsvir olunan ananın ürəyinin yumşalması və vəziri yeməməsinin əsas səbəbi onun ana təyinatdır. Məhz divin ana kimi təsvir olunması
məqamında onlar qəhrəmanın yardımçısı kimi çıxış edirlər. Amma onu da
deməliyik ki, nağıl qəhrəmanı belə obrazlarla bir dəfə deyil, dəfələrlə rastlaşır.
Və daima da onlardan məqsədinə çatacaq məlumatlar əldə edir. Bu halda həmin
div anaları qadın obrazlarının ümumi xarakterinə müvafiq olaraq qəhrəmanı bir
mərhələdən başqa bir mərhələyə keçirməyə xidmət edirlər.
Azərbaycan nağıllarında bəzən qarı müəyyən bir şəhərin kənarında yurdyuva salır və şəhərdə olub bitənlər haqqında şəhərə yeni gəlmiş şəxslərə xəbər verirlər. Adətən səfərə çıxan qəhrəman yolun kənarında bir daxmaya rast gəlir ki, bu
daxmada da yaşlı qadınlar yaşayır. Süjetin bu mərhələsində sanki hadisələr dalana
dirənir və yeni mərhələ üçün keçidə ehtiyac yaranır. Daxmada qarıya qonaq olan
qəhrəman şəhər və orada baş verənlər haqqında qarıdan məlumat almaqla yeni
macəralara başlayır. Belə tipli situasiyalardan birinə baxaq. Qarının daxmasına rast
gələn Südəmən onun yanında qonaq olur və şəhərdə baş verənləri öyrənir. Bəlli
olur ki, əjdaha suyun qarşısını kəsib və hər gün qurban tələb edir. Artıq bu gün
şahın qızının növbəsidi. Beləliklə, Südəmən əjdahanı öldürür və gəlib qarının
evində gizlənir: ―Südəmənin nağılı‖nda bu məsələ qarşımızda belə canlanır:
– Taa şəhərdə adam qalmıyıp ki?
Dedilər:
– Bəli, filan qarının əvində biri qalıp.
Əmr elədi ki, gedin onu gətirin. Getdilər Südəməni gətirdilər.
Aparan kimi qız gördü dedi:
– Ata bıdı.
Paçcah dedi:
– Nə bilirsən?
Dedi:
– Nişanası da var.
Paçcah dedi:
– Qızım, nişanası nədi?
Qız kürəyin qavzadı, gördülər, bəli qız qanlı barmağının beşin də çəkib
Südəmənin kürəyinə.
Paçcah dedi:
– Gəl, qızımı verdim saa, otur mənim taxdımda. Bı şəhərə paçcahdıx elə
(13,26).
Göründüyü kimi, burada qarı şəhərdə baş verən hadisələr barədə məlumat
verməklə yanaşı, həm də qəhrəmanı bir situasiyadan başqasına keçirir. Üstəlik
sonda qəhrəman padşah taxtında oturmaqla padşah olur. Bu tipli qarılar müdrik
məsləhətçi rolunda çıxış edir: ―Çətin səfərə yola düşən qəhrəman, müdrik
məsləhətçinin köməyilə istəyinə çatır‖ (65, 35).
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Bəzən isə qarı qəhrəmanın qarşısına çıxmaqla onu qeyri-adi sınaqlardan
çıxardır. Məsələn ―Peşə dalınca‖ adlı Azərbaycan nağılında bu motiv qarşımıza
maraqlı bir situasiyada çıxır. Belə ki, şahlıqdan imtina edib hər şeyi qızıla çevirmək
peşəsinə yiyələnmək istəyən şah bir şəhərə gəlib çatır. Aydın olur ki, karvansarada
bütün yerlər tutulmuş və yalnız bir otaq vardır ki, orada da kim yatsa, səhərə sağ
çıxmır. Vəzir həmin otaqda qalmağa razı olur. Daha sonra nağılda təsvir olunur:
―Paçcah otağa girdi, əyləşib çörəgini yedi. Bir vaxt gördü ki, evin difarı
ayrıldı, difarın arasından bir qarı iki qızınnan, ikisi də bir paltarda, bir suratda
çıxdılar. Qızın biri otdu masanın üstə, biri yerdə. Qarı paçcaha dedi:
– Bunların hansı xanımdır, hansı qulluqçu?
Paçcah masanın üstündə oturana dedi:
– Ey, düş otur yerdə, xanımı incitmə. Qoy, xanım otursun masada.
Qarı paçcaha dedi:
– Sən ki, xanım ilə qulluqcunu tanıdın, mən sana dəymərəm. Bunları
indiyə kimi bir adam tanıya bilməyibdi. Mən onları öldürürdüm. İndi mən o
xanımı, qızımı sana verrəm‖ (13,27). Nağılı izləyərkən bəlli olur ki, daha sonra
elə bu qarının verdiyi qız şahın dar günündə ona fantastik köməkliklər göstərir.
Azərbaycan nağıllarının çox hissəsində qadınlar sirli və sehrli hadisələrin
iştirakçısı kimi çıxış edirlər. Bu deyilənlərə konkret nəzər salmaq üçün ―Gül Sənavarə neylədi‖ (13, 28) adlı Azərbaycan nağılına nəzər salmaq yerinə düşər. Əsas
iştirakçıları qadın obrazı olan bu nağıl bir çox məsələlərə aydınlıq gətirməyə imkan
verir. Nağılda təsvir olunur ki, şahın yetişkənlik yaşına çatmış üç oğlu bu barədə
şaha məlumat vermək istəyirlər. Odur ki, şaha üç yetişmiş qovun göndərirlər. Məsələdən xəbər tutan şah oğlanlarına ox atmalarını əmr edir və bildirir ki, ox hansı
qapıya düşsə, o evin qızı ilə evlənəcəklər. Şahın böyük oğlunun oxu vəzirin, ortancıl oğlunun oxu isə gedib vəkilin qapısına düşür. Şahın oğlanları müvafiq adamların qızları ilə evlənirlər. Amma kiçik oğlunun oxu gedib bir küllüyə düşür. Şahın
oğlu gedib görür ki, orada bir meymun zəncirlənib. Şahın oğlu onu alır və səbirlə
yaşayırlar. Bir gün şah oğlu öz taleyindən şikayətlənir və bildirir ki, atası onları
qonaq çağırıb, meymunla atasının qarşısına necə çıxacaq. Meymun pərilər padşahının qızı olduğunu deyir. Və anasından gələn sandıqdan ən gözəl paltarlarını çıxardaraq geyinir. Amma ərinə deyir ki, elə etsin ki, qardaşları paxıllıqdan onun
meymun dərisini yandırmasınlar. Əgər belə olsa, bu zaman məni bir daha görməyəcəksən. Amma məclisdə qardaşlar qızın meymun dərisini yandırır. Və bu zaman
pərilər padşahının qızı quş olur və pəncərəyə qonaraq deyir ki : ― – Məlik Düçar,
mən getdim. Dəmir hasavın ucu yeyiləndə, dəmir çarığının altı sürtüləndə məni
taparsan‖ (13,29). Daha sonra öz ömür-gün yoldaşına sədaqət nümayiş etdirən Məlik Düçar onun arxasınca axtarışlara başlayır. Axmaq divlərdən aldığı sehrli xalça
və papağın köməyilə o pərilər ölkəsinə gedir. Pəri qızlarla suya çimməyə gələn
sevgilisinin paltarını oğurlayır. Pərilər padşahı qızını bu adam nəslinə vermək
istəmir. Odur ki, oğlana deyir əgər gedib Gül Sənavərə neylədiyini öyrənib cavab
gətirsə, qızını ona verəcək. Məlik Düçar qəribə mənzərə ilə qarşılaşır: ―Sanavar
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Məlik Düçarı evə gətirdi. Məlik Düçar gördü bir tərəfdə bir qızıl zəncirə it bağlanıb. O biri tərəfdə bir ceyran, araya iki nimçə aş gəldi. Sanavar aşı itin qabağına
qoydu, sora itin artığını ceyranın qabağına qoydu. Ceyran yemədi. Əl çaldı bir qızıl
nimçədə bir qul başı oraya gəldi. Sanavar çubuğu əlinə aldı, o qədər bunun dodaxlarına vırdı ki, ceyranın gözinnən yaş damdı. Ceyran aşı yedi‖ (13,30).
Sanavar oğlana deyir ki, bu sirri mən indiyə kimi heç kimə deməmişəm. Bu
zaman oğlan deyir ki, sirri mənə danış, sonra məni öldür. Aydın olur ki, bütün bu
olan hadisənin əsasında qadın xəyanəti dayanır. Sanavar əmisi qızı ilə evləndiyini
deyir. Bir gün bildim ki, mənim əmim qızı mənə xəyanət edir. Bir gün mən güdüb
onların görüş yerinə getdim. Onlar görüşəndə ― Mən özümü içəri atdım, bu qulu
bərzəngini öldürmək istədim. Əmim qızı içəri girdi, mənə bir sillə çəkdi. Vəfalı
itim içəri girdi. Bərzənginin üstə atılıb xayasınnan dutdu. Mən qılıncı qaldırıb
başını kəsdim. Evə qayıtdım. Mənim əmim qızı mənə bir çubux çəkdi, məni elədi
bir eşşək. Düşdüm şəhəri gəzməgə. Bir qəssab məni dutub, evinə apardı. Qəssabın
bir qızı varıdı. O tilisimçi idi. Məni görən kimi atasına dedi:
– Bu ki, insandı.
Mənə bir çubux çəkdi, adam elədi. Əlimə bir çubuq verib ―get‖ dedi:
– Həmən adamın yanına çatsan, onnan qabaq sən bu çubuqla onu vur (13,
31). Daha sonra Sanavar bildirir ki, yalnız itin köməyi ilə o qara qulu öldürüb və
çubuqla da xəyanətkar arvadı ceyrana çevirib. Xəyanətinə görə də o itin artığını
onun qabağına qoyur (13,31).
Göründüyü kimi, yuxarıdakı nağılın obrazlar qalereyası çox zəngin və
çoxtəriflidir. Burada qadın obrazları aşağıdakı kontekstləri özündə ehtiva edir:
1) Sədaqətli və səbirli ər.
2) Çirkin və idbarlıq altında gizlənmiş gözəllik.
3) Yasağın pozulması nəticəsində insan dünyasından pərilər dünyasına
qayıdan arvad.
4) Sirli dünyadan xəbəri olan çoxbilmiş qız.
5) Xəyanətkar qadın və xəyanətin cəzası.
Göründüyü kimi, Azərbaycan nağıllarından ən tipik nümunəsində qadın
xarakterləri kifayət qədər mürəkkəb və çoxtərəflidir. Burada qadınla bağlı olan
hadisə və olaylar bir tərəfdən nağıl poetikasının zənginliyini təcəssüm etdirirsə,
digər bir tərəfdən isə Azərbaycan xalqının psixologiyasını ifadə edir. Burada ən
maraqlı motiv Məlik Düçarın bəxtinə çıxan qızın əvvəl meymun cildində olması
və daha sonra gözəl bir qıza çevrilməsi faktıdır. Bu nağılın başqa variantları da
vardır ki, orada meymun cildini qurbağa cildi əvəz edir.
Azərbaycan nağıllarının bir hissəsində isə yetkinlik yaşına çatan şəxs yoxa
çıxır. Və sonda bu əhvalat itən şəxsin ailə qurması ilə nəticələnir. Məsələn,
―Gülnar xanımın nağılı‖nda biz bu xüsusiyyəti aydın görürük.
Azərbaycan nağıllarının bəzilərində oğlan qız arxasınca getdiyi halda, qız
da oğlanın ardınca gedir. Azərbaycan nağıllarının tipik nümunəsi olan sözügedən mətndə də hər şey qəribə bir tərzdə meydana çıxır. Rəmmallar rəml atıb şa87
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ha deyirlər ki, oğlun Məlik Məmməd on dörd yaşına çatanda yox olacaq. Oğlanı
nə qədər qorumağa çalışsalar da, alınmır. Bu məsələ nağılda belə təsvir olunur:
―Bəli, bir-iki dəstə qoşun hazırlandı ki, Məlik Məmmədi qorusun. Yazıq uşağı
tay heç yerə qoymadılar. Amma olacağa çarə yoxdu. Məlik Məmmədin düz on
dörd yaşı tamam olan gecə o otaqda ki yatmışdı, elə o otaqda bir əppək oldu,
uçdu göyə. Nə qədər axtardılar, nə qədər carçılar saldılar, qasidlər göndərdilərsə,
uşaq tapılmadı ki, tapılmadı. Bir il keçdi, iki il keçdi, hər yerdən ümid əli
üzüldü, hamı qara geyib matəmə batdı‖ (13, 32).
Daha sonra Məlik Məmmədin Lələsi onu axtarmağa yola düşür. Amma İstanbul sultanın qızı lələdən əhvalatı öyrənir və elə bu təsvirlərdən o Məlik Məmmədə
vurulur. Atasından icazə alıb Məlik Məmmədi axtarmağa gedir. Amma atası lələni
əsir saxlayır ki, bu səfərdə qızın başına bir şey gəlsə, lələni öldürsün. Bu hadisədən
sonra Gülnar xanım Məlik Məhəmmədin axtarışına başlayır. Başına çox olay və
hadisələr gəlir. Nəhayət, o divlər dünyasında öyrənir ki, qızı divlər oğurlayıb. Çox
böyük çətinliklərdən sonra o, Məlik Məmmədi yarı ölü vəziyyətdə əldə edir. O bir
qalaçaya girib bu oğlanın oyanması üçün 40 gün Quran oxumalı olur. Amma otuz
doqquzuncu gün hadisələr başqa bir tərzdə cərəyan edir. Quran oxuyan Gülnar
xanım 39-cu gün yatır və Quran oxumağı yoldan tapılan qız davam etdirməli olur.
―Bu yatmağında olsun, qırx günün tamamında Məlik Məmməd asqırıb
durdu. Gözün açıb gördü yanında bir qız oturub Quran oxuyur. Soruşdu:
– Sən kimsən?
Namərd qız cavabında dedi:
– Mən burada düz qırx gündü ki, səni ayıltmaq üçün gecə-gündüz Quran
oxuyub xətm tuturam. Məlik Məmməd ətrafına baxıb yerdə yatan bir adam
gördü. Bu, Gülnar xanımdı, başın örtüb yatmışdı. Məlik Məmməd soruşdu:
– Bəs bu kimdi, burda yatıb?
Qız dedi:
– O səni bu günə salan adamdı. Düz qırx gündü ki, mən onunla çarpışıram.
Axırda mən ismi-əzəm oxuyub onu yatırtmışam‖ (13,33). Oğlan yanındakı
namərd qızın çirkin olmasına baxmayaraq,çəkdiyi əziyyətlərə görə onunla
evlənir. Amma ədalətsizliyə məruz qalmış Gülnar xanım məsələni ayrı-ayrılıqda
üç xalı üzərinə həkk etdirərək Məlik Məmmədə göndərir. Məsələni anlayan
Məlik Məmməd namərd qızın boynunu vurub Gülnar xanımla evlənir (13,34).
Burada qadınla bağlı diqqəti cəlb edən məqamlar aşağıdakılardan ibarətdir:
1) İtmiş oğlanın arxasınca qızın axtarışa çıxması.
2) Namərd qız motivi.
3) Müəyyən bir peşə və sənət vasitəsilə vəziyyətdən çıxış.
Bu motivlərin hər biri Azərbaycan nağılları üçün çox xarakterikdir. Yəni bu
üç motiv yalnız sözügedən nağıllarda deyil, digər nağıllarda da geniş şəkildə rast
gəlinir. Biz istərdik ki, bu üç motivin hər birinə milli psixologiya baxımından münasibət bildirək. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan xalqında qadın və kişi arasında
münasibətlər dərin sədaqət üzərində qurulub. Hələ ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dasta88
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nından bizə bəllidir ki, qadın öz əri, namusu uğrunda daima mübarizəyə hazır olur
və bu yolda canından da keçməyə hazırdır. Bizə elə gəlir ki, bu nağılda da həmin
məsələ nağıl poetikasına uyğun şəkildə əks olunmuşdur. Nağılın qısa məzmunundan da göründüyü kimi, burada Gülnar xanım gələcək həyat yoldaşı uğrunda
çoxsaylı sınaqlardan keçir və divlər tərəfindən oğurlanmış gələcək həyat yoldaşını
əsirlikdən xilas etmək üçün min bir əziyyətdən keçir və Məlik Məmmədi əsirlikdən
xilas edir. Bu məqamın mənası ondan ibarətdir ki, Gülnar xanım öz mübarizəsi ilə
ağır sınaqlardan keçərək Məlik Məmmədlə ailəsini möhkəm özüllər üzərində
qurulmasını təmin edir. Amma bu zaman oğlan və qızın arasında münasibətlərə
mane olan namərd qız motivi ortaya çıxır. Bu namərd qız, əslində, Gülnar xanımın
bütün əziyyətlərini heç edir. Bütün çətinliklərə özünün sinə gərdiyini deyir. Oğlan
da namərd qızın onun uğrunda çoxsaylı əziyyətlər çəkdiyini düşünərək onu alır. Və
bu zaman Gülnar xanımın müəyyən peşəyə sahib olması onu ağır vəziyyətdən
çıxardır. O, toxuculuq qabiliyyətindən istifadə edərək, həqiqətləri xalça üzərinə
yazaraq Məlik Məmmədə çatdırır. Yəni burada əks olunmuş əsas ideya ondan
ibarətdir ki, həyatda müəyyən peşəyə sahib olmaq çətinliklərdən xilas olmağa
kömək edə bilər. Həqiqət ortaya çıxdıqdan sonra namərd qız edam edilir. Bu isə
xalq arasında ―haqq nazilər, ancaq qırılmaz‖ hökmünə ən bariz nümunədir. Sonda
məhz ədalət qalib gəlir. Gülnar xanım layiq olduğunu alır.
Bütün bu təhlillərdən sonra deyə bilərik ki, Azərbaycan nağıllarında qadın
obrazları (qız, qadın, qarı və s.) əsasən yardımçı, köməkçi, qəhrəmanın əsas silahdaşı kimi çıxış edir və mərasimi xarakterə malik olmaqla qəhrəmanı bir situasiyadan başqasına keçirir.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Azərbaycan nağılları. Üç cilddə, I cild. Tərtib edəni M.H.Təhmasib.
Bakı:1941
2. Azərbaycan nağılları. Üç cilddə, II cild. Tərtib edəni Ə.Axundov. Bakı:
1942
3. Azərbaycan nağılları. Üç cilddə, III cild. Tərtib edəni Ə.Axundov. Bakı:1949
4. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə, I cild. Tərtib edəni M.H.Təhmasib.
Bakı: Azərb. SSR EA Nəşriyyatı, 1960
5. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə, II cild. Tərtib edəni Ə.Axundov. Bakı:
Bakı: Azərb. SSR EA Nəşriyyatı, 1961
6. Azərbayan nağılları. Beş cilddə, III cild. Tərtib edəni Ə.Axundov. Bakı:
Bakı: Azərb. SSR EA Nəşriyyatı, 1962
7. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə, IV cild. Tərtib edəni N.Seyidov. Bakı:
Azərb. SSR EA Nəşriyyatı, 1963
8. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə, V cild. Tərtib edəni Ə.Axundov. Bakı:
Azərb. SSR EA Nəşriyyatı, 1964
9. Azərbaycan nağılları. İki cilddə, I cild. Toplayanı və tərtib edəni
Ə.Axundov. Bakı: Azərnəşr, 1970
89

Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2017/2

10. Azərbaycan nağılları. İki cilddə, II cild. Toplayanı və tərtib edəni
Ə.Axundov. Bakı: Azərnəşr, 1970
11. Azərbaycan nağılları. Toplayanı və nəşrə hazırlayanı N.Seyidov. Bakı:
Azərnəşr, 1976
12. Azərbaycan nağılları. Toplayanlar Ə.Axundov və N.Seyidov. Bakı:
Azərnəşr, 1982
13. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. I cild. Bakı: ―Şərq-Qərb‖, 2005, 360 s.
14. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. II cild. Bakı: ―Şərq-Qərb‖, 2005, 296 s.
15. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. III cild. Bakı: ―Şərq-Qərb‖,
2005,296 s.
16. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. IV cild. Bakı: ―Şərq-Qərb‖, 2005,
336 s.
17. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. V cild. Bakı: ―Şərq-Qərb‖, 2005, 304 s.
18. Əliyeva-Kəngərli A. Azərbaycan nağıllarında qadın obrazları.
Namizədlik dissertasiyası
19. Cəfərli M. Dastan və mif. Bakı: Elm, 2001, 188 s.
20. Əsgərov Ə. Azərbaycan sehrli nağıllarında qəhrəman (səciyyəsi və
mənşəyi). Fil. elm. nam. … dis. Bakı, 1992, 144 s.
21. Əliyev O. Azərbaycan nağıllarının poetikası. Bakı, Səda, 2001, 192 s.
22. Əliyev R. M Azərbaycan nağıllarında mifik görüşlər. Bakı: Elm, 1992,
118 səh.
23. Tantəkin H. Sehrli nağılların onqon və əsatiri surətləri. Bakı:
Şirvannəşr, 2004, 138 s.
24. Bəydili C. Türk mifoloji sözlüyü. Bakı: Elm, 2003, 418 səh.
25. Koroğlu (Vəli Xuluflu nəşri) / Mətni nəşrə hazırlayan prof. A.
Nəbiyev, tərtibçi f.e.n. Y.İsmayılova. B.: Elm, 1999, 187 s.
26. Pirsultanlı S.P. Azərbaycan eposunun əfsanə qaynaqları. Bakı:
Azərnəşr, 2002, 163 s.
27. Мадлевская Е. Героиня-воительница в эпических жанрах
русского фольклора: автореф. дис. канд. филолог. наук: 10.01.09. СанктПетербург, 2000, 28 с.
28. Şükürov A. Mifologiya. VI kitab, Bakı: Elm, 1997, 232 s.
29. Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. Bakı: Maarif, 1985, 351 s.
30. Bayat F. Oğuz Destan Dünyası, Oğuznamlerin Tarihi, Mitolojik
Kökenleri ve Teşekkülü. Ankara: Ötüken, 2006, 328 s.
31. Bayat F. Mitolojiye Giriş. İstanbul: Ötüken, 2007
32. Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. Bakı: Maarif, 1979.
33. Ələkbərov S. Azərbaycan Folklorunda Din əleyhinə mübarizə
motivləri Bakı-1975,36 s.
34. Dəmirçizadə Ə. Ədəbi dilimizin inkişafında Füzuli mərhələsi /
Məhəmməd Füzuli (elmi-tədqiqi məqalələr məcmuəsi). Bakı: Azərnəşr, 1958.
90

Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2017/2

Kəmalə ĠSLAMZADƏ
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bakı Dövlət Universiteti
kemale_67@mail.ru
«MĠN BĠR GECƏ» ĠLƏ AZƏRBAYCAN NAĞILLARI ARASINDA
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Xülasə
Məqalə dünya ədəbiyyatı incilərindən sayılan «Min bir gecə»də öz əksini
tapmış süjetlərin Azərbaycan nağıllarındakı təzahürlərindən bəhs edir. Yazıda
qeyd olunur ki, «Min bir gecə»nin tərtibçisi bir çox Şərq xalqlarının nağıl süjetlərini bir yerə toplamışdır. Abidə şöhrətlənib xalqların rəğbətini qazanınca həmin süjetlər yenidən folklora qayıdıb bir daha işlənmişdir. Azərbaycan folkloru
da bu qaynaqdan bəhrələnmişdir. Bəzi süjetlər «Min bir gecə»dən söyləyicilərin
repertuarına keçərək ikinci həyatını qazanmışdır.
Nağılın kitab və xalq variantlarının süjetləri arasındakı maksimal oxşarlıq,
motivlərin ardıcıllığındakı eyniyyət, obrazların adları arasındakı yaxınlıq, fonetik fərqlərin cüzi olması, dialoqlardakı sual-cavabların, personajların nitqindəki
söz və ifadələrin bənzərliyi – bu və ya digər nümunənin «Min bir gecə» mənşəyindən xəbər verir. Müəllif bir neçə Azərbaycan nağılını «Min bir gecə»dəki
analoqu ilə qarşılıqlı şəkildə müqayisə etmişdir. Bir sıra əlamətlər bənzərliklərin
tipoloji deyil, iqtibas xarakterli olduğunu təsdiqləyir. Süjetlərin bütöv folklor
kontekstində nəzərdən keçirilməsi xalqların şifahi ənənəsindəki fərqləri üzə
çıxarır. Yad ənənəyə məxsus məqamların Azərbaycan nağılında olduğu kimi
saxlanılması isə iqtibasa işarə edən faktdır.
Açar sözlər: «Min bir gecə», nağıl, süjet, motiv, iqtibas, kitab variantı,
xalq variantı
Kamala Islamzadeh
Candidate of the Philological Sciences, senior lecturer
Baku State University
kemale_67@mail.ru
The parallels between “One Thousand and One Nights” and
Azerbaijani tales, or the plots of Arabic origin
Summary
The article deals with the plots of the collection of Middle Eastern folk
tales ―One Thousand and One Nights‖ included in the treasury of the world
literature that manifest themselves in Azerbaijani tales. It is emphasized that the
compiler of ―One Thousand and One Nights‖ collected together the fairy-tale
themes of many oriental peoples. As the popularity of this monument increased
these plots returned to the folklore again and were worked out. Azerbaijani
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folklore used these plots, too. Some plots coming from ―One Thousand and One
Nights‖ to the story-tellers’ repertoire as if gained the second life.
The maximum similarity between the plots of the book and people’s
variants, closeness of successions of plots, heroes’ names, small phonetic
distinctions, similarity of the questions-answers in the dialogues, the words and
expressions in the characters’ speech demonstrates the origin of the examples
from the ―One Thousand and One Nights‖.
The article contains comparison of several Azerbaijani tales with their
analogues in ―One Thousand and One Nights‖. Some features confirm hat the
similarities is not typological, they have the character of borrowing. Study of the
plots in the folklore context reveals the distinctions in the peoples’ oral traditions. Preservation of the elements of the alien traditions without any changes
in Azerbaijani tales testifies the borrowing.
Keywords: ‖One Thousand and One Nights‖, tale, plot, motive, borrowing, the book variant, the people’s variant
Кямаля Исламзаде
Кандидат филологических наук, доцент
Бакинский Государственный Университет
kemale_67@mail.ru
Параллели между «Тысяча и одной ночью» и азербайджанскими
сказками, или сюжеты арабского происхождения
Резюме
В статье речь идѐт о проявлении сюжетов средневекового памятника
«Тысяча и одна ночь», входящего в сокровищницу мировой литературы, в
азербайджанских сказках. В частности, отмечается, что составитель «Тысяча
и одной ночи» собрал воедино сказочные сюжеты многих восточных народов. По мере того, как росла популярность данного памятника, эти сюжеты
снова возвращались в фольклор и обрабатывались. Азербайджанский фольклор также использовал этот источник. Некоторые сюжеты, перейдя из «Тысяча и одной ночи» в репертуар сказителей, приобрели вторую жизнь.
Максимальное сходство между сюжетами книжных и народных вариантов, близость последовательности мотивов, имѐн героев, незначительные фонетические различия, схожесть вопросов – ответов в диалогах, слов
и выражений в речи персонажей говорят о происхождении того или иного
примера из «Тысяча и одной ночи».
В статье проводится сравнение нескольких азербайджанских сказок с их
аналогами в «Тысяча и одной ночи». Ряд признаков подтверждает тот факт, что
эти сходства не типологические, они носят характер заимствования. Рассмотрение сюжетов в фольклорном контексте выявляет различия в устных традициях
народов. Сохранение же элементов, свойственных чужим традициям, без изменений в азербайджанских сказках свидетельствует о заимствовании.
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Ключевые слова: «Тысяча и одна ночь», сказка, сюжет, мотив, заимствование, книжный вариант, народный вариант
Məsələnin qoyuluĢu. Məqalənin əsasında Azərbaycan folklorunda «Min
bir gecə» mənşəli nağıl nümunələrinin müəyyənləşdirilməsi, onların komparativistika aspektində tədqiqi dayanır.
ĠĢin məqsədi. Ərəb mənşəli hesab edilən Azərbaycan nağıllarının «Min
bir gecə»dəki analoqları ilə müqayisəli şəkildə araşdırılması, ortaq və fərqli
cəhətlərinin üzə çıxarılması, bu süjetlərin folklorumuzda yayılmasının genetik,
miqrasiya və ya tipoloji xarakterli olduğunun aşkar edilməsi qarşıya qoyulan
əsas məqsəddir.
Adətən «Min bir gecə» haqqında söhbət gedərkən «möhtəşəm», «monumental», «nəhəng» kimi epitetlər işlədilir. Bu sözlər bir tərəfdən nağılların birbirinə calandığı, dinləyənə sonsuz, əbədi, bitməz-tükənməz kimi görünən abidənin həcminə işarədir, digər tərəfdən isə onun dünya xalqlarının folkloru və yazılı ədəbiyyatına, bir çox sənətkarların yaradıcılığına göstərdiyi təsiri ehtiva edir.
Onun çərçivəli quruluşu, nağıl və rəvayətlərin haşiyə xarakterli təqdimatı, əyləncəli məzmun vasitəsilə ibrətamiz-əxlaqi nəticəni çıxarmaq üslubu yazılı ədəbiyyata da adlamış, bir çox yazıçılar tərəfindən yaradıcı şəkildə əxz olunmuşdur.
«Min bir gecə» tərzini yaxşı mənada mənimsəyənlərdən C.Bokkaçço, Ş.Monteskyö», Viland, Hauf, Tennison, Dikkens kimi sənətkarların adlarını çəkmək
mümkündür. A.S.Puşkinin ərəb nağıllarının heyranı olduğu məlumdur. A.Qallan
(«Min bir gecə»ni ilk dəfə fransız dilinə çevirib Avropaya tanıdan şəxs) tərcüməsinin nəşrlərindən biri şairin kitabxanasında qorunub saxlanılır.
İstər öz vətənində, istərsə də Avropada alimlər tərəfindən ən müxtəlif
aspektlərdən araşdırılan abidənin (Bax:19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30;
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 43) həm bütövlükdə mənbəyi, həm də onu təşkil
edən nağılların mənşəyi barədə ziddiyyətli fikirlər mövcuddur. Tədqiqatçıların
əksəriyyəti onun Sasani dövrünə aid «Həzar əfsanə» («Min əfsanə») adlı əsərdən nəşət tapdığını düşünürlər. Yəni abidəni fars mənşəli hesab edirlər.
M.Sultanov əsərin azərbaycanca nəşrinin «ön söz»ündə yazır ki, guya tam,
yəni yuvarlaq rəqəmləri uğursuz sayan ərəblər ona 1 rəqəmini artıraraq «Min bir
gecə» kimi təqdim etmişlər (18,4). Başqa bir fikrə görə, ərəblər cüt rəqəmləri nəhs
hesab edirdilər. Bu məsələ ilə bağlı alman alimi E.Littman orijinal və gözlənilməz
mülahizə irəli sürmüşdür. Onun mövqeyi belədir ki, türklərdə 1001 – qeyri-müəyyənlik bildirən saydır. Doğrudan da «1001 xırdavat», «1001 əziyyət» kimi ifadələr
bunu sübut etməkdədir. E.Littman hesab edirdi ki, aludənin adının bu şəklə düşməsi türkcə olan idiomatik ifadənin ərəbcəyə tərcüməsinin nəticəsidir (24, 369).
Tədqiqatçıların digər qismi abidənin məhz ərəb mühitində yaranıb formalaşdığını düşünür və onun mənşəyində başqa mədəniyyətlərin də durduğunu qəbul etmirlər.
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Üçüncü qrup araşdırıcılar abidənin zaman və mədəniyyətlər baxımından
bir neçə təbəqədən ibarət olduğu qənaətindədirlər. Tədricən üst-üstə qalanan bu
laylar hind, İran, sami (yəhudi), yunan elementlərini özündə ehtiva edir.
Əsrlərlə formalaşan, təkmilləşən əsər ərəb şəraitində yeni bir ruh qazanmış,
ərəb əxlaqını, dünyagörüşünü, həyat tərzini ifadə edən məqamlarla zənginləşmiş,
bədii dili epitet, metafora və bənzətmələrlə süslənib bəzənmişdir. Orta əsrlərin çoxmillətli müsəlman mədəniyyətinin təsirini də nəzərə alsaq, bu abidənin beynəlmiləl
mahiyyətini anlamış olarıq. Onu rəng-rəng, çoxçalarlı mozaikaya bənzətmək olar.
«Min bir gecə»nin rusca tərcüməsinə yazdığı ön sözdə Maksim Qorki onu «sözdən
toxunmuş qumaş»a bənzədirdi: «Onun rəngarəng ipək sapları bütün aləmə yayılmış, dünyanı valehedici gözəllikli söz xalısına bürümüşdür» (31, 10).
«Min bir gecə» nağılları məzmun baxımından məhəbbət, sehrli, məişət, səyahət xarakterli nümunələri əhatə edir. Məişət nağılları oğurluq, qətl, quldurluq, kələkbazlıq epizodları ilə zəngindir. Süjetin strukturundakı haşiyələr təsadüfi olmayıb,
konkret funksiya daşıyır. Məsələn, əyləndirmək, hadisələri ləngitmək, gecikdirmək,
kimisə xilas etmək məqsədi ilə verilən haşiyələri göstərə bilərik (6, 17-25).
«Min bir gecə»ni rus dilinə çevirən Mixail Salye tərcüməsinin ikinci nəşrinə yazdığı «ön söz»də abidənin dili ilə bağlı bunları qeyd edir: «Təhkiyənin dili gözəldir, canlı, obrazlı, şirəlidir, ikibaşlı deyimlərdən və yarımçıqlıqdan uzaqdır» (39, 57). Abidənin məcazlar sistemində flora, fauna nümunələri, zərgərlikdə
tətbiq olunan qiymətli daşlar, astral obyektlər bənzətmə tərəfi kimi çıxış edir.
«Min bir gecə»nin tərtibçisi bir çox Şərq xalqlarının nağıl süjetlərini bir
yerə toplamışdır. Abidə şöhrətlənib xalqların rəğbətini qazanınca həmin süjetlər
yenidən folklora qayıdıb bir daha işlənmişdir. L.Bayramova bir xüsusda yazır:
«Min bir gecə» müsəlman Şərqi xalqları üçün bir növ süjetlər xəzinəsi rolunu
oynamış, ondakı bir çox nağılların, belə demək mümkünsə, milli variantları
meydana çıxmışdır» (6,4).
«Min bir gecə»də müşahidə olunan dinləyicilərin həyəcanının kulminasiyasında, əsəblərinin tarıma çəkildiyi, emosiyalarının tüğyan etdiyi ən maraqlı
yerində nağılı kəsmək priyomu məhz folklor söyləyicilərinə, nağılçılara məxsusdur. Hətta dinləyicilərin intizarda qalması, növbəti günü səbirsizliklə gözləməsi
üçün nəqqalların nağılın mabədinin daha maraqlı olacağı barədə xəbərdaredici
formullar söyləməsi də «Min bir gecə» tərtibçiləri tərəfindən əxz olunmuşdur.
Tərtibçinin düşüncəsini dahiyanə hesab edən Gilbert Çesterton yazırdı: «Axı
nağılların sonsuzluğu həyatdan zövq almaq arzusunun sonsuzluğundan başqa bir
şey deyildir» (42, 475).
Stefan Sveyq də nağılların bir-birini izləməsini tərtibçinin kəşfi kimi qəbul
edərək yazırdı: «Min bir gecə»nin müəllifi (tərtibçisi – K.İ.), doğrudan da, insan
qəlbinin bütün dərinliklərini və incəsənətin ölməz qanunlarını bilən şəxs, böyük
dramatik şairdir» (41, 366).
Azərbaycan folkloru da bu qaynaqdan bəhrələnmiş, bəzi süjetlər «Min bir
gecə»dən söyləyicilərin repertuarına keçərək ikinci həyatını qazanmışdır. Belə
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bir sual yarana bilər: bəs hansı əlamətlər əsasında süjetin «Min bir gecə»
mənşəli olduğunu müəyyən etmək mümkündür?
Əvvəla, nağılın kitab və xalq variantlarının süjetləri arasındakı maksimal
oxşarlıq, motivlərin ardıcıllığındakı eyniyyət, ikincisi, obrazların adları arasındakı yaxınlıq, fonetik fərqlərin cüzi olması; üçüncüsü, dialoqlardakı sual-cavabların, obrazların nitqindəki söz və ifadələrin bənzərliyi – bu və ya digər nümunənin «Min bir gecə» mənşəyinə işarə edir.
İ.Rüstəmzadə «Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi»nə yazdığı ön
söz»də «Min bir gecə» mənşəli olduğunu təxmin etdiyi bir neçə nümunənin adını
çəkir. Bunlar «İmam» (863*), «Xacə Fəttah» (900*), «Şəms-Qəmər» (993*+567*)
«Seyfəlmülk» (516E*), «Məhərin nağılı» (864*+560*A), «Halallıq» (839**), «Halal ömür» (759**), «İki qardaş» (1426), «İfritə (410*) nağıllarıdır (17, 62).
Vaxtilə Məhəmməd Məmmədov bu nağıllardan bəzilərinin kitab və xalq
variantlarını öz məqaləsində müqayisə etmişdi (8, 190-195). Məqalədə həcm,
struktur və motivlər səviyyəsində paralellər aparılmışdır.
Astral nağıl olan «Şəms-Qəmər» mövcud dərsliklərdə sehrli nağıllar qrupu daxilində təhlil edilmişdir. Təbii ki, yüzlərlə nağıl içərisindən məhz «Şəms-Qəmər»-in
dərslik müəllifləri tərəfindən tipik sehrli nağıl kimi seçilməsi təsadüfi deyildir.
Süjetin sehrli nağıl strukturuna malik olması, mistik obrazların, fantastik epizodların
mövcudluğu, nümunədə möcüzəvi ruhun daha qabarıq verilməsi buna səbəbdir.
Nağılda iştirak edən obrazlara müxtəlif səma cisimlərinin, kosmik obyektlərin adının verilməsi, fəzada onların hərəkəti və bir-birinə münasibətinin süjet
müstəvisinə keçirilməsi nümunəni astral nağıl qisminə aid etməyə imkan verir.
Bu cəhət «Şəms-Qəmər»i «Min bir gecə»dəki analoqundan ayırır. «Qəmər-əz
Zaman və şah qızı Budurun hekayəsi» adlanan kitab variantında bir neçə astral
element olsa da, onlar sistemli və məqsədli xarakter daşımır (11, 110-208). Məsələn, oğlana mənası bədirlənmiş cavan Ay demək olan Qəmər adı verilmişdir.
Qızın adı isə bədirin cəm şəkli olan Budurdur. Atasının Budur üçün tikdirdiyi 7
sarayın materialı müxtəlif bürclərin, səyyarələrin xassələrinə uyğun gələn metallar və minerallardandır: büllur, mərmər, dəmir, qiymətli daşlar, rənbərəng əqiq
və almaz, gümüş, qızıl. Budurun atasının tapşırdığı kimi, hər sarayda ilin müəyyən hissəsini keçirməsi də, yəqin ki, bürc və planetlərin hərəkəti ilə bağlıdır.
Kitab variantındakı astral elementlər elə bununla da məhdudlaşır. Azərbaycan
variantında isə belə əlamətlər sistem təşkil edir, əsas obrazların adlarında astral
nağıl qaydalarına uyğun olaraq izlənilir. Məsələn, Qəmər – ərəbcə Ay, Şəms –
ərəbcə Günəş, Asiman – səma, Afitab – farsca Günəş, Ülkər – buğa bürcündə
yeddi ulduz topasının adı, Kokəb – ərəbcə ulduz, Mahiru – farsca ayüzlü mənasını daşıyır. Mətndə hadisələrin də astral xarakteri özünü göstərir. Məsələn, Qəmərlə Şəmsi bir-birinə qovuşduran Asiman, yəni Səmadır; Şəms qapıçılıqdan
şahlığa qədər yüksəldiyi bir müddətdə, yəni gündüz vaxtı (Günəşin zenitə ucalması ehtiva olunur) Qəmər (Ay) qəribliyə düşür. Ülkərlə Kokəb (ulduzlar) ikincinin atasını (gecəni) qətlə yetirib bir-birinə qovuşurlar (5, 5-37).
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Nağıl kataloqda 993* nömrəli «Qızın saçları arasındakı ləl» və 567* nömrəli
«Ayrı düşmüş qardaşlar» süjetlərinin kontaminasiyası kimi qeydə alınmışdır.
Bir qədər də süjetin kitab və xalq (Azərbaycan) variantlarının tərkibindəki
motivlərin oxşar və fərqli cəhətləri barədə: «Min bir gecə»də zürriyyəti olmayan
padşah Allaha dua edib ondan övlad istəyir və bundan sonra oğlu doğulur. Azərbaycan variantında isə padşah vəzirin məsləhəti ilə qırx gün, qırx gecə nəzirniyaz paylayır, acları doyurur, xəzinəsinin ağzını açıb, pulunu fəqir-füqəraya
xərcləyir. Qırxıncı gün bir dərviş gəlib pay almaqdan imtina edərək padşaha bir
alma verir. Padşah almanı bölüb arvadı ilə yeməklə övlad sahibi olur.
Hər iki variantdakı padşah obrazının hərəkəti mahiyyətcə eyni xarakterlidir. Birincidə Allaha dua edən şəxs ikincidə ona (Allaha) xoş olan əməllərə imza
atır, savab işlər görür. Allah ona lütfünü, övlad payını isə dərvişin vasitəçiliyi ilə
göndərir. Nağıllarda dərviş Müdrik Qoca arxetipinin paradiqması olan mistik bir
obrazdır. Dərviş obrazını məhz bu kontekstdə tədqiq edən H.Quliyev yazır:
«...xalq yaradıcılığında dərviş daha çox Müdrik Qoca arxetipinin enerjisini, əcdad kultu ilə bağlı simvol və işarələri, kişi və yaradıcı başlanğıcla bağlı metaforik düşüncəni, qəhrəman və triksterlik, müdriklik və axmaqlıq modellərini özündə təcəssüm etdirir» (7, 15).
Nağılın Azərbaycan variantında dərviş həm də adqoyma funksiyasını daşıyır. O, doğulan uşağın adını Qəmər qoyur. Bu nümunədəki övlad əldə etmək
üsulu isə çoxəsrlik nağıl və dastan ənənəmizə, inanc və mentalitetimizə uyğun
bir şəkildə təqdim olunmuşdur. Beləliklə, hər iki nağıldakı süjetə təkan verən,
hadisələri irəli aparan övlad əldə etmə motivi fərqli şəkildə həll edilmişdir.
Hər iki variantda həddi-büluğa çatan şahzadə atasının onu evləndirmək
təklifini rədd edir. Səbəb kimi qadınlara nifrət etdiyini deyir. Çünki kitablardan
onların vəfasızlığı, xəyanəti, məkri barədə çox oxumuşdur. «Min bir gecə»də
padşah oğluna 2 dəfə möhlət verir. Düşünür ki, hələ uşaqdır. Bəlkə böyüyüb
səhvini başa düşər. Lakin üçüncü dəfə oğlan əyanların yanında atasının sözünü
yerə saldığından padşah qəzəblənib onu zindana saldırır (11, 111-118). Azərbaycan variantında isə üçüncü dəfə rədd cavabı alanda padşah illərlə yolunu
gözlədiyi aman-zaman oğlunun boynunu vurmaq əmrini verir. Lakin əyanlar
yalvarıb bu cəzanın zindana atılmaqla əvəz edilməsinə nail olurlar (5, 6-8).
Bu epizodda maraq doğuran cəhət evlənmə aktının və deməli, toy mərasiminin cəmiyyət üçün böyük əhəmiyyətə malik olmasıdır. Məlumdur ki, mifoloji
mənada toy mərasimi xaotik həyat tərzindən kosmik nizama keçidi simvollaşdırır.
Subaylıq insanın gələcəyini, nəslinin davamını təmin edə bilməyən vəziyyətdir,
xaosla ekvivalentdir. Azərbaycan variantında oğlunun etirazına atanın daha kəskin
reaksiya verməsi isə təsadüfi deyildir. Əcdadlarımız olan oğuzlarda nəinki evlənməyənə, hətta evlənib dünyaya övlad gətirə bilməyənə də cəmiyyətin münasibəti
çox pis imiş. Bunu «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının I boyunda Dirsə xanın qara
alaçığa dəvət olunduğu epizod da sübut etməkdədir. Evlənmək, ümumilikdə insan
cəmiyyətinin, ayrıca götürülmüş ailə üçün nəslin, bir padşaha görə isə həm də
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dövlətin davamı deməkdir. Göründüyü kimi, eyni süjetin ayrı-ayrı variantlarındakı
cüzi fərqlər milli ənənələr və məsələyə tarixi-etnik baxışla müəyyənləşir.
Növbəti motiv nağılın qəhrəmanlarının – qızla oğlanın hansının daha gözəl olduğu ilə bağlı iki qeyri-adi varlığın mübahisə etməsidir. «Min bir gecə»də
bu varlıqların konkret adları var: İfrit Dəhnaş və cinlər padşahının qızı Meymunə. Azərbaycan variantında bu qanadlı, yeddi illik yolu bir anda qət edən, cildini
dəyişməyi və gözəgörünməz olmağı bacaran sehrli varlıqlar ümumi şəkildə –
məlaikələr padşahının qızı və cinlər padşahının oğlu kimi verilmişdir. Biri qızın,
digəri oğlanın daha gözəl olduğunu iddia edir. Qərara gəlirlər ki, qızı gətirib
oğlanın yanına qoysunlar. Lakin bunu etdikdən sonra da onlar müştərək fikrə
gələ bilmirlər. Onda məlaikələr padşahının qızı birəyə dönüb Qəməri sancaraq
oyadır. Qəmər qızın gözəlliyinə heyran olsa da, atasının onu sınadığını düşünərək yenidən yatır. Sonra cinlər padşahının oğlu birəyə dönüb qızı sancır. O
oyanıb oğlana vurulur, onun üz-gözündən öpür, öz üzüyü ilə oğlanın üzüyünü
dəyişdirir. Cin qızı aparıb öz yatağına uzandırır.
Səhər oyanan oğlan öz atasına xəbər göndərir ki, gecə yanıma gətirdiyiniz
qızla evlənməyə hazıram. Lakin ona cavab verirlər ki, həbsxanaya heç kəs göndərilməyib və ümumiyyətlə, onun yanında heç kəs olmayıb. Çünki gözətçilər kimsəni görməmişdilər. Gəncə hadisəni yuxuda gördüyünü söyləyirlər. O, buna inanmır, çünki barmağında qızın adı yazılmış üzük var. Qəmər gözətçiləri döyməyə,
ətrafdakıları vurub yıxmağa başlayır. Onun dəli olduğunu sanırlar. Eyni hadisələr
öz ölkəsində qızın da başına gəlir. O da barmağındakı üzükdə yazılmış adı göstərib bunun yuxu olmadığını bildirir. Onu da dəli elan edib boynuna zəncir vururlar.
«Min bir gecə»də Budurun süd qardaşı Marzuvan onun Qəmər əz Zamanla
qovuşması üçün səfərə çıxır, həyatını təhlükəyə atır, gəmisi qəzaya düşür, az qala
suda boğulur. Lakin gəncləri bir-birinə yetirmək üçün əlindən gələni əsirgəmir.
Azərbaycan nağılında bu funksiyanı Qəmərin dayısı Asiman həyata keçirir. O, səfərə çıxıb gəmi ilə Şəmsin yaşadığı şəhərə çatır. Özünü həkim kimi qələmə verib illər xəstəsi olan qızı sağaldacağını söyləyir. Şəmsə Qəmərdən xəbər
gətirdiyini bildirib onun dirçəlməsinə səbəb olur. Sonra qayıdıb Qəməri qızın
ölkəsinə göndərir. Şəmsin xəbərini alan Qəmər sağalıb ayağa duranda atasından
izin alır ki, Şəmsin ardınca getsin. Yəni səfərinin məqsədini şahdan gizlətmir.
«Min bir gecə»də isə Qəmər əz Zaman Marzuvanın məsləhəti ilə atasından bir
günlük ova çıxmaq istədiyini söyləyir. Sonra Marzuvan atı kəsib Qəmərin köynəyini onun qanına bulayır və yolayrıcında atır ki, padşah oğlunun quldurlar tərəfindən öldürüldüyünü və ya yırtıcılara yem olduğunu düşünüb onların ardınca
heç kəsi göndərməsin. Azərbaycan variantında isə Qəmər yola tək çıxır. Rastlaşdığı yaralı marala və balalarına qulluq edir. Maral sağalıb ona sevgilisinin yaşadığı şəhərə necə gedə biləcəyini başa salır. Padşah Qəmərin Şəmsi sağaldan
Asimanın bacısı oğlu olduğunu bilincə gənclərin toyunu edir.
Hər iki variantda əks olunan motivlərdən biri də Qəmər arvadı ilə öz atasının ölkəsinə qayıdarkən Şəmsin üzüyünün, Budurun isə paltarının bağına bər97
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kidilmiş qiymətli daşın bir quş tərəfindən qaçırılmasıdır. Həm kitab, həm də
xalq variantında bu hadisə qız yuxuda olarkən baş verir və əşya məhz Qəmərin
əlində olur. Qəmər qıza bir söz demədən quşun ardınca düşür. O yerdən uzaqlaşıb azır. Nəhayət, uzun müddətdən sonra bir bağbanın yanında qalıb gəmi
gözləyərkən quşların dalaşdığını görür. Öldürülən quşun hulqumundan («Min
bir gecə»də) və ya pətənəyindən (Azərbaycan variantında) itirilmiş əşya çıxır.
Oyanarkən Qəməri və zinət əşyasını tapa bilməyən qadın hər iki variantda
ərinin paltarlarını geyinib özünü kişi kimi qələmə verir. Hər iki variantda onun
bu hərəkəti kişilərin tamahına tuş gəlməməklə izah edilir. Sonrakı hadisələr də
analoji xarakter daşıyır. Qadının bir ölkəyə gəlib çıxması, padşah tərəfindən
təqdir olunması, şah qızının ona vurulması (çünki o, kişi paltarında idi), şahın
təzyiqi altında onun qızı ilə evlənməyə razılaşması, qıza yaxın durmadığından
atasının qəzəbinə gəlməsi, nəhayət, məcbur olub sirrini açması və Qəmər qayıtdıqda onu həmin qızla evləndirəcəyinə, özünün isə onlara kəniz olacağına söz
verməsi hər iki variantda oxşardır.
Qəmərin bağı belləyərkən xəzinə tapması, onu bağbana bağışlaması, bağbanın buna razı olmayıb qızılları onunla yarı bölməsi, eləcə də qəhrəmanın sevgilisinin zinət əşyasını küplərdən birinə qoyub gəmiyə yüklətməsi, gəminin yola
düşməsi və onun gəmiyə minməyə gecikməsi, tacirlərin küpləri Şəmsin (Budurun) şah olduğu ölkəyə gətirib sarayda qoyması (sahibinin bu ölkəyə gələndə
təhvil alması üçün), qızın küpləri boşaltanda öz əşyasını tapması və tacirləri
Qəməri gətirmələri üçün geri göndərməsi, Qəmər gəldikdən sonra söz verdiyi
kimi şahın qızı ilə onu evləndirməsi, Qəmərin hər arvadından bir oğlu olması da
bu variantların nə qədər çox ortaq motivə malik olduğunu sərgiləməkdədir.
Həm «Min bir gecə»də, həm də Azərbaycan nağılında qəhrəmanların övladlarının da taleyi təsvir olunur. Lakin burada müəyyən spesifiklik özünü göstərir. Belə ki, «Min bir gecə»də Qəmərin arvadlarının hər ikisi günüsünün oğluna, yəni öz oğulluğuna aşiq olur və nağılın davamı «analığın öz oğulluğuna şər
atması» süjeti üzərində qurulur. Süjetdəki bu dönüş oxucuda (dinləyicidə) nağılın qadın qəhrəmanları haqqında formalaşmış təsəvvürləri alt-üst edir, onun rəyini dəyişir. Azərbaycan variantında isə iki qardaşlığa aşiq olan və şər atanlar vəzirin çirkin, bədheybət qızlarıdır. Onlar yad olduğundan dinləyicinin reaksiyası
da fərqlidir. Həm də nağılın ürəyində saf məhəbbət bəsləyən, sevgilisinə vəfa və
sədaqət nümayiş etdirən, eşqi yolunda bir çox əziyyətlərə dözən qadın qəhrəmanlarına münasibət dəyişmir.
Hər iki variantda böhtana düşən qardaşlar ataları tərəfindən ölümə məhkum edilirlər. «Min bir gecə»də xəzinədar, Azərbaycan nağılında isə cəllad əmri
icra etməlidir. Lakin onun atı qaçıb gedir, sahibi atın dalınca yollanır. Qardaşlar
uzun zaman həmin şəxsdən səs çıxmadığını görüb onun dalınca gedirlər. «Min
bir gecə»də şirin, Azərbaycan nağılında isə əjdahanın ona hücum etdiyini görürlər. Birlikdə öz qatilləri olacaq adamı qurtarırlar. Əvəzində həmin şəxs qardaşların köynəyini qana bulayıb padşaha aparır, özlərini də buraxır.
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Hər iki variantda qardaşlar eldən-elə, əldən-ələ düşürlər, bir-birlərindən
ayrılıb çox müsibətlərə düçar olurlar. Həyatın qardaşlar üçün hazırladığı sınaqlar
variantlarda fərqlənir. Sonda qardaşlar bütün əziyyətlərə sinə gərərək həm
günahsız olduqlarını sübut edir, həm də ataları ilə barışıb hərəsi bir babasının
taxtına əyləşir və evlənirlər.
Göründüyü kimi, bütün bu motiv bənzərlikləri, süjet oxşarlıqları tipoloji
xarakterli olmayıb, «Min bir gecə»dən iqtibasın nəticəsidir. Lakin söyləyicilər
süjeti olduğu kimi təkrarlamamış, onu ənənə, mentalitet və milli xüsusiyyətlərimizə uyğun element və epizodlarla zənginləşdirmişlər.
Məşhur nağıllarımızdan olan «Seyfəlmülk» də «Min bir gecə» mənşəlidir.
Bu nümunə Əhliman Axundovun toplayıb tərtib etdiyi iki cildlik «Azərbaycan
nağılları»nın II cildində yer almışdır (4, 5-16). Kataloqda 516 nömrəsi altında
eyni adla qeyd olunmuş bu nağılın «Min bir gecə» variantı «Seyf əl-Mülükün
nağılı» (15, 7-67) kimi təqdim edilmişdir. Motivlərin qarşılıqlı şəkildə müqayisəsi iqtibas faktını ortaya qoyur.
Məsələn: Hər iki nağılda hadisələr Misirdə cərəyan edir. Hər iki nümunə
övladsızlıq motivi ilə başlanır. Padşah və vəzir varis həsrətindədirlər. Lakin bu
çatışmazlığın aradan qalxması xalq və kitab variantında fərqli şəkildə baş verir.
Xalq variantında bu, ənənəyə uyğun olaraq, nəzir-niyaz paylamaq, fağır-füqəraya yardım etmək, yoxsulların duasını qazanmaqla əldə edilir. «Min bir gecə»də isə Günəşə tapınan padşah və vəziri islamı qəbul edərək bir olan Allaha iman
gətirməklə murada çatırlar. «Min bir gecə»nin ruhuna uyğun şəkildə bu hadisəni
müəyyən təfərrüatlar, mistik epizodlar zənginləşdirir. Belə ki, vəzir Davud oğlu
Süleyman peyğəmbərin yanına gedərək ondan məsləhət istəyir. Allaha iman
gətirməyi də ona Süleyman peyğəmbər təklif edir. Vəzirdə təəssürat yaratmaq
üçün Davud oğlu Süleyman onun pişvazına bəni-adəmlərdən, cinlərdən ibarət
qoşunları, eləcə də dəniz heyvanları, fillər, bəbirlər, pələnglər, quşlardan təşkil
olunmuş dəstələri göndərir. Qeyd edək ki, bu tip detallar, xırdalıqlar kitab variantında üstünlük təşkil edir və nağılın həcmini artırır. Kitab variantına nisbətən
xalq variantı daha lakonik olub, dili yüyrəkdir. Məsələn, Azərbaycan nağılında
uşaqların doğulması üçün nəzir-niyaz vermək kifayət olduğu halda, kitab variantında padşahla vəzirə meymun və ifrit başlı iki ilanı öldürmək, ətini bişirib
arvadlarına yedirmək də lazım gəlir.
Kiçik fonetik fərqlər nəzərə alınmazsa, obrazların adlarında da oxşarlıq
müşahidə edilir. Lakin yenə də hər bir xalqa məxsus spesifik ənənə qorunub saxlanılır. Ərəb ənənəsində adlar uzun, dəbdəbəli olub, yalnız şəxsin ismini deyil,
eləcə də atasının adını ehtiva edir. Azərbaycan nağılında isə adlar daha konkretdir. Özünəməxsusluğu adqoyma mərasimində də izləmək mümkündür. Bir çox
nağıllarımızda rastlaşdığımız küpəgirən, küpəminən, küpədırmaşan qarıların
təklif etdikləri Sicimqulu, Örkənqulu, Allahqulu kimi adların bəyənilməməsi,
onların döyülüb qovulması, nurani dərvişin verdiyi adın isə qəbul edilməsi və
onun ənamlarla yola salınması epizodu «Seyfəlmülk» nağılında da yer almışdır.
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«Min bir gecə»də isə uşağa ad qoymaq ixtiyarı ataya – padşaha məxsusdur. O,
oğluna öz babasının adını verir. Vəzirin oğluna da məhz padşah ad qoyur. Bizim
folklor nümunələrimizdə «Dədə Qorqud»dan üzübəri ad qoyarkən yaşlı, təcrübəli, müdrik adamlarla məsləhətləşmək ənənəsi izlənilir. Görünür, əcdadlarımız
ada fərdlə cəmiyyət arasında əlaqə vasitəsi kimi baxmış, ona ictimai məzmun
yükləmişlər. Ərəb ənənəsinə görə isə ad sırf ailənin daxili işidir.
Kitab və xalq variantlarındakı adların müqayisəsi iqtibas faktını əyaniləşdirən məqamlardandır: Asim ibn Səfvan – Səfqan, Faris ibn Salih – Saleh, Şammah (Şahyal) padşah – Şahbal padşah, Badi – əl Cəmal – Bədiəlcamal, Seyf əl Mülük–Seyfəlmülk, Səid – Sahib.
Hər iki nağıl üçün ortaq olan motivlər çoxdur. Məsələn:
1) Əsas qəhrəman Bədiəlcamalın şəklini «Min bir gecə»də ləbbadənin,
Azərbaycan variantında isə xələtin üzərində görür. Hər iki variantda bu üst
geyiminin şaha Süleyman peyğəmbər tərəfindən hədiyyə edildiyi bildirilir.
2) Qəhrəman İrəm bağı haqqında məlumatı «Min bir gecə»də Sin ölkəsində, Azərbaycan variantında Çində öyrənir.
3) Həm kitab variantında, həm də milli nağılımızda gəmi səyahəti zamanı
tufan qalxması və qəhrəmanların qəzaya düşüb, təsadüf nəticəsində sahilə çıxması təsvir olunur.
4) Hər iki variantda qəhrəmanlar mistik varlıqlarla qarşılaşıb onlardan
qurtulmalı olurlar. Lakin bu epizodlarda da hər bir xalqın özünəməxsusluğu əks
olunmuşdur. Əgər «Min bir gecə»də bu, ifrit, qulyabanı, zəncilərdirsə, Azərbaycan nağılında div, simurq quşu kimi sehrli obrazlardır.
5) Hər iki nağılda dostlardan birinin mistik varlıqlar tərəfindən quş zənn
edilməsi motivi özünü göstərir.
6) Azərbaycan variantında naqqa balığı, «Min bir gecə»də timsah gəmiyə
təhlükə törədir. İkincidə hətta Seyfəlmülkün qullarını udur.
7) Hər iki variantda qəhrəman bir padşah qızını mistik varlığın – «Min bir
gecə»də cinin, Azərbaycan variantında divin əsarətindən qurtarır və həmin qız
sonradan onun dostuna (Səidə-Sahibə) ərə gedir.
8) Hər iki variantda həmin qətlə görə cinlər – divlər qəhrəmandan intiqam
almaq üçün onu qaçırırlar. Lakin qızın atası qoşun çəkib oğlanı xilas edir.
9) Həm kitab, həm də xalq variantı iki toyla bitir və dostlar valideynlərini
görmək üçün vətənə gedirlər.
Diqqət çəkən məqamlardan biri bu nağılda bəni-adəm olan Seyfəlmülklə
pəri-cin qızı Bədiəlcamalın izdivaca girməsidir. «Kitabi-Dədə Qorqud»dan da
bəllidir ki, şifahi ənənəmizdə bu hal təqdir edilmir, məqbul sayılmır. Nağılda bunun
mümkünsüzlüyünə bir neçə dəfə eyham vurulsa da, sonda izdivac baş tutur. Yəqin
ki, bu fakt da ərəb nağıl ənənəsindən hazır şəkildə iqtibas olunmuşdur. Bu məqamda «Koroğlu» dastanının Orta Asiya variantlarında özünü göstərən analoji epizodu
xatırlamamaq olmaz. Koroğlunun İrəm bağının sakinləri olan Yunus pəri, Misqal
pəri ilə izdivacı da, bizə elə gəlir ki, ərəb mənşəli bir detal hesab edilməlidir.
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«Min bir gecə» mənşəli nümunələrdən biri də «Məhərin nağılıdır» (4, 82-93).
Onun ərəb analoqu «Pinəçi Mərufun nağılı» (16, 319-372) adlanır. Nağıl 864* nömrəli «Yalançı tacir» və 560*A nömrəli «Şumdan tapılmış üzük» süjetlərinin kontaminasiyasıdır. Ərəb və Azərbaycan variantlarının qarşılıqlı müqayisəsi göstərir ki,
onlar arasında fərq cüzidir. Süjeti təşkil edən motivlər eyni ardıcıllıqla təkrarlanır.
Hər iki nağılda hadisələr Misirdə başlanır. Azərbaycan variantı digərindən
fərqli olaraq pişrovla açılır. «Min bir gecə» variantında Fatimə öz pinəçi ərindən
arı balı ilə bişirilmiş kətə, Azərbaycan variantında isə şan balı ilə yağda qovurulmuş qara xurma istəyir. Ərəb nağılında ər qamış balı ilə bişirilmiş kətə, Azərbaycan nağılında isə süzmə balla yağda qovurulmuş qara xurma gətirməklə arvadının
qəzəbinə gəlir. Qadın Azərbaycan variantında valiyə, o birində qazıya şikayət
edir. Həm də bir neçə qazıya. Fatimə hər iki nağılda üz-gözünü cırmaqlayıb özözünü yaralamaqla ərinə böhtan atır, onun tərəfindən döyüldüyünü söyləyir.
Hər iki variantda pinəçi evdən baş götürüb qaçır. «Min bir gecə»də uçuq
binanın anbarında, Azərbaycan variantında isə ağacın oyuğunda ifritlə qarşılaşıb
dərdini danışır.
Hər iki variantda ifrit pinəçini başqa şəhərə aparır. Şəhər sakinləri onun
Misirdən gəldiyinə inanmırlar, çünki Misirdən bu şəhərə bir ilə çatmaq olar. Lakin
kişinin yola azuqə kimi götürdüyü çörəyin hələ təzə olduğunu gördükdə inanırlar.
Hər iki nümunədə pinəçi əslən öz yerlisi olan bir tacirlə görüşür. Tacir
hiylə qurub onu şəhərin bütün tacirlərinə varlı şəxs kimi təqdim edir. Əlində
maya düzəldib varlanmağın yolunu ona başa salır. Lakin pinəçi bədxərclik edir,
ovucla qızılı sədəqə verir.
Hər iki variantda varlı hesab etdikləri Mərufa (Məhərə) mal üçün beh
verən tacirlər onun mallarının gəlib çıxmadığını gördükdə təşvişə düşüb şaha
şikayətlənirlər. Şah bu zəngin şəxsi əlindən buraxmaq istəmədiyindən onun
borclarını öz xəzinəsindən ödəyib qızını da ona verir.
Hər iki variantda vəzir şahın qızı ilə evlənmək istədiyindən onun ərini
şahın gözündən salmağa çalışır, onu yalançı, fırıldaqçı adlandırır.
Vəzirin məsləhəti ilə şah qızına həqiqəti öyrənməyi tapşırır. Qız məsələnin
əslini bildikdə ərinin tərəfini tutur, çünki onu sevir. Öz daş-qaşlarını ərinə verib
başqa şəhərdə ticarət edib pul qazanmağı, atasının xəzinəsini təzədən doldurmağı tapşırır. Şaha isə yalandan deyir ki, guya ərinin qulamları karvana quldurların
(«Min bir gecə»də köçərilərin) hücum edib malların bir hissəsini apardıqlarını
xəbər veriblər. O da qulamları ilə birlikdə mallarının dalınca yola düşüb.
Hər iki variantda yolda Mərufun (Məhərin) əkinçi ilə qarşılaşması, ondan
yemək istəməsi, əkinçinin yemək gətirmək üçün kəndə getməsi, Məhərin (Mərufun) isə onun işi yarımçıq qalmasın deyə yeri şumlaması, xışın nəyəsə ilişməsi,
yerin altında xəzinə, bir mücrüdə isə üzük tapması, üzüyü silincə əcinnələr
padşahının və ya yeddi ifritin əmrə müntəzir olması təsvir edilir.
Hər iki nağılda Mərufun (Məhərin) əmri ilə xəzinənin qatırlara, dəvələrə
yüklənib dəbdəbə ilə şəhərə qayıtması, əvvəlcədən şaha onu qarşılaması üçün na101
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mə göndərməsi, şahın xəzinəsini doldurması, tacirlərin tapşırdıqları malı ikiqat
verməsi, yoxsullara sədəqə paylaması, əkinçinin payını ayırması, öz xanımına və
qaravaşlarına qiymətli libas və zinət əşyaları bağışlaması motivləri yer almışdır.
Nağılların sonuna doğru vəzirin özünü şahın kürəkəninə dost kimi göstərməsi, onu sərxoş edib üzük barədə öyrənməsi, üzüyü ələ keçirib şahla taciri
bir səhraya atmağı ifritə əmr etməsi, sonra şahın qızına zorla sahiblənmək istəməsi, qızın hiylə işlədib üzüyü ondan alması, atası ilə ərini xilas etməsi, vəzirin
cəzalandırılması göstərilir. Hər iki nağıl xoşbəxt sonluqla bitir.
Lakin «Min bir gecə» variantında süjetin bir şaxələnməsi də müşahidə
olunur. Belə ki, artıq padşah olmuş pinəçinin keçmiş arvadı Fatimənin gəlib onu
tapması, yalvarması, dul qalmış padşahın onu bağışlaması, lakin ona yaxın durmaması, Fatimənin üzüyü ələ keçirməsi, lakin padşahın oğlu tərəfindən təhlükənin qarşısının alınması, qadının öldürülməsi, padşahın əkinçini özünə vəzir təyin
edib onun qızını alması epizodu da təsvir olunmuşdur.
Bu iki nağılı belə müfəssəl və detallı şəkildə müqayisə etməkdə məqsədimiz iqtibas faktını əsaslandırmaqdır. Göründüyü kimi, motivlərin 99%-i üst-üstə
düşür. Azərbaycan variantında milli folklorumuz üçün yad olan ərəblərə məxsus
ifrit obrazının iştirakı, hadisələrin məkanının, personajların adlarının uyğunluğu
süjetin məhz «Min bir gecə»dən əxz olunduğunu təsdiqləyir. Deməli, Bəhlul
Danəndə lətifələri kimi bütün dünyada geniş yayılmış «Min bir gecə» nağılları
da xalq arasında sevilərək dinlənilmiş, söyləyicilərin ifasında sadələşdirilərək
milli xüsusiyyətlər qazanmış, repertuarda sabitləşmişdir.
«Min bir gecə» mənşəli hesab etdiyimiz digər nağılları da təhlil və müqayisəyə cəlb etmək olardı. Lakin düşünürük ki, təqdim etdiyimiz üç tipik nağıl
mənzərəni aydınlaşdırmaq, məsələnin mahiyyətini açmaq üçün kifayətdir.
ĠĢin elmi nəticəsi. Məqalədə konkret nağılların müqayisəli tədqiqi sayəsində xalqımızın məlum süjetlərə spesifik əlavələri müəyyənləşdirilmiş, onların
dünyagörüşü, mentalitet və folklor ənənəsi ilə bağlılığı sübut edilmişdir.
ĠĢin elmi yeniliyi. «Min bir gecə» süjetlərinin Azərbaycan folklorundakı
təzahürlərinin məhz iqtibas xarakterli olduğu bəzi əlamətlər əsasında aşkar olunmuşdur.
ĠĢin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalənin materiallarından nağıllarla bağlı magistratura fənlərinin tədrisində, həmçinin oriyentalist nəzəriyyənin müddəalarının təsdiqinə həsr edilmiş tədqiqatlarda istifadə oluna bilər.
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MÜASĠR QLOBALLAġMA DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN
DĠLĠNDƏ MĠLLĠLƏġMƏNĠN PERSPEKTĠVLƏRĠ
Xülasə
Məqalədə, dilin yabançı kəlmələrdən təmizlənməsi prosesinin mexaniki
yollarla getməməsi, yabançı kəlmələrin yerinə milli mənşəli, ölü sözlərin gətirilməsinin kütləvi şəkildə olmamasından bəhs olunur. Çünki bu dildə süniliyə
gətirib çıxara bilər. Dil isə süniliyi sevmir. Dil tarixi araşdırmalarından və tarixiədəbi qaynaqların verdiyi bilgilərdən də məlumdur ki, Azərbaycan türkcəsi öz
inkişafı boyunca çoxsaylı sözlərini itirmiş, belə ki, bu sözlərin yerinə ərəbcədən
alınmış sözlər istifadə olunmuşdur.
Milli variantlarının işləklik qazandığı haqqında söz etdiyimiz yabançı
kəlmələrin heç biri Azərbaycan türkcəsindən çıxmamışdır. Yabançılar və onların
dilə yeni daxil olmuş milli qarşılıqları paralel şəkildə işlənməkdədir.
Məqalədə yalnız Azərbaycan türkcəsində deyil, digər türk dillərində də öz
türkcəyə qayıdış məsələsi müsbət addım kimi dəyərləndirilmişdir. Biz dilimizdə
yabançı kəlimələrin yerinə işlənən milli sözlərin canlı ünsiyyətə daxil olmasının
tərəfdarıyıq. Çünki bu, Azəri türkcəsini digər türk xalqları üçün anlaşıqlı etdiyi
kimi, azərbaycanlının da digər türk xalqlarını başa düşməsini asanlaşdırmalıdır.
Açar sözlər: qloballaşma, Azərbaycan türkcəsi, yabancı kəlmələr, semantik məna.
Ph.d., Nurida Mukhtarzadeh
Azerbaijan University of Languages
nurideibay@gmail.com
The Perspectives of the Nationalization of the Azerbaijani Language
In the Epoch of the Globalization
Summary
This article tells us about a mechanical process of language cleansing from
the foreign words and about the substitution of these words with dead words as a
commonplace which can be observed in the language genesis. This can lead to
artificiality of the language and eventually it is inadmissible. Based on
language-history research and historical-literary sources it can be seen that as a
result of Azerbaijani Language development most of the lost words have been
substituted by Arabic ones.
Even though the borrowed foreign words have been deeply absorbed by
our language, the same just appeared equivalents of these words in Azeri
national version are used in the same level.
105

Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2017/2

Moreover, the article is dedicated to the issue of returning back not only
Azeri-turkish language but also it is highly-appreciated to be a good idea for all
the Turkish group languages. We think that in order to be easily understood by
other turkish nationalities it would be better to use national originated words
instead of foreign ones.
Key words: globalization, Azerbaijani Language, foreign words, semantic
meaning
д.ф.ф., Нурида Мухтарзаде
Азербайджанский университет языков
nurideibay@gmail.com
Перспективы национализации Азербайджанского языка
в эпоху современной глобализации
РЕЗЮМЕ
В статье рассказывается о механическом процессе очистки из языка
иностранных слов. Этот процесс может привести к искусственности языка,
что недопустимо. Из истории исследования языка и историко – литературных источников известно, что в процессе развития Азербайджанского языка многие слова были утеряны, и их место заняли арабские слова.
Иностранные слова, о которых идет речь глубоко внедрились в Азербайджанский язык, а только что возникшие в языке национальные эквиваленты иностранных слов параллельно используются в языке.
В статье рассказывается не только об Азербайджанском языке, но и
высоко оцениваются вопросы возврата к своему родному языку у других
тюркских народов, и это считается положительным шагом в вопросах языка.
Мы сторонники того, что при общении были использованы вместо иностранных слов, наши национальные слова, потому, что это дает возможность
при общении с другими тюркскими народами лучше понимать язык.
Ключевые слова: глобализация, Азербайджанский язык, иностранные слова, семантический смысл
Məlumdur ki, hər hansı dilin ən çox və tez dəyişən qatı onun leksikasıdır.
Dünyanın qloballaşmağa doğru getdiyi, ünsiyyətin gücləndiyi çağdaş dövrümüzdə bu proses daha da sürətlənmişdir. Müasir Azərbaycan dilində bu proses hansı
şəkildə gedir?
Məlumdur ki, Azərbaycan dili ümumtürk dilinin bazasında yaranmış, öz
inkişafı boyunca ərəb-fars və rus-Avropa dillərinin təsirinə məruz qalmışdır.
Yalnız hərəkət bildirən sözlər, yəni fellər, bir də saylar öz milli başlanğıcını
qoruyub saxlaya bilmişdir. Xüsusilə də ərəb-fars mənşəli sözlər dilimizdə həmişə üstünlük təşkil etmişdir. Dini və ədəbi əlaqələrin gətirdiyi bu sözlərin
dilimizdə on əsrdən çox bir tarixi vardır. Azərbaycan xalqının həyatında rus
təsirinin nəinki gücləndiyi, mütəşəkkil təşkil olunduğu XX əsrin əvvəllərində
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sanki ərəb-fars sözləri ilə rus-Avropa sözləri arasında toqquşma yaşandı. Məsələn, rus-Avropa mənşəli universitet sözü ərəb fars mənşəli darülfün sözünə qalib
gəlmişdir. Sovet İttifaqının yaranmasından sonrakı ilk onilliklərrdə isə ruslaşdırma siyasətinin bir hissəsi kimi dilimizdə vətəndaşlıq hüququ qazanmış, yüz
illlərlə işlənmə tarixicəsi və təcrübəsi olan ərəb-fars sözlərnin rusdilli sözlərlə
əvəzlənməsinə təşəbbüs göstərildi. Mətbuat mühasirə, səfərbərlik, mədəniyyət,
maliyyə kimi Azərbaycan türkcəsinə oturuşmuş ərəb-fars sözləri əvəzinə rus dilindən alınmış ―okrujeniya‖, ―mobilizasiya‖, ―kultura‖, ―finans‖ sözləri işlənməyə başladı. Bu ziyalıların etirazına səbəb oldu. Məsələn, xalq şairi Səməd Vurğun Azərbaycan SSR Ali Sovetini Sessiyasının çox mötəbər tribunasından dilimizə rus-Avropa sözlərinin hücumuna qarşı öz etirazını açıq şəkildə bildirməkdən qorxmadı. ―Doğrudur, biz ərəbçilik, farsçılıqla mübarizə aparmışıq. Ancaq
bir şeyi unutmaq lazım deyil ki, bizim dilimizdə min illərdən bəri vətəndaşlıq
hüququnu qazanmış ərəb-fars sözlərini dilimizdən çıxarmamalıyıq. Həqiqət,
ədalət, maliyyə sözü işlətmişik və bunu bütün xalq bilir. Bədii ədəbiyyatımızda
da vardır. Nə üçün bu sözlər dilimizdə qalmasın?‖ (4; 103)
Rus imperiyasının məngənələri arasında sıxılan bir millətin övladı kimi Səməd Vurğun xalqının yüz illərlə işlətdiyi sözlərin yaşamaq haqqını müdafiə etdi.
Keçən əsrin sonlarında Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra ərəb-fars
sözlərinə alternativ sözlərin dilimizə daxil olması prosesi yenidən getməyə başladı. Ancaq bu dəfə bu proses bir qədər başqa xarkterdə getdi. Belə ki, hal-hazırda
da gedən bu prosesdə bir yad dilin sözü başqa yad dilin sözü ilə əvəzlənmir.
Alınmalar milli sözlərlə əvəzlənir. Bu əvəzlənmə prosesində dilimizin tarixi yaddaşına, dilin söz yaratmaq potensialına müraciət olunur. Məsələn, Azərbaycan dilinin lüğət fondunda olan ərəb-fars mənşəli “müasir”, “vəziyyət”,“mərhələ”, tədqiqat, elan, mənbə, ifadə, məlumat sözləri milli mənşəli “çağdaş”, “durum”,
“dönəm”, araşdırma bildiriş,qaynaq,deyim,bilgi sözlər ilə əvəzlənir.
Bu proses Azərbaycan türkcəsində çoxsaylı sözləri əhatə edir və dilimiz
üçün hansı perspektivlər açır? Dilimizin milli sözlər hesabına alınmalardan təmizlənməsi onu öz keçmişindən uzaq salır, yoxsa ümum türkcənin yaranmasına
yol açır?
Bu suallar bu gün çox aktualdır və onların müzakirəsi çox müxtəlif münasibətlər ortaya qoyur. İlk öncə onu qeyd edək ki, türkçənin milliləşməsi prosesi
yalnız Azərbaycan türkcəsində deyil, digər türkçələrdə də gedir. Ancaq biz araşdırmamızda bu prosesin Azərbaycan türkcəsində necə getdiyindən söz edəcəyik.
Dil tarixi araşdırmalarından və tarixi-ədəbi qaynaqların verdiyi bilgilərdən
məlumdur ki, Azərbaycan türkcəsi öz inkişafı boyunca çoxsaylı sözlərini itirmiş,
belə ki, bu sözlərin yerinə ərəbcədən alınmış sözlər istifadə olunmuşdur. Məsələn, damu-cəhənnəm, çağdaş-müasir kimi sözlərlə əvəzlənmişdi. XIV əsrin sonları XV əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycan şairi Nəsiminin "Səbr eylə!" qəzəlində çağdaş Azərbaycan türkcəsində işlənilməyən ―danla‖ sözünə rast gəlirik.
Mən bu gün səbr etsəm danla fəğanı neylərəm.
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Türk kökənli ―danla‖ sözü sonralar ərəb sözü olan ―sabah‖ la əvəzlənmişdir. Bu gün ―danla‖ sözü Azərbaycan türkcəsinin passiv lüğət fonduna, ölən
sözlərə aiddir. Yaxud Şah İsmayıl Xətayinin ―Dəhnamə‖ poemasının on altıncı
əsrdə işlək olduğunu sübut edən ―əsən‖ sözü XXI əsr üçün anlaşıqsızdır.
―Der söylə ki, ol əmin əsənmi?‖
Sonrakı əsrlərdə ―əsən‖ sözünün yerinə dilimizin lüğət fonduna oturuşmuş
―salamat‖ sözü isə anlaşıqlıdır.
Dilimizin tarixi yaddaşında qorunan bu cür sözlərin yenidən dilə qaytarılması
Azərbaycan türkcəsini yabançı kəlmələrdən təmizləyərək, onu milliləşdirməzmi?
Hakan Sazyek ―Yeni lisan hareketinin ―Məşhur‖ anketi ve onun ―Mehçul‖
kitapçığı üzerine‖ araşdırmasında yazır: ―Türkçenin tasarruf etmiş olduğu Arapçaya, Acemceye, yahut başka lisanlarda mensup kelimeler tamamıyla Türkçe
kelimeler demektir. Bu kelimeleri Türkçe addetmemek ne kadar hata ise, terk
edilen ve artık avam tarafından tanılmayan Türkçe kelimeleri lisanımızın canlı
unsurları sanmak da o kadar büyük şaşkınlıktır. Müstehase haline gelmiş hayvan
yahut nebat nevilerinin yeniden ihyasına çalışmak da "lisanların evrimsel formülleri" na o kadar menafi. Bir lisanın canlı kelimeleri halk tarafından manası bilinen
ve tekellüm lisanında kullanılan kısımdır. Bu kelimelerin cezir itibarıyla başka bir
lisana ait olmasının ehemmiyeti yoktur. Meselâ Allah, peygamber, cennet, cehennem kelimeleri, çalab, yalvaç, uçmak, tamu kelimelerinden daha Türkçedir‖. (3)
Fikrimizcə, müəllif Allah, peygamber, cennet, cehennem kimi ərəb kökənli kəlimələri daha türkçə ona görə hesab edir ki, onlar dildə olduqca işlək və
anlaşıqlıdır. Ancaq Azərbaycan türkcəsində yabançı sözlərin daha türkçə olması
yalnız onların anlaşıqlı və işlək olması ilə ölçülmür. Məlumdur ki, Azərbaycan
dilinin fonetik quruluşu ahəng qanunu üzərində qurulmuş və bu dil o sözləri
sevir ki, onlarda ahəng qanunu gözlənilir. Ona görə də, Azərbaycan türkcəsinin
lügətində yabançı kəlmələr özünə daha çox yer edir ki, onun səs sistemi bu qanuna uyğundur. Məsələn, ərəb-fars dillərindən alınmış müasir sözü Azərbaycan
türkcəsində canlılıq qazansa da,onun fonetik quruluşu qətiyyən bu dilə uyğun
deyildir. Ona görə də ―çağdaş‖ kəlməsi Azərbaycan türkcəsində dirilən söz kimi
artıq öz yaşarlığını təmin edə bilmiş, ərəbcə qarşılığı olan ―müasir‖ sözünə
nisbətdə daha işləklik əldə etməyə başlamışıdır.
Onu da qeyd edək ki, dilin yabançı kəlmələrdən təmizlənməsi prosesi mexaniki yollarla getməməlidir. Belə ki, yabançı kəlmələrin yerinə milli mənşəli,
ölü sözlərin gətirilməsi kütləvi şəkildə olmamlıdır. Çünki bu dildə süniliyə
gətirib çıxara bilər. Dil isə süniliyi sevmir. Yalnız təbii proseslər onda öz təsdiqini tapa, yaşarlığını qoruyub saxlaya bilir. 90-cı illərdə dilimizdə işlənməyə
başlamız öncə, durum kimi milli mənşəli sözlər artıq 2000- ci illərdə dilimizdə
işləklik qazandı. Çağdaş, öncə, durum sözlərinin fəal ünsiyyətə daxil olması onların yabançı qarşılığı olan müasir,əvvəl,vəziyyət sözlərinin Azərbaycan türkcəsinə uyğun olmayan fonetik quruluşu ilə yanaşı, həm də bu sözlərin köklərinin
(çağ, ön, dur) işlək və anlaşıqlı olması ilə bağlıdır.
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Bu gün Azərbaycan türkcəsində öz türkçəyə qayıdış bir neçə istiqamətdə
gedir. Fərdi təfəkkür hadisəsi kimi və ictimai təfəkkür hadisəsi kimi.
Öz əsərlərini millilik, türkçülük ideyalarına həsr edən Azərbaycan yazarı
Yunus Oğuz ―Atilla‖ pyesində Azərbaycan türkcəsini daha bir yabançı kəlmədən təmizləməyə çalışır. Pyesdə belə bir cümlə var:
―Əsas odur ki, türk kökənlidən başqa birisi burada oturmasın‖ (2; 222)
Osmanlı türkçəsində işlənən kökənli sözü Azərbaycan türkcəsinin lüğət
tərkinində yoxdur, bu semantik məna ərəb-fars dilinə aid olan mənşə sözü ilə
ifadə olunur. Yunus Oğuzun Azərbaycan dilində görmək istədiyi kökən sözü
xalq ünsiyyətinə daxil olacaqmı, əlbəttə, gələcəyin işidir.
İctimai təfəkkür hadisəsi kimi Azərbaycan türkcəsində milliləşmə belə baş
verir ki, söz dilə birbaşa xalq ünsiyyətindən daxil olur. Bu gün Azərbaycan xalqı
türk dünyası, xüsusilə də Türkiyə ilə sıx ünsiyyətdədir. İstər canlı, istərsə də
mətbuat və televiziya proqramları vasitəsi ilə yaranan bu ünsiyyətdə dilə milli
mənşəli yeni sözün daxil olması üçün əlverişli zəmin yaranır. Nədədi bu
əlverişli zəminin mahiyyəti? Belə ki, ayrı-ayrı fərdlərin dilində türk mənşəli,
ancaq Azərbaycan türkcəsinin lüğətinə daxil olmayan çoxsaylı sözlər işlənir.
İctimai təfəkkür isə bu sözlərdən yalnız ona tanış və anlaşıqlı olanları qəbul edir.
Məsələn, öncə, durum sözlərinin dilə asanlıqla oturmasının səbəblərindən biri də
xalqın bu sözü canlı ünsiyyətdən eşitməsi olmuşdur. Ancaq canlı ünsiyyətdə o
qədər də işlək olmayan sözlərin, məsələn, haqqında yuxarıda söz etdiyimiz
kökən sözünün mənşə sözünün yerinə dilə daxil olması heç də asan deyildir.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan türkcəsində yalnız ərəb-fars deyil, həm də
rus-Avropa sözləri öz türkcədən alınmış sözlərlə əvəzlənir. Məsələn, rus-Avropa
mənşəli rayon, familiya,tormoz, yubiley,jurnal,translyasiya sözlərinin əvəzinə
milli mənşəli bölgə, soyad, əyləc, ildönümü, dərgi, yayım sözləri işləklik qazanır.
Milli variantlarının işləklik qazandığı haqqında söz etdiyimiz yabançı
kəlmələrin heç biri Azərbaycan türkcəsindən çıxmamışdır. Yabançılar və onların
dilə yeni daxil olmuş milli qarşılıqları paralel şəkildə işlənməkdədir.
Gəlin məsələyə bu rakursdan baxaq ki, artıq milli qarşılığının yarandığı və
ünsiyyətə daxil olduğu yabançı sözlərin dildən tamamilə çıxması lazımdırmı,
yaxud doğrudurmu?
Bu, əlbəttə, nəsillər arasında dil anlaşmasını poza, gələcək nəsillər üçün keçmiş mənbələrin başa düşülməsini çətinləşdirə bilər. Fikrimizcə, məsələyə bu mövqedən yanaşıb dilimizə öz türkcədən sözlərin daxil olmasına mühafizəkar yanaşanlar, bunun əleyhinə çıxanlar da öz mövqelərində haqlı deyillər. Çünki bu gün dünyada çox çirkin siyasi proseslərin getdiyi bir dönəmdə türk birliyinin əldə edilməsi
çox vacibdir. Həm də bu birliyin əldə edilməsi üçün çox gözəl bir fürsət yaranmışdır. Sovetlər Birliyinin dağılması ilə türk xalqları arasında ünsiyyət güclənmiş,
rus imperiyasının apardığı ruslaşdırma siyasəti iflasa uğramışdır. Məlumdur ki,
tarixin müəyyən inkişaf mərhələsində türk dilində regionlaşma prosesi getmiş, türk
xalqları arasında ünsiyyət olduqca zəifləmişdir. Akademik Nizami Cəfərov yazır:
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―Türk xalqları, millətləri (və dövlətləri) arasındakı orta əsrlərə məxsus fəal iqtisadi,
ictimai-siyasi və mədəni-ədəbi əlaqələr yeni dövrdə kifayət qədər passivləşir, bu
cür əlaqə zəifliyi türkinin tarixi coğrafiyasının dağılmasına gətirib çıxarır‖. (1; 117)
Bu gün türkinin bu dağılmış coğrafiyasında əlaqəni yenidən bərpa etmək,
türk xalqları arasında vahid ünsiyyət dili əldə etmək türk dünyası qarşısında
duran başlıca həllini gözləyən məsələdir. Elə buna görə də yalnız Azərbaycan
türkcəsində deyil, digər türk dillərində də öz türkcəyə qayıdış müsbət addım
kimi dəyərləndirilməlidir. Biz dilimizdə yabançı kəlimələrin yerinə işlənən milli
sözlərin canlı ünsiyyətə daxil olmasının tərəfdarıyıq. Çünki bu, Azəri türkcəsini
digər türk xalqları üçün anlaşıqlı etdiyi kimi, azərbaycanlının da digər türk
xalqlarını başa düşməsini asanlaşdırar. Doğrudan da, niyə əsr sözünün yerinə
ünsiyyətimizi asanlaşdıracaq yüzillik sözünü işlətməyək.
Bildiyimiz kimi, keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalıları türk
xalqları arasında vahid ünsiyyət dilinin yaradlması üçün səy etmişlər. Böyük
ziyalı Əli bəy Hüseynzadənin redaktorluğu ilə çıxan ―Füyuzat‖ jurnalınln dil
siyasəti məhz bu istiqamətdə qurulmuşdu. Yaxud Hüseyn Cavid əsərlərini elə
bir dildə yazdı ki, onlar həm azəri türkü, həm də osmanlı türkü üçün anlaşıqlıdır.
Bu da faktdır ki, Hüseyn Cavidin, Əli bəy Hüseynzadənin və onların dil
siyasətini dəstəkləyənlərin əleyhinə çıxışlar oldu. Bu dilin əleyhidarları millilik
siyasətini türkçülükdən ayıraraq, regionçuluq səviyyəsinə endirdilər və ədəbi dili
azəri ləhcəsində formalaşmasını dəstəklədilər. Ancaq fikrimizcə, türk dilləri bu
regionçuluqdan xilas olmalı, vahid ünsiyyət dili əldə etməlidirlər.
Bu gün Sovetlər Birliyində yaşayan türk xalqları bir-biri ilə ünsiyyəti rus
dilində qurur. Bu xalqlar rus imperiyasının əsarətindən xilas olsalar da, rus
dilinin asılılığından xilas ola bilməmişdir. Rus dilini bilməyən azərbaycanlının,
özbəkin, türkmənin, qırğızın, kazakın bir-biri ilə ünsiyyəti isə ümumiyyətlə, baş
tutmur. Türk xalqları arasında ingilis, rus dilləriniin vasitəçiliyinə son qoyacaq
ümum türk dilin yaradılması üçün türk dilinin ləhcələrində milliləşmənin
getməsi bu işdə irəliyə atılan bir addımdır.
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Folklor və yazılı ədəbiyyat
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MAGĠK REALĠZM LATIN AMERĠKA ROMANIN
REALLAġMASI KĠMĠ
Açar sözlər: mif, magik realizm,Latın Amerika romanı.
Ramida Mirzafarova
Magic realism as way of implementation of the Latin American novel
Article is devoted to magic realism which takes the central place in the
Latin American literature. The history of emergence of magic realism in art and in
literature of the different countries is stated. Features, the main criteria and specifics of magic realism in works of the Latin American writers are also presented.
Keywords: myth, magic realism, Latin American novel .
Рамида Мирзафарова
Магический реализм как способ реализации
латиноамериканского романа
Статья посвящена магическому реализму, которое занимает центральное место в латиноамериканской литературе. Излагается история возникновения магического реализма в искусстве и в литературе разных
стран. Также представлены особенности, главные критерии и специфика
магического реализма в творчестве латиноамериканских писателей.
Ключевые слова: миф, магический реализм, латиноамериканский
роман .
İlk dəfə olaraq Magik realizm terminini alman tənqidçisi Frans Ro tərəfindən boyakarlıq janrı kimi maddiliyin təsviri kimi istifadə edilib. Frans Ro
1925-ci ildə ―Postekspressionizm‖ adlanan monoqrafiyasını buraxır. Ernest və
Bekman (Almaniya), Kriko (İtaliya), Roy və Delvo (Fransa), Maqrit (Belçika)
və digər rəssamların yaradıcılığını xarakterizə edərək, Frans Ro Magik realizmi
incəsənətdə bir üsul kimi bitkin formaya gətirir. Bu boyakarların əsərlərinin
fərqləndirici xüsusiyyətini Frans Ro əşyaların adət olunmadığı bir görkəmdə
arası kəsilməz yəni permanent obyektlər qismində olduğunu hesab edirdi. Ro
reallığın görünməyən tərəfini şərh edərək ―Magizm‖ anlayışına nə isə dini, mistik və yaxud fövqəltəbii məna vermirdi. Təşəbbüsün misilsiz realığının köməyi
ilə qarışması, həyata bənzərliyin məkanca təhrifi ―magik‖ dolğunluq əldə edirdi.
Ronun təsdiqinə əsasən Magik realizmin elementləri modernizmin nümayəndələrinin bir çoxunda obyektiv olaraq aşkar oluna bilərdi, ancaq onların çoxu
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məlum metoda olan tərəfdarlığını təzadlı surətdə şərh edirdilər. Magik realizmin
metodologiyasının xüsusi halı kimi incəsənətin Şimali Almaniya qolunda
verizm yeni maddiliyin yenidən dərki kimi başa düşülməlidir.
XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq Magik realizm termini bütün Avropada və onun hüdudlarından kənarda tez yayılmağa başlayır. 1927-ci ildə Frans
Ronun ―Revista-de Occidente‖ jurnalında ispan dilində monoqrafiyası çıxır. Və
sonralar Orteqa-i-Qasset tərəfindən dəstəklənmiş və hazırda latın amerikası
nəsrinin ən maraqlı istiqamətlərindən biri müəyyən edilir.
Tədricən Magik realizm termini sənətşünaslıq sualları çərçivəsindən çıxaraq təxmini olaraq bədii ədəbiyyat əsərlərində istifadə olunmağa başlayır.
X.L.Borxes və A.Bioy Kasares ―Magiya və nəql etmə incəsənəti‖ əsərində diqqəti magiyanın ciddi daxili məntiqinə cəlb edirlər, onların nöqteyi-nəzərinə görə
bu gerçəkliyin əksinədir. İtalyan ədəbiyyatında da 1920-ci illərdə mövcud olmuş,
əsası 1927-1928-ci illərdə yazıçı M.Bontopelli tərəfindən nəşr edilmiş ―Novoçento‖ jurnalı onun nəzəri bazası olmuşdur. II Dünya müharibəsindən sonra
Alman ədəbiyyatında yaranmış olan Magik realizmin kökləri romantizmə və
ekspressionizmə gedib çıxır. Bu Ernest Kroyderin ―Çardaqdan olan cəmiyyət‖
(1946), German Kazakın ―Çay arxasında şəhər‖ (1947), Elizabet Langesserin
―Silinməz möhür‖ (1946) və başqa romanlarıdır. 1940-50-ci illərdə Belçika
ədəbiyyatında Y.Dena və X.Lamponun yaradıcılığı məlum metodun meydana
gəlməsi ilə əlamətdar olur. XX əsrin birinci yarısı da mifin bədii əsərlərdə xüsusi anlayış və funksional işlədilməsi fikri irəli sürülüb. Artıq XX əsrin 40-cı illərində Magik realizm termini Amerikan tədqiqatçılarının görkəmli Latın Amerikalı yazıçı Alexo Karpantyer yaradıcılığına həsr etdikləri əsərlərində meydana
gəlir, həmin o yazıçı özünün ―Yer şahlığı‖ povestinin ön sözündə ―Reallığın
möcüzəsi‖ və yaxud lo real maravilloso konsepsiyasını ifadə edib.
Beləliklə, biz Magik realizmdən bir ədəbi cərəyan kimi danışarkən hər
şeydən öncə gerçəkliyin uydurma ilə, adiliyin nağıl ilə, həqiqətin möcüzə ilə
qatışığını nəzərdə tuturuq. Bu dünyanı xalq mifoloji şüuru prizmasından görmək
üçün xüsusi bir bacarıqdır. Bununla yanaşı, Magik realizm Latın Amerikası
üçün – ―nağıl oyunu‖ deyil (Q.Markesin nifrətlə dediyi kimi ―Walt Disney‖
deyil), gerçəkliyin özünün xüsusiyyətidir.
A.Karpantyer Magik realizmdə alternativ reallığın mövcudluğunu açır və
ancaq inam və yaxud ―sehrin‖ vasitəçiliyi ilə ―Qərbin‖ qeyri-şüurlu olmayan dili
ilə təsvir oluna bilər(3,52). A.Karpantyer üçün Magik realizm Qərbin diskursiv
formasiyalarına yəni formal məntiqi nəticəyə əsaslanan, universal olmayan,
yalnız ―Qərb‖ kimi müəyyən edilən bir reallıqdır.
Magik realizm fenomeni mübahisəsiz özünün çiçəklənmə dövrünə Latın
Amerikası yazıçıların əsərləri ilə çatıb. V.S.Baqno qeyd edir ki, XX əsrin 30-40cı illərində X.Borxesin digər tərəfdən M.Asturiasın və A.Karpantyerin yaradıcılığında fantastik nəsrin-metafizik və mifoloji kimi olan əsas istiqamətlərinin
əsas xüsusiyyətlərinin inkişafı X.Kartasar və Q.Markesin əsərlərində öz əksini
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tapır. Magik realizm tədricən yaradıcılıq metodu kimi qəbul edilir, onun adı rus
dilində ―валшебный чудесный‖ kimi tərcümə oluna bilər, yəni ―realizm nəinki
sehrlə yola gedir və yaxud möcüzə imkanlarını yaxına buraxır ancaq o orada
özünün qidalanma mühitini tapmır və onun möcüzəvi formalarına bürünür‖.
Latın Amerikası yazıçılarının fantastik reallığı folklor mənbələrinin müxtəlif
mədəniyyətlər ilə görüşün uyğunluğu kimi izah olunur. Bu Qalisiyalılara xas
olan, əndəlusların dini və fövqəltəbiiliyə olan fantaziyası Afrika qulları və hindularının ―qarşısıalınmaz‖ bir təxəyyülüdür.
Tarixin ayrı-ayrı dövrlərində ümumbəşəri mədəniyyət, necə deyərlər, yaradıcılıq böhranı ilə üzləşəndə hansısa xalq, ya eyni coğrafiyada yaşayan toplum
önə çıxıb, mədəniyyətin üfüqlərini genişləndirib, ona yeni nəfəs verib, onu mənən
zənginləşdirib. XX əsrin II yarısında isə Latın Amerikası ədəbiyyatı öz sözünü
dedi, bu ―çağırılmamış qonaq‖ dünya ədəbiyyatının qapısını utancaq tələbə kimi
çəkinə-çəkinə döymədi, əksinə təpiklə vurub açdı və çox qısa müddətdə
milyonlarla oxucunun ürəyinə yol tapdı. Təxminən iyirmi-iyirmi beş ildə A.Karpantyer (Kuba), M.Asturias (Qvatamela), X.Rulfo (Meksika), A.Bastos (Paraqvay), K.Fuentes (Meksika), X.Kortasar (Argentina), Q.Markes (Kolumbiya),
L.Borxes (Argentina), Onetti (Uruqvay), V.Lyosa (Peru), E.Sabato (Argentina) və
adını çəkmədiyimiz onlarla yazıçının kitabları dünya ədəbiyyatını ―işğal‖ etdi.
Səksən il əvvəl roman janrının gələcəyi barədə fikir yürüdən ingilis nəzəriyyəçisi Foks Ralf ―müasir romana, az qala, İntibah dövründən itirdiyimiz gözəllik, fantaziya, istehzalı baxış çox lazımdı... azad olmuş bəşəriyyət Afrika və
hind ispan xalqlarının dərində gizlənmiş,demək olar, toxunulmamış enerjisi hesabına zənginləşəcək‖ demişdi (1,5). Vaxt onun dediklərini təsdiqlədi: yeni Latın Amerikası romanı bəşəriyyətin yaradıcılıq səviyyəsinə böyük töhfə verdi.
Latın Amerika ədəbiyyatındakı bu sıçrayışın səbəbləri hələ də müzakirə
mövzusu olur. Təbii ki, buna mənəvi, estetik prizmadan baxılmalıdır. Dünya
ədəbiyyatını onlarsız təsəvvür edə bilmədiyimiz bu yazıçılar, əsasən ispan dilində yazıb-yaradıblar. Ancaq həmin coğrafi məkanda gəlmələrlə yanaşı, aborigen
xalqlarda yaşayıb. Hər xalqın da öz dünyagörüşü, dünyabaxışı, mənəvi dəyərləri, mifologiyası... Zorakılıqla qəsb edilən, hər cür şiddətə məruz qalan yerli xalqların gəlmələrlə qaynayıb-qarışması sonradan istər-istəməz həm də zənginliyə
çevrilib; müxtəlif mədəniyyətlər bir-birini tamamlayıb və beləliklə, yeni mədəniyyətin sintezi yaranıb. Ola bilsin, Latın Amerikası ədəbiyyatının məhz ―dünyəviliyi‖ onu belə maraqlı, təkrarolunmaz edib. Klassik LatınAmerika "magik
realizmın" öz spesifikası vardır. Onun qəhrəmanları – ya zəncilər ya da hindulardı, adətən, onlar avropalılar tərəfindən gerçəkliyin düşüncə və qavraması ilə
,seçilən latın amerikası kimliyinin ifadəçisi kimi təsvir olunurlar. Latın amerika
yazıcıların əsərlərində fantastika elementləri mövcuddur, lakin ənənəvi faktorla
heç bir əlaqəsi yoxdur.
Hər bir yazıçı ayrı-ayrı ölkələri təmsil edir. Bu ölkələr hər biri öz əhali
tərkibi, tarixi, mədəniyyəti ilə fərqlənirlər. V.Lyosanın vətəni Peruda hindilər və
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metislər, Q.Markesin vətəni Kolumbiyada metislər, Argentinada Avropa mənşəli xalqlar üstünlük təşkil edirlər. X.Onettinin (1909-1994) ―Girdab‖, Sabatonun
(1911-2011) ―Tunel‖, Q.Markesin (1928-2014) ―Yüz ilin tənhalığı‖ və Varqas
Lyosanın (1936) ―Küçüklər‖ əsəri ayrı-ayrı ölkələri təmsil etsələrdə, onları eyni
məhfum – ―Latın Amerika‖-sı məhfumu birləşdirir. Ən ―Avropa‖ ölkəsi X.Onettinin vətəni Uruqvaydı, hindiləri burada ancaq yer adları xatırladır. Özünəməxsusluğu ilə seçilən bu yazıçılar gerçəkliklə xəyalın sərhədinin itdiyi məkanda
poetik simvollar vasitəsilə eyni şeyi-Yeni İnsan nəslinin tarixini yazıblar, bizi də
həmin məkanın sakinlərinə çeviriblər.
Latın Amerika nəsrini XX yüz ilin möcüzələrindən biri sayanlar yanılmırlar. Kuba ədəbiyyatşünası və filosofu Xuan Marinelyo Latın Amerika ədəbiyyatının ən vacib dövrünü ―...ötən (XIX əsr) əsrdən başlayıb bizim (XX) əsrin
20-ci illərinədək davam elədiyini‖, həmin dövrün ―əzəmətli dövr‖, ―qızıl əsr‖,
―müasirlik, universallıq‖, ―özünüdərk‖ dövrü olduğunu yazır. Amma həmin
inkişaf 20-cı illərlə başa çatmadı, bütöv bir ədəbi nəslin formalaşmasına, dünya
ədəbiyyatının ən zəngin qollarından birinin yaranmasına təkan verdi(2,7).
Latın Amerika nəsri XX yüz il ədəbiyyatına yeni mövzular, obrazlar, üslublarla yanaşı, yeni nəfəs gətirdi. Kolumbiyalı Qabriel Qarsia Markesin, kubalı
Alexo Karpantyer və Xose Soler Puiqin, argentinalı Xorxe Luis Borxes və Xulio
Kortasarın, venesuelalı Migel Otero Silvanın, braziliyalı Jorj Amadu və Paulo
Koelyanın, perulu Mario Varqas Lyosanın, uruqvaylı Xuan Karlos Onetti və
Mario Benedettinin, paraqvaylı Arturo Roa Bastosun, meksikalı Oktavio Pas,
Xuan Rulfo və Karlos Fuentesin, qvatamelalı Migel Anxel Asturias və Marko
Kiroanın və başqalarının kitabları tezliklə dünyanı fəth elədi. Bu proses yalnız
ötən əsrin 60-cı illərindən öz axarına düşməyə başladı. Baxmayaraq ki, artıq
X.Borxes, X.Onetti, X.Kortasar, M.Asturias, X.Rulfo, O.Pas, J.Amadu dünya
ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələri səviyyəsində əsərlər yazmışdılar, 1945-ci ildə
Qabriela Mistral ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüşdü, Latın
Amerika ədəbiyyatının öz halal haqqını alması bir qədər gecikdi. Həmin dövrdə
―Mond‖ qəzetində çap olunmuş məqalələrin birində deyilirdi: ―Latın Amerika
ədəbiyyatı gələcəyin ədəbiyyatıdır, böyük rus ədəbiyyatı ötən əsrin axırlarında,
Şimali Amerika ədəbiyyatının 20-40-cı illərdə tutduğu yer artıq ona məxsusdur;
Latın Amerikasının vaxtı çatıb‖(2, 8). Doğurdan da 60-80-ci illərdə Latın Amerika ədəbiyyatı parlaq dövrünü yaşadı. Migel Anxel Asturiasın, Qabriel Qarsia
Markesin, Oktavio Pasın Nobel mükafatına layiq görülməsi buna sübutdur.
Bəzən deyirlər, müasir dünya ədəbiyyatında ondan da böyük yazıçılar
vardı və var. Bu iddia ilə mübahisə etmək düzgün, hətta mümkün deyil. Ola bilər ki, elə olsun, kimsə elə hesab etsin. Ədəbiyyat da sonucda zövqə dayanan sənət sahəsidir. Kimsə V.Lyosanı, J.Saramaqonu, Ç.Aytmatovu, C.Steynbeki,
E.Heminqueyi, K.Vonnehutu daha böyük saya bilər. Onsuz da insanlar dahiləri
bir-birilə qiyaslayıb daha birini önə çıxarmağa meyllidirlər. İdmanda, siyasətdə
bu bəlkə də mümkündür, ortada birincilik məsələsi var. Ədəbiyyatda isə birinci,
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ikinci, beşinci ola bilməz. Hər bir yazıçı öz zəmanəsinin, öz dünyagörüşünün
ifadəçisidir. Onun əsərlərində qəribə bir sehr var. Hər oxucu bu sehrdən yaxa
qurtara bilməz.
ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI
1. Budaqlı. S ―Latın Amerika romanı‖ I cild. , Bakı, 2014, s. 245
2. Əbdülrəhmanlı N. ―Novella və hekayələr‖, Bakı, 2008, s. 653
3. Карпентьер А. ―Весна священная роман‖ пер. с. Исп. Р.Сашиной.
М.: Радуга, 1982, 473 с
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QAÇAQ HƏRƏKATI VƏ QAÇAQ DASTANLARI
Xülasə
Məqalədə qaçaq dastanlarının yarandığı tarixi şəraitə aydınlıq gətirilmiş,
Çar Rusiyası dövründə qaçaq hərəkatına təkan verən səbəblər təhlil edilmiş,
həmin dövrün məşhur qaçaqlarına həsr edilmiş dastanlar araşdırılmışdır. Araşdırmada digər siyasi dövrlərdən fərqli olaraq Çar Rusiyası dövründə fəaliyyət
göstərən qaçaqların Azərbaycan – qaçaqçılıq hərəkatının simvollarına çevrilməsi
aşkarlanmışdır.
Açar sözlər:Qaçaq hərəkatı, Qaçaq Nəbi, dastan yaradıcılığı, qaçaq
dastanları
Afag Gasimova
SMUGGLING MOVEMENT AND EPICS OF SMUGGLING
SUMMARY
The historical conditions in which smuggling epics were createdhave been
clarified and the reasons for boosting the smuggling movement during the period
of tsar Russia have also been analyzedin the article. At the same time epochs
devoted to famous fugitives of that time also have beenstudied in the article.
It has been revealed that unlike other political periods, the fugitives who
were in activity during the Tsarist Russia period have become the symbols of
Azerbaijan smuggling movement.
Key words: Smuggling movement, Gachag Nebi, art of epocs, smuggling
epics
Афак Касумова
РАЗБОЙНИЧЬЕ ДВИЖЕНИЕ И РАЗБОЙНИЧЬИ ДАСТАНЫ
РЕЗЮМЕ
В статье четко указаны те исторические условия, в которых родились
разбойничьи дастаны, также, были проанализированы причины способствующие возникновению этого движения в Царской России и были исследованы дастаны, прославляющих разбойников того периода. Во время
исследования было выявлено то, что в отличии от другого политического
периода, разбойники действующие во времена Царской России превратились в символы разбойничьего движения в Азербайджане.
Ключевые слова: Разбойничье движение, Разбойник Неби, дастанное творчество, Разбойничьи дастаны.
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Məsələnin qoyuluĢu: Milli şüurumuzun formalaşmasında mühüm rol oynayan xalq ədəbiyyatının iri həcmli və həm də maraqlı janrlarından biri dastanlardır. Dastanlar xalqın tarixini, milli mədəniyyətini öyrənmək üçün gərəkli
mənbədir. Çünki orada bütünlükdə etnosun ayrı-ayrı dövrlərinin hadisələri
özündə yer alır. Dastan birbaşa millətin tarixi ilə əlaqəlidir. ―Türk xalqları başqa
xalqlardan fərqli olaraq nə salnamə yazmış, nə də rəsmi sənədlərini, tarixini
yazılarda qoruyub saxlamışdır. Onun salnaməsi də, keçib gəldiyi yolun ziqzaqları da məhz dastanlarda daşınmışdır‖ (3, 23). Dastan tarixi tam şəkildə əks
etdirməsə də, rəsmi tarix olmasa da, yaddaşlarda yaşayan tarixdir.
Məhz buna görə də dastanların öyrənilməsi geniş kontekstli hadisədir.
Aparılan araşdırmalar, sinxron, diaxron müstəvidə olan təhlillər də bunu bir
problem olaraq ortaya qoyur. Qaçaq dastanlarının təhlili isə tarixilik və bədiilik
müstəvisində daha ciddi faktlarla səciyyələnir. Məlum olduğu kimi, ―qaçaq dastanları‖nın yaranma səbəbi tarixdə özünün xüsusi yeri olan ―qaçaqçılıq hərəkatı‖
iləəlaqəlidir. ―Qaçaq dastanları‖ birbaşa qaçaqçılıq hərəkatı zamanı fərqlənən,
igidlik göstərən və xalq tərəfindən yaddaşlarda qorunan qaçaqların şəninə qoşulub. Onların necə qaçaq düşməsi faktları, qaçaqçılıq həyatlarında göstərdikləri
igidliklər, xalqın qəlbinə yol tapması həm yazılı, həm də şifahi ədəbiyyatımızda
lazımı qədər özünə yer tapmışdır. Qaçaqlara həsr edilmiş şeir, rəvayətlər, hekayələr, bayatılar, nəğmələr toplanaraq aşıqların dilində dastanlara çevrilmişdir.
Bəs bu qəhrəmanları qaçaq düşməyə məcbur edən nə idi? Ümumiyyətlə,
Azərbaycanda Çar Rusiyası dövründə qaçaq hərəkatı hansı səbəbdən və kimə
qarşı yaranmışdır? Necə olmuşdur ki, qaçaqların adına silsilə dastanlar, hekayətlər, əhvalatlar meydana gəlmişdir?
XIX əsrin 20-ci illərindən öz başlanğıcını götürən bu hərəkattarixdə ―qaçaq hərəkatı‖ adı ilə yaddaşlarda qalmışdır. Folklorşünas B. Behcət bu hərəkatı
xarakterizə edərək vurğulayır ki, ―çar səltənəti qanunlarının kəndlilər üzərindəki
dəhşətli haqsızlıqlarına etiraz məqsədilə o qanunlara qarşı çıxaraq itaətdən
imtina edən kəndlilər çox olmuşdur. Onlardan bəziləri özlərini xalqa tanıtdırmaq
imkanına malik olmasalar da, digərləri ən mühüm fəaliyyətləri və üsyançı hərəkətləri ilə özlərini geniş xalq kütləsinə tanıtmışlar. Xalq onların sərgüzəştlərini
öyrənmiş, onlara nəğmələr qoşmuş, öz sevgi və məhəbbətləri ilə dolu şeirlər
yazmış, onların həqiqi tərəfdarlarına rəğbət bəsləmişlər‖ (7, 19). Bu da səbəbsiz
deyildir, çünki həmin qaçaqlar xalqın etirazının, apardığı mücadilənin əks-sədası, tərəfdarı kimi meydanlarda ölüm-dirim savaşına başlamışdılar.
Məlum olduğu kimi, ―qaçaq və ya qaçaqlar dövlətə və ya onun idarəçilərinə
qarşı savaşan, öz ədalət anlayışları, öz qanunları ilə hərəkət edən kəndliyə və ya
kəndlilərə deyilir‖ (5, 261). Burada ―öz qanunları ilə hərəkət edən kəndlilər‖in
fəaliyyətinin səbəbi daha öncələrə bağlanır. Yəni, qaçaqların yaşadığı dövrə yaxın
olan tarixə nəzər salsaq görərik ki, həmin narazılıqlar mövcud mühitdə baş verən
ədalətsizliyə bağlanır və onun tarixi əvvəlki zamanları da bu və ya digər dərəcədə
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əhatə edir. İşğallara məruz qalan etnos həmişə talanmış, torpaqları viran edilmişdir. Rusiyanın Azərbaycanı işğalı da həmin hadisələrin bir hissəsidir.
Tarixçi, etnoqraf S. Sədnikoğlu Çar Rusiyası dövründə yaranan qaçaqçılıq
hərəkatının səbələrini şərh edərək vurğulayır ki, çar Rusiyası dövründə bu rejim
tərəfindən yaradılan yeni bəylərin, ağaların və ya çar məmurlarının istədiyi
zaman heç bir məhkəmə olmadan adamları cəzalandırması ilə əlaqələndirir. Dəli
Alı, Qaçaq Kərəm, Qaçaq Nəbini, Qaçaq Gülsümü və. s qəhrəmanların apardığı
mübarizənin başlanğıcında bu durur. Onlara həsr edilmiş dastanlarda bu faktlar
öz əksini tapmışdır. Fikrimizcə, daha təsirli və orijinal olanı―Qaçaq Gülsüm‖
dastanıdır. O, qadın olmasına baxmayaraq özündə cəsarət taparaq atasının kürəyinə yanan samovarı bağlayan Çar məmurunu layiqincə cəzalandırır. Lakin qaçaq dastanlarında bütün səbəblər ata intiqamına bağlanmır. Məsələn, Qara Yusif
kimi tanınan qaçaq kəndin bəyinin bacısına qarşı etdiyi təhqironu bəydən intiqam alaraq qaçaq düşməyə məcbur edir. Qaçaq Molla Nurun qaçaq düşməsinin
səbəbi isə tamamilə fərqli məsələdir. Bir çox mənbələrdə onun əmisinin itini
təsadüfən öldürməsindən sonraqaçaq düşməsi yazılır. Həmin dövrünyazılmamış
qanununa görə iti öldürülən şəxs təhqir olunmuş hesab edilirdi və o, itin intiqamını Molla Nuru öldürməklə almaq istəyir (9). Sadalanan hər bir səbəb şəxsi
zəmində baş verən qarşıdurma zamanı qəhrəmanların qaçaq düşməsi ilə nəticələndiyini aydınlaşdırır. Digər bir məsələni də qeyd edək ki, bütün bunların mahiyyətində çarizmin apardığı uğursuz siyasət, mülkədar özbaşınalığıdayanırdı.
Çar rejimini Azərbaycanın ictimai-siyasi durumu maraqlandırmadığından şəxsi
zəmində yaranan qarşıdurma böyüyür, sonradan dağlara, meşələrə sığınan bəzi
qaçaqlar artıq ətrafına özləri kimi narazı insanları toplayıb hökumətə qarşı
mübarizə aparmağa başlayırdılar. Başlanğıcında fərdi hadisə dayanan bu məsələ
sonradan geniş bir dəstənin mübarizə, etiraz formasına çevrilirdi. Qaçaqlar ətraflarına adam toplamaqla yanaşı, kənd içində də özlərinə asanlıqla dayaq tapırdılar. Əhali onları yeri gəldikgə hökumətdən gizlədir, silahla, yeməklə təmin
edirdi və. s. Bəzi qaçaqlar o qədər xalq arasında böyük nüfuz qazanmışdı ki,
yerli əhali ona qarşı olan haqsızlıqdan quberniya rəhbərliyinə, pristavlara yox,
qaçaqlara şikayət edib, ondan kömək diləyirdi. Məsələn, Qaçaq Nəbi Zəngəzurda, Qaçaq Kərəm Qazax və Gəncədə, Dəli Alı Gəncə, Qazax, Tovuz ərazisində
fəaliyyət göstərən bu cür qaçaqlardan olmuşdur. Onlar böyük nüfuza sahib
olaraq əhalinin dəstəyi ilə uzun müddət qaçaqçılıq edə bilmişlər. Zülmə, istibdada tab gətirə bilməyənlərin qaçaqlara pənah gətirməsi faktları ―Qaçaq Nəbi‖,
―Qaçaq Kərəm‖ və. s dastanlarda öz əksini tapıb.
Qismən əvvəlki tarixə nəzər salsaq aydın olur ki, ―xanlar‖ın dövrü bitdikdən sonra onların yerinə bəylər, soltanlar, ağalar gəldi ki, kəndli torpaqları da
bu zümrənin əlinə keçdi. Əlbəttə ki, bu zümrə keçmiş köklərindən fərqli olaraq
Çar rejimini dəstəkləyən yeni təbəqə idi. Nəhayət, 1841-ci ildə qəbul edilən
təhkimçilik siyasəti nəticəsində yeni zümrə torpağın tam sahibi, kəndlilər isə
torpağa bağlı qul oldular. 1843-46-ci il qanununa əsasən kəndlərdə polis hüququ
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yerli hakim dairəyə, yəni xanlara, bəylərə, məliklərə, ağalara verilirdi. Yeni yaranan çarizm rus mülkədarlarının və yeni yaranan burjuaziyanın mənafeyini
daha çox güdürdü. Əlbəttə onlar hakimiyyəti möhkəmləndirmək üçün yerli bəylərə, mülkədarlara, ağalara, ruhanilərə arxayın idilər. Belə ki, bu rejim təhkimçi
kəndliləri deyil, arxalandığı təbəqəni müdafiyə edirdi. Sinfi ziddiyətlərin dərinləşməsi və təhkimçilik siyasətinin ağır vergiləri xalq kütlələrini daha da cana yığırdı. Vergiləri ödəyə bilməyənlər arasında da qaçaqçılıq yolunu seçənlər olurdu. Repressiyanın qurbanı olan folklorşünas Bəhlul Behcət ―Qaçaq Nəbinin tarixi‖ adlı tarixi-araşdırmasında kəndliləri müflis edən vergiləri sadalayır. O, vergilərin siyahısını rəsmi dövlər arxivində saxlanılan sənədlərə əsaslanaraq öz
kitabına daxil etmişdir. 1847-ci il dekabr ayının 28-i günündə torpaq işlərinə
baxan ―Zaqafqaziya komitəsi‖ tərəfindən elan edilmiş vergi qanununda ―malcəhət‖, ―yüzdə bir‖, ―çöp başı‖ kimi vergilərdən əlavə, mülkədarlar tərəfindən
kəndlilərə gördürülən digər işlərə də rast gəlirik. Məsələn, hər on ailə bir kişi və
hər on beş ailə bir kişi və bir qadın xidmətçi olaraq mülkədara verməlidir; toplanan malcəhəti kəndlilər öz heyvanları ilə mülkədarın istədiyi yerə aparmalıdır;
kəndlilər mülkədarın xüsusi torpağını mükafatsız olaraq əkib-becərməlidir, mülkədarın evinə odun və ailə üçün lazım olan daş-torpaq gətirmək üçün hər ailəöz
yük heyvanı ilə 18 gün işləməlidir; kəndlilər ―icma‖ (iməclik) edib mülkədara
bir gün işləməlidir. (7, 68)
Beləliklə, hakimiyyətin istismarından cana doyan, yerli hakimiyyət orqanlarına qarşı mübarizə aparanlararasında yeni qaçaqlar yaranır və ya qaçaqlara
qoşulanlar çoxalırdı. Çünki, qaçaqlar hökumət adamlarına qarşı çıxa biləcək
yeganə adam olmaqla yanaşı, bəzən onlar haqqında ölüm hökmü də çıxarmağa
qadir idilər. Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kərəm, Qaçaq Molla Nur, Qandal Nağı, Qaçaq
Tanrıverdi və. s kimi qaçaqlar yüzlərlə rus məmurunu məhv etmişdi. Məsələn,
Dəli Alı rəvayətə görə gənc ikən İbrahim bəyin qoyunlarını otaranda erməni
pristavı sürünü onun əlindən almaq istəyir. Dəli Alı onu öldürərək qaçaq düşür.
Yaxudda, Qaçaq Nəbinin qardaşının ermənilər tərəfindən öldürülməsi faktı o
zamankı erməni özbaşınalığına sübutdur.
Məlum olduğu kimi, ―XIX yüzilliyin qaçaqçılıq hərəkatı yeni bir məzmuna malik olmuşdur. Dövrün bütün sosial-siyasi və əbədi qaynaqlarında deyildiyi
kimi, Rusiyanın Qafqazı işğal etməsi, Azərbaycanı İran despotları ilə öz aralarında ikiyə bölməsi, Qüzey Azərbaycanda apardığı müxtəlif yönlü müstəmləkəçilik və deportasiya siyasəti qaçaqçılığın yeni bir mərhələsi oldu‖ (10, 9).
Kəndlilər çar məmurlarının, vergi yığanların özbaşnalığından minlərlə şikayət
ərizələri yazsalar da, çar inzibati orqanları və məhkəmələr bu ərizələrə məhəl
qoymur, bəylərin, məmurların mənafeyini güdürdü. Bu haqsızlıqlara dözməyən
bəzi kəndlilər bəylərin, hökumət məmurlarının evlərinə hücum edib, onların
mülklərini yandırır, hətta bəzən öldürürdülər. Bundan sonra onlar qaçıb dağlara,
meşələrə gizlənirdilər. Əhali kortəbii olaraq mülkədarlara, ağalara, bəylərə, rus
çinovniklərinə qarşı passiv mübarizə üsyana çevrildi. Məsələn, ―1888-ci ildə
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aralarında olan bir qaçağı qaçırmaq üçün üsyan edən Quba həbsxanasının dustaqları qapıları sındırıb gözətçilər ilə vuruşaraq istədiklərinə nail oldular‖ (6,
83). Və yaxud daSultanbəyova qarşı Naxçıvanda baş verən üsyan zamanı da
kəndlilərin əldə etdiyi 260 desyatin sahə elə kəndlilərdə də qaldı. ―1885-1890-cı
illərdə Qubaya gələn Qafqaz hərbi qüvvələrinin generalı Dondukov-Korsakov
qaçaqlara qarşı mübarizə aparmaq üçün yerli idarə rəislərinə geniş səlahiyyət
verməklə yanaşı, hərbi qüvvələrin də onlara yardım etməsini əmr etmişdir. ‖ (6,
83). Kəndlilərin üsyanları, adətən, qaçaqlar tərəfindən dəstəklənirdi. Düzdür,
kəndlilərin əldə etdiyi uğurlar təqdirə layiqdir, lakin kütləvi hal ala bilmirdi. Sadalanan və sadalanmayan uğurların əksəriyyəti yerli əhalinin özlərinə dayaq seçdiyi qaçaqların hesabına əldə olunurdu. Qaçaqlara əhali arasındaöz qəhrəmanlıqları ilə nüfuz qazanır, yerli əhali isə onların fəliyyətini əks etdirən rəvayətlər,
nəğmələr, şeirlər, hekayələr qoşur, aşıqların dilində bunlar dastanlara çevrilirdi.
Məsələn, ―Qaçaq Nəbi‖ dastanının yaradıcılarından biri də, folklorşünas Ə.
Axundovun fikrincə, Aşıq Əhməd olub. ―Qaçaq Kərəm‖ dastanını Aşıq Hüseyn
Qəmli (―Qaçaq Kərəm‖), Aşıq Məhəmməd Zərzibili ( ―Kərəmxan sərtib‖), Aşıq
Qul Vəli (―Kərəmlə Zalı xan‖ və ya (―El arxası Qaçaq Kərəm‖) kimi ustad
aşıqlar söyləmişdir (11, 98). ―Qara Tanrıverdi‖ dastanının ən mükəmməl variantı Aşıq Hüseyn Bozalqanlı tərəfindən yaradılmışdır. ―Qaçaq Gülsüm‖ Aşıq
Səftərdən, ―Qandal Nağı‖ dastanı isə Xəyyat Mirzə və Aşıq Məhəmməd Rzayevdən toplanmışdır. ―Molla Nur‖ dastanının yaradıcısı məşhur Aşıq Xaltanlı
Tağıdır. ―Dəli Alı‖ dastanının yaradıcılarından biri də məşhur Aşıq Ələsgərdir.
Bütün bunlar el qəhrəmanlarına xalq məhəbbətinin ifadəsidir. Ustad sənətkarlar
ona onlara olan böyük sevgini dastanlaşdırmışlar.
Dastanların hər birində qəhrəmanın qaçaq düşmə səbəbi, qaçaqçılıq fəaliyyəti real şəkildə öz əksini tapmışdır. Dastanlarda tarixi şəxsiyyətlərin, ərazilərin
adları, çar rejiminin ədalətsiz yanaşma prinsipinin təsviri həmin dövrün siyasiiqdisadi vəziyyətini təsəvvürrümüzdə canlandırmaq üçün əvəzsiz mənbədir. Məsələn, 1886-cı ildə gürcü dilində Qomelinin müəllifi olduğu şeirin bir bəndində
həmin dövrdə yaşayan kəndlilərin vəziyəti qeyd edilib.
İndi necə ağır dövran, zamandır, ah?!
Xalq soyulur, xalq talanır, amandır ah?!
Zülm çoxalıb, divanların yoxdu sayı,
Ərşə qalxıb camaatın ahı-vayı. (13)
Bütün bunlar qaçaq hərəkatının mahiyyətini aydınlaşdırmağa, xalq tərəfindən söylənən rəvayət, əhvalat və hadisələrin dastanlaşmaya doğru gedən yolunun ümumi mənzərəsini aydınlaşdırır. Xalqın qəhrəmanlıq tarixinin bir hissəsi
kimi böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir.
ĠĢin elmi nəticələri: Qaçaq hərəkatını yaradan səbəblərin sistemli şəkildə
öyrənilməsi bu hərəkatla bağlı yaranan nəğmə, əhvalat, rəvayət və dastanlarınmahiyyətini aydınlaşdırmağa, dolğun təsəvvür yaratmağa əsas verir.
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ĠĢin elmi yeniliyi: Qaçaq dastanları öz spesifikası, məzmunu etibarilə dastan ənənəsində mühüm hadisədir. Burada janrın məzmununu, struktur sxemlərini, hadisə qaynaqlarını, genetik xarakterini aydınlaşdırmaq üçün lazımı qədər
materiallar vardır.
ĠĢin tədqiq əhəmiyyəti:Qaçaq hərəkatının tarixilik və bədiilik kontekstində öyrənilməsiməsələnin mahiyyətini aydınlaşdırmağa və daha dolğun qənaətlərə gəlməyə əsas verir.
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AZƏRBAYCAN DĠNĠ NAĞILLARINDA BEYNƏLXALQ VƏ
MĠLLĠ SÜJETLƏR
XÜLASƏ
Məqalədə Azərbaycan dini nağıllarının tərkibini təşkil edən beynəlxalq
süjetlərlə milli süjetlərin yeri və onlar arasındakı nisbət araşdırmaya cəlb
edilmişdir. Dini nağıllar üzərindəki tədqiqatlar göstərir ki, digər nağıl qrupları
ilə müqayisədə dini nağılların süjet tərkibində milli süjetlər üstünlük təşkil edir.
Milli süjetlər həm kəmiyyət, həm mövzu və ideya, həm də milli, mənəvi və
əxlaqi dəyərləri əks etdirmək baxımından beynəlxalq süjetlərdən fərqlənir. Həmin süjetlərdə xalq mənəviyyatı, düşüncəsi, inam və etiqadı, adət-ənənəsi ilə
islam dininə məxsus əxlaq normaları, islami təfəkkür və yaşam tərzi, insanpərvərlik, Allaha və onun yaratdıqlarına hörmət və ehtiram kimi məsələlər vəhdətdə verilir. Millilik üstünlük təşkil edən belə dini nağılların yaradılmasında
əsas məqsəd isə deyilənləri gələcək nəsillərə ötürməkdən ibarətdir.
Açar sözlər: dini nağıllar, süjet göstəricisi, beynəlxalq və milli süjetlər,
mənəvi dəyərlər
Khanım Mirzayeva
Ġnternational and National Plots in Azerbaijani Religious Tales
SUMMARY
Position of the international and national plots that contain structure of the
Azerbaijani religious tales and comparison between them are drawn into
research in the article. Investigations on the religious tales show that national
plots in religious tales predominate in comparison with other tale groups.
National plots differ from international plots from the standpoint of quantity,
content and idea, as well as reflecting national, moral and ethical values.
National morality, thought, faith and belief, tradition of the people are given in
unity with issues such as moral norms of Islam religion, Islamic thought and
lifestyle, humanity, respect and esteem to God and to His creatures in those
plots. The main objective of creating such religious tales, which contain more
nationality, is to pass sayings to the future generations.
Key words: religious tales, indicator of the plot, international and national
plots, moral values
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Ханум Мирзоева
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ СКАЗКАХ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается место международных и национальных
сюжетов, составляющих состав азербайджанских религиозных сказок и
связь между ними. Исследования по религиозным сказкам показывают, что
по сравнению с другими группами сказок национальные сюжеты
доминируют над составом религиозных сказок. Национальные сюжеты
отличаются от международных количеством, тематикой и идеей, а также с
точки зрения национальных, нравственных и этических ценностей. В этих
сюжетах такие понятия как, народная духовность, еѐ размышления, вера и
убеждѐнность, присущие исламской религии нравственные нормы,
исламские мировоззрения и образ жизни, гуманизм, уважение Богу и его
творениям, даются в единстве. Главной целью создания подобных
религиозных сказок, в которых доминирует национальность, является
передача сказанного будущим поколениям.
Ключевые слова: религиозные сказки, сюжетные указатели,
международные и национальные сюжеты, духовные ценности
Məsələnin qoyuluĢu: Ayrı-ayrı nağıl qruplarının süjet tərkibi ətraflı
şəkildə öyrənilməlidir.
ĠĢin məqsədi: Azərbaycan dini nağıllarının tərkibində beynəlxalq və milli
süjetlərin yerini müəyyənləşdirmək.
ĠĢin elmi yeniliyi: Azərbaycan dini nağıllarının tərkibini təşkil edən beynəlxalq süjetlərlə milli süjetlərin yeri və onlar arasındakı nisbət araşdırmaya cəlb
edilmişdir.
Dünya folklorşünaslığında nağıl süjetlərinin sistemləşdirilməsi və süjet tərkibinə aid göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsində bir ənənə vardır. Bu, elm aləminə
ilk dəfə fin məktəbi nümayəndələri tərəfindən gətirilmişdir. Beynəlxalq aləmdə
Aarne-Tompson göstəricisi (qısaca olaraq AT) kimi tanınmağa başlanan həmin
motiv və ya süjet göstəricisi bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır.
Sonralar digər xalqlara məxsus nağılların da sistemləşdirmə və süjet göstəricilərinin hazırlanması işinə başlanılmışdır. Azərbaycanda xüsusi olaraq nağılların sistemli süjet göstəricisi ilk dəfə fil.ü.f.d. İlkin Rüstəmzadə tərəfindən hazırlanmışdır. Müəllif Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisini hazırlayarkən,
haqlı olaraq, öncə onların təsnifat məsələsinə yenidən baxmış, beynəlxalq kataloqa
uyğun olaraq aşağıdakı kimi qruplara bölmüşdür: I. Heyvanlar haqqında nağıllar;
II. Əsl nağıllar: a) Sehrli nağıllar; b) Dini nağıllar; c) Novellavarı nağıllar; d)
Axmaq şeytan haqqında nağıllar. III. Lətifəvarı nağıllar; IV. Zəncirvarı nağıllar; V.
Bahadırlıq nağılları (15, s.58). Göründüyü kimi, İ.Rüstəmzadənin tərtib etdiyi
―Azərbaycan nağıllarının süjet göstərici‖sində ilk dəfə olaraq dini nağıllar da öz
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yerini almışdır. Məlumdur ki, keçmiş Sovet dönəmində dini motivli nağıllar lazımi
səviyyədə yazıya alınıb nəşr edilməmişdir. Bu nağılların əksəriyyəti Azərbaycan
Respublikası öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonrakı illərdə AMEA Folklor İnstitutunun layihələri əsasında çap olunmuş külliyyat və antologiyalarda toplanmışdır. İ.Rüstəmzadə Azərbaycan dini nağıllarını Aarne-Tompson göstəricisindəki
kimi, 750-849 nömrəli süjetlər əsasında təsnif etmişdir. Müəllif Azərbaycan dini
nağıllarının süjet göstəricisini beynəlxalq AT ―Göstərici‖sinə uyğun olaraq yarımqruplara bölərək müəyyənləşdirmişdir. Ancaq alim, haqlı olaraq, yazırdı ki,
―Göstərici‖nin Azərbaycan nağıllarının süjet tərkibini tam əks etdirdiyini düşünmək yanlışlıq olardı (15, s.59). Çünki nağılların toplanılmasında çatışmazlıqlar
mövcuddur. Elə bölgələr vardır ki, həmin yerlərdə folklor nümunələri toplanıb
yazıya alınmamışdır. Müəllif ―Azərbaycan nağıllarının süjet göstərici‖sini nəşrə
hazırlayanda AMEA Folklor İnstitutu tərəfindən akademik Muxtar İmanovun
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ―Qarabağ folklorunun toplanması, sistemləşdirilməsi
və araşdırılması‖ adlı layihə əsasında doqquz kitabdan ibarət ―Qarabağ: folklor da
bir tarixdir‖ toplusunun cəmi üç kitabı çapdan çıxmışdı. Eləcə də İ.Rüstəmzadənin
tərtibi ilə çıxan və dini nağıl örnəkləri ilə zəngin olan ―Saatlı folklor örnəkləri‖ (I
kitab) nəşr olunmamışdı. Ona görə də alim bu fikrində haqlı idi.
Təsadüfi deyil ki, akademik Muxtar İmanov ―Qarabağ folkloru: görülən
işlər və çıxarılan bəzi nəticələr‖ (İkinci yazı) adlı məqaləsində yazır: ―...Qarabağ folklorunun toplanması, sistemləşdirilməsi və araşdırılması işində böyük
zəhməti olan folklorşünas İlkin Rüstəmzadənin müşahidəsinə görə, çap olunmuş
300-ə yaxın nağıl içərisində 50-dən çoxunun başqa xalqlarda qarşılığı yoxdur və
onlar Beynəlxalq Nağıl Göstəricisinə düşməyib. ―Qaraçuxası yatmış adam‖,
―Qismətdən qaçmaq olmaz‖, ―İki sünbülün söhbəti‖, ―Üç manatın misalı‖, ―Ana
övladını Əzrayıldan qaçırır‖, ―Bacı həsrəti‖, ―Özünü lallığa vurmuş oğlan‖,
―Özgəsinə quyu qazan özü düşər‖, ―Ovsanata düşən tikə‖, Çobanın Həcc
ziyarəti‖ və s. kimi nağıl süjetləri Beynəlxalq Aarne-Tompson Kataloquna düşməyən və çoxusu dini məzmun daşıyan nümunələrdəndir. Bu, o deməkdir ki,
Qarabağdan toplanan nağıllar milli-mənəvi varlığımızın göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də Beynəlxalq Nağıl Göstəricisini dolğunlaşdırmaq gücündə olan
folklor örnəkləridir‖ (6).
―Azərbaycan nağıllarının süjet göstərici‖si kitabının nəşrindən sonra çapdan
çıxan və yeni dini nağıl nümunələri ilə zəngin olan ―Qarabağ: folklor da bir tarixdir‖ toplusunun altı kitabı və ―Saatlı folklor örnəkləri‖ (I kitab) dini nağılların
süjet göstəricisinə yenidən baxmağı tələb edir. Elə bu səbəbdəndir ki, fil.ü.f.d.
İ.Rüstəmzadə tərəfindən doqquz kitabdan ibarət ―Qarabağ: folklor da bir tarixdir‖
toplusunun doqquzuncu kitabının sonuna ―Qarabağ layihəsi çərçivəsində çap
olunmuş nağılların süjet göstəricisi‖ adlı hissə əlavə edilmiş, Aarne-Tompson sistemi əsasında həmin toplunun bütün kitablarına daxil olan nağılların süjet göstəricisi müəyyənləşdirilmiş, ilk dəfə toplanmış nağıl süjetləri isə fərqləndirilmək
üçün mötərizə içərisində verilmişdir (17, s.349-392). Eləcə də ―Saatlı folklor ör124
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nəkləri‖nin (I kitab) də sonunda yenə İ.Rüstəmzadə tərəfindən ―Nağılların süjet
göstəricisi‖ adlı əlavə verilmiş, həmin hissədə süjetlərin adları və nömrələri ―Azərbaycan nağıllarının süjet göstərici‖si kitabı əsasında müəyyən edilmiş, qarşılığı olmayan süjetlər haqqında məlumat da göstərilmişdir (18, s.383-385). İstər müəllifin
qeyd olunan kitabına, istərsə də ondan sonra qeyd edilən nəşrlərdəki nağıl süjetlərini birləşdirdikdə dini nağılların süjet göstəricisi ümumilikdə 139-a çatır. Onlar
içərisində beynəlxalq AT kataloqunda qarşılığı olan süjetlərin sayı 28, qarşılığı
olmayan süjetlərin sayı isə 81-dir. Beynəlxalq AT kataloqunda olan süjetlərin bizim dini nağıllarda qeydə alınan yeni variantı isə 30-dur. Belə bir müqayisə aparmaq da yerinə düşərdi. İ.Rüstəmzadənin 2007-ci ildə müdafiə etdiyi ―Azərbaycan
nağıllarının süjet göstəricisi (nəzəri və təcrübi problemlər)‖ adlı dissertasiya işində
dini nağılların süjet göstəricisi belədir: Dini nağılların süjet sayı: 100; qarşılığı olan
süjetlər: 27; qarşılığı olmayan süjetlər: 73 (16, s.21). Alimin 2013-cü ildə çap
etdirdiyi ―Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi‖ kitabında isə dini nağılların
süjet göstəricisi belə dəyişir: Dini nağılların süjet sayı: 105; qarşılığı olan süjetlər:
45; qarşılığı olmayan süjetlər: 60 (15, s.58). Verilən bu müqayisələr bir daha
göstərir ki, yeni-yeni nağıl topluları çap olunduqca nağılların süjet göstəricisi ilə
bağlı statistik rəqəmlərdə də dəyişikliklər baş verir. Bu isə elə belə də olmalıdır.
Yuxarıda verilən statistik rəqəmlərdən o da aydın olur ki, digər nağıl
qrupları ilə nisbətdə dini nağıllarda beynəlxalq kataloqda qarşılığı olmayan, yəni
milli süjetlər say baxımdan üstünlük təşkil edir. Onu da qeyd edək ki, eyni vəziyyət digər xalqların nağıllarında da müşahidə edilir. Folklorşünas V.Y.Propp
bunun səbəbini həmin süjetlərin milliliyi ilə izah edərək yazırdı: ―Əfsanələr
(Dini nağıllar – X.M.) rus folklor janrları içərisində daha çox millidir; bu
baxımdan onları xalq lətifələri ilə müqayisə etmək olar‖ (20, s.273).
Ancaq onu da qeyd edək ki, bu, hələ də son deyildir. Çünki yeni toplanacaq
dini nağıl örnəkləri bu rəqəmlərin dəyişməsini labüd edəcəkdir. Məqalə konkret
olaraq bilavasitə dini nağıllara həsr edildiyindən mövzunu əhatə etmək baxımından dini nağılların süjet göstəricisi üzərində ayrıca dayanmağı məqsədəuyğun
bilirik. Onu da qeyd edək ki, təqdim olunacaq süjet göstəriciləri fil.ü.f.d. İ.Rüstəmzadənin yuxarıda adı çəkilən əsərləri əsasında müəyyən edilmişdir. Öncə,
Azərbaycan nağılları içərisində beynəlxalq AT kataloqunda qarşılığı olan, yəni
beynəlxalq süjetlərə diqqət yetirək. Xatırladaq ki, onların sayı 28-dir: 750A Üç
dilək; 750B Səxavət vardandır, yoxsa, insanlıqdan; 750D Peyğəmbərlə üç yolçu;
751 Xəsis abid; 751A Musa peyğəmbər Allahı qonaq çağırır; 751C Pul insanı
dəyişdirir; 754 Qızıl bəlası; 755A Göz yaşı; 756C Ən böyük günahkar; 757 Peyğəmbərin qürrələnməsi; 759 Musa peyğəmbərlə Xıdır Nəbinin yolçuluğu; 759C
Un təknəsi gəmini xilas edir; 763 Qızıl üstündə bir-birini öldürürlər; 766 Əshabikəhf; 774K Musa peyğəmbər qarışqaları əzir; 782 İskəndərin buynuzu; 785A
Toyuq bir qıçlıdır; 795 Bağışlanmaz günah; 821A Keçəl iki dilənçinin arasını
vurur; 827 Çoban çarıqlı-patavalı namaz qılır; 828 Bir qıza üç elçi; 831C Torpaq
hərisi; 834A Kor canavarın qisməti; 836F Tamahkarın aqibəti; 839 Üç günah; 841
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Dilənçilərin biri Allahdan, o biri isə şahdan istəyir. 842 Padşah kasıbı varlandırmaq istəyir; 844 Şah Abbasın vəsiyyəti (15, s.185-217).
Beynəlxalq AT kataloqunda qarşılığı olan bir neçə nağıl süjetinə diqqət
edək. 763 nömrəli süjet ―Qızıl üstündə bir-birini öldürürlər‖ adlanır. Süjetin qısa
məzmunu belədir: ―Üç yoldaş xəzinə yarır. Qızıllara sahib olmaq üçün ikisi əlbir
olub üçüncünü öldürür, sonradan özləri də onun gətirdiyi aşdan yeyib zəhərlənirlər‖ (15, s.194). Azərbaycan dini nağılları içərisində bu süjetlə bağlı üç nağıl variantı var. Onlardan ikisi Qarabağ, biri isə Saatlı folkloruna aiddir (7,
s.206-208; 12, s.256; 18, s.194-196). ―Qarabağ: folklor da bir tarixdir‖ toplusunun I kitabına daxil olan nağıl ―Süleymana qalmayan dünya‖, VI kitabına daxil
olan variant ―Xain yoldaşlar‖, Saatlı folkloruna aid nağıl isə ―Həzrət İsaynan üç
yolçu‖ adlanır. Təqdim olunan süjetin məzmunu ―Qarabağ: folklor da bir tarixdir‖ toplusunun I kitabına daxil olan variantı əsasında hazırlanmışdır. ―Xain yoldaşlar‖ variantında isə iki odunçunun qızıl küpü tapıb onu öz aralarında bölməklə bağlı olan əhvalatdır ki, hər üç nağılda təxminən bir-birinə oxşar hadisə baş
verir. Saatlı folklor örnəyinə aid variant bir qədər fərqli olduğu üçün onun üzərində dayanmaq istəyirik. İsa peyğəmbər yolla gedəndə iki nəfər onunla yoldaş
olur. Onların yeməyə üç çörəyi var idi. Çörəklərdən ikisini yeyirlər, üçüncü çörək yoxa çıxır, heç kim onu yediyini boynuna almır. İsa peyğəmbərin möcüzəsi
ilə ortada üç qalaq qızıl əmələ gəlir. Peyğəmbər deyir ki, bunlardan biri bu yoldaşın, biri mənim, biri də çörəyi yeyənin. Onlar tez çörəyi yediklərini boyunlarına alırlar və qızıla yiyə dururlar. İsa peyğəmbər deyir ki, durun gedək, qızıllar
ağıdır, aparmaq olmaz. Onlar bildirirlər ki, biz daha səninlə yoldaş olmuruq.
Onlar burada qalırlar, Həzrət İsa isə öz işinin dalınca gedir. Bu vaxt iki atlı gəlir.
Yoldaşlar görürlər ki, atlılar qızılları apara bilər. Odur ki, atlılarla dostlaşırlar.
Sonrakı əhvalatlar təxminən uyğundur: onlardan biri yemək almaq üçün bazara
gedir, qalan üçü isə planlaşdırırlar ki, qayıdanda yaxşı bazarlıq etmədiyini bəhanə edib onu öldürərik, qızıllar bizə qalar. Bazalığa gedən isə aldığı yeməklərə
zəhər hopdurur. Fikirləşir ki, mən yemərəm, deyərəm ki, bazarda yemişəm, bunu sizə almışam. Elə də olur. Bazardan gələni öldürülər, süfrə açıb yemək yeyəndə qalan üçü də ölür. Həzrət İsa qayıdanda görür ki, yolçuların hamısı ölüb,
qızıllar isə ortada qalıb. Söyləyici nağılı belə tamamlayır: ―Bax, belə-belə, insanlar nəfslərinin əlində gicələy qalır‖ (18, s.196). Göründüyü kimi, beynəlxalq
süjetlər sırasına qarşılığı olan bu nağılda dünya malına hərislik, tamah və nəfs
pislənir. Yoldaşlıq da, dostluq da nəfsə – dünya malına qurban verilir. 836F
nömrəli və ―Tamahkarın aqibəti‖ adlanan süjetdə də nəfsinə sahib ola bilməyən
bir gəncin acınacaqlı aqibəti öz əksini tapmışdır: ―Dəvə karvanına bələdçilik edən
oğlan taciri öldürəcəyi ilə hədələyib onun bütün malını əlindən alır. Nəfsinə sahib
ola bilməyən gənc tacirdən cibindəki pulları da verməsini tələb edir. Tacirin
cibindən çıxan sürməni gözlərinə çəkir, gözləri tutulur. Yaxud tacir malını
quldurlardan xilas edəcəyi təqdirdə yarısını nökərə verəcəyinə söz verir, amma
sözünün üstündə durmur. Nökəri öldürür, nəticədə gözləri tutulur‖ (15, s.213).
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Başqa bir süjetə diqqət yetirək: ―842 Padşah kasıbı varlandırmaq istəyir. a)
Körpünün üstünə pul qoyur ki, kasıb oradan keçəndə pulu götürsün; kasıb
körpüdən gözünü yumub keçir; yaxud b) kasıba aşın altında qızıl göndərir; kasıb
aşı bir manata tacirə satır və aldığı pulu duz qabında gizlədir; arvadı aldığı
alçanın haqqını duzla ödəyir, həmin pullar da əldən çıxır‖ (15, s.217). Bu süjetlə
bağlı Ağdaş folkloru nümunəsinə aid olan nağıl ―Aşın altındakı qızıl‖ (3, s.365367), Qarabağ folkloruna aid nümunələr isə ―Adama gərək Allah verə‖ (11,
s.216-217) və ―Allah verdiyi qismət‖ (12, s.266) adlanır. Yuxarıda təqdim
edilən süjetin qısa məzmunu Ağdaş folkloru nümunəsinə aid nağıl əsasında
hazırlanıb. Çünki ―Azərbaycan nağıllarının süjet göstərici‖si kitabı çap olunanda
―Qarabağ: folklor da bir tarixdir‖ toplusunun beşinci və altıncı kitabları hələ
nəşr edilməmişdi. Verilən süjetlə çox yaxın, bəzi hissələri isə eyni olan əhvalat
beşinci kitabda varlı və kasıb qardaş, altıncı kitabda isə kasıb və varlı adam
haqqındadır. Ağdaş folkloru variantında isə söhbət Şah Abbasla kasıb bir adam
arasında olan əhvalatdan gedir. Qarabağ folkloruna aid nümunələrin adında
nağıllarda ifadə olunan fikir qismən öz əksini tapmışdır. Ağdaş folkloruna aid
örnəyə isə Şah Abbasın Allaha müraciətlə deyilmiş sözlərilə yekun vurulur ki,
bu da elə nağılın əsas ideyasını ifadə edir: ―Şükür sənin varrığına, sən varrandıra
bilmədiyin adamı, bəndə varlandıra bilməz‖ (3, s.367).
İndi isə beynəlxalq AT kataloqunda olan süjetlərin bizim dini nağıllarda
qeydə alınmış qarşılığı olmayan yeni variantlarını təqdim edirik. Qeyd etdiyimiz
kimi, belə süjetlərin sayı 30-dur: 750B* İbadət yaxşıdı, yoxsa səxavət; 750B**
Əl tutmaq savabdır; 750C* Allah qonaq xoşlamayan arvadı cəzalandırır;
750C** Qəbir əzabı; 750D* Dərviş və iki yolçu; 750İ* Kürək kürəyə yapışmış
qardaşlar; 750J* Allahın hörmətli bəndəsi; 750K* Qonaqpərvər qəssab (naxırçı,
çoban); 751C* Bərəkətli toxum; 759A* Peyğəmbərin arzusu; 760A* Söyüşkən
arvad qəbirdə əzab çəkir; 760B* Gənc böhtan atdığı üçün qəbirdə əzab çəkir;
760B** Kəfənsoyan; 774D* Peyğəmbərin allahlığı; 774D** Peyğəmbərin allahlığı; 774D*** Peyğəmbərin allahlığı; 779E* Gəlin qayınanasına hörmətsizlik
etdiyi üçün cəzalandırılır; 780D* Xəncərin şahidliyi; 821A* Səmimiyyət olan
yerdə xəyanət olmaz; 830C* Allah qoysa; 834B* Ağacın içində gizlədilmiş pul;
834B** Oğlan yığdığı qızılların ona qismət olmayacağını öyrənir; 834C*
Balığın qarnındakı üzük; 834C** Əli aşiqi qəssab; 839C* Şeytan abidi aldadır;
839D* Şeytan qadının diqqətini namazdan yayındırmaq istəyir; 841A* Allah
verməyəni bəndə verə bilməz; 842A* Kasıbın iştahı; 844A* İskəndərin
vəsiyyəti; 845A* Gənc özünə ölüm arzulayır (15, s.185-217).
Bu süjetlərdən bir neçəsinə diqqət edək. 841A* nömrəli süjet belə adlanır:
―Allah verməyəni bəndə verə bilməz‖. Bu, 841 nömrəli – ―Dilənçilərdən biri
Allahdan, o biri isə şahdan istəyir‖ süjetin qarşılığı olmayan yeni variantıdır.
Həmin 841A* nömrəli süjet belədir: ―Şah ondan istəyən dilənçiyə öz qızını
verir. Dilənçi yolda dünyasını dəyişir, qız Allahdan istəyən dilənçiyə qismət
olur‖ (15, s.216). Bu süjetə uyğun bir neçə nağıl qeydə alınıb, yəni çoxvariantlı
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bir nağıldır. Yuxarıda təsviri verilən süjet Ağdaş folkloru nümunəsinə uyğundur;
həmin nümunə ―Şah Abbas və üç dilənçi‖ adlanır (3, s.363-365). Ağstafa
rayonundan qeydə alınmış variant ―Hər kəsin öz ruzusu‖ (4, s.80-84) adlanır və
İ.Rüstəmzadə 2006-cı ildə nəşr olunmuş həmin nağıla aid süjet göstəricisini yeni
olduğu üçün nömrələməmiş və süjetin təsvirini belə vermişdir: ―Şah elçilərdən
birinə yüz qızıl, o birinə öz qızını verir; Allahdan istəyən elçini isə əliboş yola
salır; padşahın kürəkəni ölür, qız Allahdan istəyən elçiyə qismət olur‖ (4, s.395396). Amma nəzərə alaq ki, həmin cild 2006-cı ildə çap olunub və o vaxt hələ
beynəlxalq Aarne-Tompson kataloqu müəllifdə yox idi. Biz bunu sadəcə ona
görə qeyd edirik ki, təqdim etdiyimiz süjet variantı nağıllara daha uyğundur; üç
nəfərin isə dilənçi, gənc, dərviş və s. olmasının isə o qədər də fərqi yoxdur.
―Qarabağ: folklor da bir tarixdir‖ toplusuna daxil olan nağıllar üçüncü kitabda
―Allah yetirsin‖ (9, s.309-311), altıncı kitabda isə ―Padşah və üç gənc‖ adlanır
(12, s.236-237). Bütün nağıl variantlarında əsas ideya birdir, yəni hər bir kəsə
verilən ruzi Allaha görədir, bəndəyə görə yox. Ümumilikdə, həm 841 nömrəli
beynəlxalq süjetin özü, həm qarşılığı olmayan variantı, həm də həmin süjetdən
sonra gələn və qarşılığı olmayan 841* nömrəli ―Çörək verən Allahdır‖ adlı süjet
eyni ideyanın təlqin edilməsinə yönələn ayrı-ayrı variantları kimi özünü göstərir.
Beynəlxalq AT kataloqunda olan 845 nömrəli süjetin qarşılığı olmayan
yeni variantı – 845A* ―Gənc özünə ölüm arzulayır‖ adlanır və qısa məzmunu
belədir: ―Kasıbçılıqdan bezən gənc Əzrayılı çağırır ki, onun canını alsın. Əzrayıl
gəldikdə qaçıb xilas olmağa çalışır: əvvəl bəkməz küpündə, sonra yastığın
içində, buxarıda gizlənir. Gənc buxarıdan çıxanda içəri girən Əzrayılla qarşılaşır, Əzrayıl ondan qorxub qaçır‖ (15, s.218). Bu süjetlə bağlı yazıya alınmış
nağıl Qarabağ folkloruna aid olub ―Azreyilnən yoldaşlıq edən şəxs‖ (II mətn)
adlanır (8, s.316-317). Söyləyici nağılda ifadə olunan əsas fikri (Can şirin şeydir
– Atalar sözlərimizin birində deyildiyi kimi, ―Can şirin olur‖. (1, s.69)) özü verir
və nağılı belə yekunlaşdırır: ―Allahdan hökm gəlir ki, mən ona ömür verdim,
onuncun sən onnan qorxdun qaşdın. İndi Azreyilnən yoldaş olanın belə bir
rəvayəti var. Demək, can o qədər şirin şeydi ki, özünü o timsallara saldı, Azreyil
onnan qorxdu qaşdı‖ (8, s.317).
Beynəlxalq AT kataloqunda qarşılığı olmayan – milli süjetlər çox olduğundan onları bütünlüklə verməyi məqsədəuyğun hesab etmirik. Onlardan bəzilərinin üzərində xüsusi dayanmaq istərdik. Onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki,
dissertasiya işinin bu fəslinin birinci və ikinci yarımfəsillərində tədqiqata cəlb
olunan süjetlərin əksəriyyətini məhz elə milli süjetlər təşkil edir.
Öncə qeyd etdik ki, fil.ü.f.d. İ.Rüstəmzadənin ―Azərbaycan nağıllarının
süjet göstərici‖si kitabında nağılların süjet göstəricisi müəyyənləşdirilərkən
beynəlxalq AT kataloqunda qarşılığı tapılmayan süjetlər göstəriciyə yeni nömrələr altında daxil edilmiş, başqa nömrələrdən fərqləndirilmək üçün onların üzərinə * (ulduz) işarəsi qoyulmuşdur. Onlardan bir neçəsini nəzərdən keçirək.
―769* Kimə niyyət, kimə qismət. Padşah dəmirçiyə bir gecədə qırx atın nalını
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və mıxını (və yaxud qırx min mıx) hazırlamağı tapşırır. Allah günü üç dəfə günortadan qaytarır, onun sayəsində dəmirçi sifarişi yerinə yetirir. Səhər padşahın
ölüm xəbəri çıxır və dəmirçinin hazırladığı mıxlar onun tabutunda istifadə
olunur‖ (15, s.194). Bu süjet əsasında rəvayət də vardır. B.Hüseynovun toplayıb
tərtib etdiyi ―Rəvayətli ifadələr‖ kitabında da bu süjet yer almışdır (14, s.138).
Doqquz kitabdan ibarət ―Qarabağ: folklor da bir tarixdir‖ toplusunun beşinci
kitabında bu süjetə aid bir nağıl vardır (11, s.220-221). Nağılın qısa məzmunu
belədir: Bir zülmkar şah var imiş. O, hər ay xoşuna gəlməyən bir adam
asdırarmış. Şah xoşu gəlmədiyi dəmirçiyə bir gecəyə qırx at üçün nal və mıx
hazırlamağı sifariş verir. Dəmirçi bu sifarişi yerinə yetirə bilməyəcəyini dedikdə
şah daha da sevinir və vəzirə deyir ki, olmasa, sabah dəmirçini dar ağacından
asarıq. Dəmirçi qanıqara bir halda evə gəlir. Arvadı bunun səbəbini soruşduqda
o, əhvalatı danışır. ―Arvadı deyir ki, əşi, otu bu çayı iç, Allaha pənah. A kişi,
gejə boğazdı, bilməh olmaz səhərə nə açılajax. (Gecə boğadı deyəndə gejənin
uzunnuğu deməhdi). Nəysə, arvad ərinin könlünü alır. Gejənin yarısı arvad
görür ki, əri yataxda o tərəfə, bu tərəfə çevrilir, yata bilmir. Arvadın ürəyi durmur. Durur çıxır çölə, ağzını tutur Allaha deyir ki, ya Rəbbim:
Ülkər yandı, yana sallandı,
Ya Rəbb, görən sabaha nə qaldı?
Sonra gəlir yatır. Səhər işıxlanmamış dəmirçinin qapısı döyülür. Kişi nəxəttəri qumzanır (tərpənir), ancax qalxa bilmir. Deyir, gəliflər məni aparmağa. Aparıf
asajaxlar. Kişidən qabax arvad tərpənir. Görür ki, iki nəfər gəlif. Onnar arvada
deyillər ki, ay, bajı, şah ölüf. Get dəmirçiyə denən ki, onun tabutuna vurmax üçün
mismar düzəlt. Arvad deyir ki, ay Allah, saa qurban olum. Mıxı mismar eliyif, sayılı borcdan qurtarıf, Yusifi quyudan çıxaran Allah, saa qurban olum‖ (11, s.221).
Qısa məzmunu verilən bu nağıl dini nağıl süjetləri içərisində ―Allah mükafatlandırır və ya cəzalandırır‖ yarımqrupuna daxildir. Göründüyü kimi, Allah
ona pənah apardığı üçün dəmirçinin arvadını mükafatlandırır, zülmkar şahı isə
cəzalandırır, yəni cəhənnəmə vasil edir. Nağılın sonunda qadın qəhrəmanın
dilindən deyilən sözlər Allah-taalanın vəsfi, onun haqq və ədalət sahibinə malik
olduğunu göstərən dəlillər kimi də maraq doğurur. Belə sonluqlar, bir növ, dini
nağıllar üçün səciyyəvidir.
Bu əhvalat xalq arasında da çox geniş yayılmışdır. Təsadüfi deyil ki, xalq
arasında belə bir deyim də vardır: ―Mıxı mismar edən var‖ (2, s.495). Bu məqamda Molla Pənah Vaqifin ―Bax‖ rədifli qəzəlindəki aşağıdakı beyti xatırlamaq da yerinə düşərdi:
Qurtaran əndişədən ahəngəri-biçarəni,
Şah üçün ol midbəri təbdil olan mismarə bax! (19, s.156)
Şair bu beytdə yuxarıdakı əhvalata, bəlkə də, tarixi hadisəyə işarə edərək
maraqlı bir təlmih yaratmışdır.
Beynəlxalq AT kataloqunda müəyyən süjetlərdən sonra boş nömrələr
verilmədiyindən məzmunca bir-birinə yaxın və qarşılığı olmayan süjetləri yeni
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nömrələr altında vermək mümkün deyil. Ona görə də sonuncu nömrənin üzərinə
bir və daha çox ulduz işarəsi qoymaqla həmin süjetləri göstəriciyə daxil etmək
mümkün olmuşdur: 771*, 771**, 771*** nömrəli süjetlər – bunların hamısı bir
birinə yaxındır: çörəyə hörmət və ehtiramdan söhbət gedir. Həmin süjetlərə
diqqət yetirək. ―771* Çörəyin savabı. İbrahimxəlil peyğəmbər kasıba üç dəvə
hədiyyə edir, cütçü isə onu çörəyə qonaq edir. İbrahimxəlil peyğəmbər yuxuda
cütçünün verdiyi çörəyin savabının onun dəvələrindən ağır gəldiyini görür‖ (15,
s.195). Verilən süjetə uyğun nağıllar Ağdaş və Saatlı folkloru örnəklərinə aiddir
(3, s.271-272; 18, s.187-189). ―771** Çörəyə ehtiram. Allah var-dövlətinin
azalmasını istəyən varlıya məsləhət görür ki, özüylə yuxa götürüb səfərə çıxsın.
Allahın məsləhətinə əməl edən varlı səfərə çıxır və yuxa yeyə-yeyə gedərkən
təsadüfən onun bir qırıntısı yerə düşür. Varlı həmin yerin ətrafına cız çəkir və
səhər gəlib yuxanın qırıntılarını yerdən yığır. Və yaxud yuxanın qırıntılarının
yerə tokülməməsi üçün boynuna döşlük bağlayır. Çörəyə verdiyi qiymət üçün
Allah onun var-dövlətini daha da artırır‖ (15, s.196). Bu süjetə uyğun nağıllar
Ağdaş, Qarabağ və Saatlı folkloruna aiddir (3, 165-166; 9, s.308-309; 10, 291292, 292-293; 11, s. 221-222; 18, s.244-247). ―771*** Üç manatın misalı.
Həzrət Əlinin evə ərzaq almaq üçün üç manat pulu olur, həmin pulu verib
borclunun borcunu qaytarır. Yolda rastlaşdığı qocanın dəvəsini onun dediyindən
də baha qiymətə satır, oradan ona çatan pulla evə ərzaq alır‖ (15, s.196). Təqdim
edilən süjetə aid nağıllar Ağdaş və Qarabağ folkloru incilərindən olub, hamısı
son illərdə toplanmış folklor örnəkləridir. (3, s.269-271; 8, s.311-314).
Göründüyü kimi, bu süjetlərdə xalqımızın milli-mənəvi keyfiyyətlərindən
olan çörəyə böyük hörmət və ehtiram motivi dini şəxsiyyətlərin iştirakı fonunda
verilmişdir. Burada nağıl yaradıcılarının məqsədi əslində çörəyi uca tutan, ona
and içən (―Çörək haqqı‖, ―Bu çörəyə and olsun‖ və s.), onu tapdalamayan, bir
yerdə çörək kəsməyə böyük dəyər verən bir xalqa bunları bir daha inandırmaq
və gənc nəslə aşılamaq olmuşdur.
Beynəlxalq kataloqda qarşılığı olmayan 811* nömrəli süjet isə ―Əzrayıl
hərənin canını bir üsulla alır‖ adlanır: ―Birinə alma qoxuladır, birinin dilini xirtdəyindən qopardır, digərinin əl-qolunu qarmaqla bağlayıb canını alır. Daha sonra
bunun səbəbini izah edir. Məlum olur ki, alma qoxulatdığı oğlanın heç bir günahı
yoxdur, ona görə onun canını rahatlıqla alır. O biri xəsis olduğu üçün dilini qopardır, əl-qolunu bağladığı qarı isə sözgəzdirən olduğu üçün onun canını əzabla
alır‖ (15, s.206). Bu süjetə uyğun dörd nağıl nümunəsi yazıya alınmışdır. Bir-birindən azacıq fərqlənən həmin variantlarda ifadə olunan əsas fikir budur ki, hər bir
insan öz tutduğu əmələ görə cavabdehdir. Bu cavabdehlik təkcə o dünyada deyil,
həm də bu dünyadadır. Onun can verməsi də əməllərinin qarşılığı müqabilində
olur. Yəni, günahsız insanlar canını rahatlıqla, digərləri isə canını öz əməllərinə
uyğun bir şəkildə tapşırır. Deməli, nağıl yaradıcıları öz dinləyicilərinə bunu çatdırmaq istəmişlər ki, insan həyatda hər bir əməlinə (istər yaxşı, istərsə də pis) görə
həm bu, həm də o dünyada öz qarşılığını alacaqdır. Təqdim edilən nümunədə pis
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əməllərinə görə cəzalanan insanlardan biri xəsis, digəri isə sözgəzdirən olmuşdur.
Bu süjet islami prinsiplər, islam əxlaq normalarına uyğun bir şəkildə yaranmışdır.
İslam əxlaqında həm xəsislik, həm də nəmimə (söz gəzdirmək) ən pis xasiyyətlər
sırasına daxildir. Belə ki, islam əxlaqına görə, əsl müsəlman bacardıqca öz əməlləri ilə xalqa fayda verməli, xəsislik yox, səxavət göstərərək var-dövlətini həm
özünə və ailəsinə, həm də xalqa sərf etməkdən çəkinməməlidir. Məhəmməd peyğəmbərin hədislərinin birində deyildiyi kimi, ―İki xislət möminə yaramaz: paxıllıq
(xəsislik) və pis əxlaq‖ (13, s.50). Eləcə də islam əxlaqında söz gəzdirmək də
həmişə pislənmişdir. Bu, islam əxlaqında termin olaraq ―nəmimə‖ adlanır. ―Nəmimə: – söz gəzdirmək, bir kimsə haqqında eşitdiyi hər bir sözü pislik etmək məqsədilə həmin şəxsə çatdırmaq deməkdir‖ (5, s.421). Söz gəzdirən kəslər insanlar arasına nifaq salır, yersiz söhbətlər yaradaraq dostları bir-birinə düşmən edirlər.
Nağıldan da göründüyü kimi, Allah-taala yanında elə insanların cəzası böyükdür.
Məhəmməd peyğəmbərin aşağıdakı hədisində insanları bu işdən uzaq olmağa
çağırış vardır: ―Eşitdiyi hər bir şeyi söyləmək insan üçün günahdır‖ (13, s.77).
Nəticə: Göründüyü kimi, təqdim olunan süjetlər bir daha təsdiq edir ki,
Azərbaycan dini nağıllarında beynəlxalq süjetlərlə milli süjetlərin nisbətində
ikincisi daha üstünlük təşkil edir. Bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, milli
süjetlər həm kəmiyyət, həm mövzu və ideya, həm də milli, mənəvi və əxlaqi dəyərləri əks etdirmək baxımından beynəlxalq süjetlərdən fərqlənir. Həmin süjetlərdə xalq mənəviyyatı, düşüncəsi, inam və etiqadı, adət-ənənəsi ilə islam dininə
məxsus əxlaq normaları, islami təfəkkür və yaşam tərzi, insanpərvərlik, Allaha
və onun yaratdıqlarına hörmət və ehtiram kimi məsələlər vəhdətdə verilir.
Millilik üstünlük təşkil edən belə dini nağılların yaradılmasında əsas məqsəd isə
deyilənləri gələcək nəsillərə ötürməkdən ibarətdir.
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Dürnisə SƏFƏROVA
AMEA Folklor Ġnstitutunun doktorantı
NAĞILYARATMA PROSESĠNDƏ KONTAMĠNASĠYALARIN ROLU
Durnisa Safarova
The role of contamination in tale creation process
Abstract
Contamination is the special creative event on formation of narrator
repertoire and development of the tradition of fairy tales. As the aesthetic
function of tales grows, it turns the main tool for providing people leisure time
and fairy tales on a single pilot doesn't provide audience interest, this is also
encourages narrators to improvisation, combining different subjects to expand
fairy tales. In addition to expanding fairy tales, contamination also stimulates to
the development of fairy tales, to enhancing the theme, to deepen basic conflict,
to expose the character, to allow its own features with interesting details. In the
article, the creativity sides of contamination are investigated, the artistic
completeness of the fairy tale is preserved and creative works of narrator's for
presenting it as a whole work are mentioned.
Key words: contamination, narrator, pilot, creative contaminations,
mechanical contaminations.
Дурниса Сафарова
Роль контаминаций в процессе создания сказок
Резюме
Контаминация – явление творчества, имеющее особую роль в формировании ашыгского репертуара, в развитии традиции сказочничества. С
усилением эстетической функции сказок, превращением их в основное
средство обеспечивающее свободное время людей, сказки, построенные на
одном сюжете не удовлетворяют интерес аудитории, а это вовлекает сказителей на импровизацию, расширению сказок посредством объединения
различных сюжетов. Контаминация, наряду с расширением сказок, способствуя развитию темы, углублению основного конфликта, раскрытию персонажа, проявлению его своеобразных особенностей выразительными и
интересными штрихами, служит сильным творческим толчком для развития сказительской традиции. В статье, исследуются творческие стороны
контаминации, рассказывается о проведенной сказителем творческой работе в связи с бережным хранением целостности сказки, во время контаминации и для представления ее как полное произведение.
Ключевые слова: контаминация, сказитель, сюжет, творческие контаминации, механические контаминации
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B.P.Kerbelitenin litva nağılları üzərində apardığı araşdırmalar göstərir ki,
süjetlər çox sadə struktura malikdirlər: məqsəd, ona çatmaq üçün göstərilən fəaliyyət və nəticədən təşkil olunurlar (Kerbelite 1984). Nağılları izlədikdə isə tamamilə fərqli bir mənzərə ilə qarşılaşırıq. Qəhrəman əsas məqsədə çatdıqdan
sonra söyləyici nağılı tamamlamalı olduğu halda qəhrəmanı fərqli bir məkana
gətirməklə hadisələrin yeni bir istiqamətdə inkişafına təkan verir. Yaxud, qəhrəman müəyyən məqsəd dalınca evi tərk etdikdən sonra nağılçı əsas məqsədlə heç
bir əlaqəsi olmayan başqa süjeti nağıl strukturuna daxil etməklə qəhrəmanın
fəaliyyətini başqa istiqamətə yönəldir. Yaxud, əsas süjetdə ata və ananın başına
gələn hadisələrdən bəhs olunursa, növbəti süjetdə onlardan olan övladların başına gələn hadisələrlə nağıl davam etdirilir. Nağılın strukturu bu cür inteqrasiya
prosesləri ilə kifayət qədər zəngindir. Əslində bu prosesləri nağılın təkamülünün
bir nəticəsi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Nağılların estetik funksiyası gücləndikcə, insanların bədii zövqünü oxşayan vasitəyə çevrildikcə tək süjet üzərində
qurulan nağıllar bu tələbatı ödəməyə kifayət etmir. Uzun qış gecələrində, gecə
yarıya qədər davam edən söhbətlər zamanı sadə, bəsit süjetlər üzərində qurulan
nağıllar auditoriyanın marağına cavab vermədiyi üçün kontaminasiyaya ehtiyac
yaranır. Kontaminasiya zamanı söyləyici iki və daha artıq süjeti eyni əsərdə bir
araya gətirməklə ənənəvi variantlardan fərqli tamamilə yeni bir nağıl yaratmış
olur. Kontaminasiya nağıla mürəkkəblik qazandırmaqla məhdudlaşmır, həm də
söyləyicilik ənənəsinin inkişafına güclü təkan verir. O, nağılların sərhədini genişləndirməklə yanaşı, onun imkanlarını xeyli artırır, mövzunu inkişaf etdirməyə, əsas konflikti dərinləşdirməyə, personajı açmağa, ona məxsus xüsusiyyətləri
daha qabarıq, maraqlı cizgilərlə verməyə imkan yaradır. Bunun nəticəsində ―Gül
Sənavərə neylədi‖, ―Cəlayi-vətən‖, ―Cantiq‖, ―Ax-vax‖, ―Hatəm‖, ―Ağ atlı
oğlan‖, ―Hillilim və Güllülüm‖ kimi müxtəlif süjetlərin birləşməsindən təşkil
olunmuş mürəkkəb nağıl nümunələri ortaya çıxır. Belə nağıllar təkcə maraqlı
kompozisiyaları ilə diqqəti cəlb etmir, həm də yüksək bədii xüsusiyyətləri ilə
seçilir və məxsus olduqları xalqın folklorunun şah nümunələri hesab olunurlar.
Deməli, kontaminasiya söyləyicinin nağıllar üzərində həyata keçirdiyi
yaradıcılıq hadisəsidir. Folklorşünaslıqda uzun müddət söyləyicinin yaradıcılıq
imkanları inkar edilmiş, onlara folklor mətnlərinin nəsildən nəsilə ötürülməsində
vasitəçi kimi baxılmışdır. Halbuki söyləyici sadəcə nağılın karkasını, müəyyən
ənənəvi formulları mənimsəyir, sonradan özü onu formalaşdırır, ətə-cana gətirir,
daha da genişləndirir, öz düşüncəsini, yanaşmasını ona hopdurur. Nəticədə mətn
söyləyicidən söyləyiciyə, ifadan ifaya dəyişir, hər yeni ifa zamanı söyləyici
auditoriyanın zövqünə, tələbinə görə onu yenidən yaradır, dinləyicilərin marağını nəzərə alaraq onu genişləndirir və ya qısaldır. Ona görə də folklorda bir
süjetin müxtəlif variantları ilə qarşılaşırıq. E.A.Tudorovskaya ―nağılı söyləyici
şəxsiyyətindən kənarda düşünmək qeyri mümkündür‖ deyəndə haqlı idi (Tudorovskaya 1978, 60). Söyləyicinin yaradıcılıq tərəfləri, nağılyaratma prosesi zamanı həyata keçirdiyi yaradıcılıq işləri əslində nağıl mətninin özündə gizlən134
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mişdir. Bizim burada qarşıya qoyduğumuz məqsəd həmin yaradıcılıq tərəfləri
üzə çıxartmaq, söyləyicinin sadəcə şifahi ənənənin daşıyıcısı olmadığı, eyni
zamanda bu ənənənin yaradıcısı olduğunu, yeni üsul və formalarla onu zənginləşdirdiyini diqqətə çatdırmaqdır.
Nağıl materialını incələdikdə görürük ki, nağıllarla süjetlərin sayı birbirinə münasib gəlmir. Azərbaycan nağıllarına məxsus 692 süjet müəyyənləşdirildiyi halda, nağılların sayı bundan dəfələrlə çoxdur (Rüstəmzadə 2013, 58). Bu
fərqlilik nağılyaratma imkanlarının genişliyindən qaynaqlanır. Söyləyici süjetləri birləşdirməklə sadəcə nağılı genişləndirmir, eyni zamanda nağıl yeni məzmun kəsb edir, nağılçı onu istədiyi məcraya yönəldir, qəhrəmanı bir macəradan
digər macəraya cəlb edir. Bu vaxt personajlar, hadisələrin gedişi dinləyiciyə tanış gəlsə də, nağılın bu şəkildə təqdimatı onlarda xüsusi maraq oyadır və tamamilə yeni bir nağılla qarşılaşmış olurlar.
Nağıllardakı kontaminasiyaları gözdən keçirdikdə görürük ki, onlar eyni
tipli birləşmələr deyil, xarakterinə, oynadığı rola görə bir-birindən fərqlənirlər.
Bəzi birləşmələrdə süjetlər müstəqilliyini itirərək əsas süjetin bir parçasına
çevrilir və birləşmə o qədər üzvü şəkildə baş verir ki, orada kontaminasiya
olduğunu ilk baxışdan sezmək çox çətindir. Bəzi birləşmələrdə isə bir süjetdən
digərinə keçid əsaslandırılmır, süjetlər öz tamlığını qoruyub saxladığı üçün
onların sərhədi, harada başlayıb harada qurtardıqları çox aydın bilinir. Bu kimi
xüsusiyyətlərə dayanaraq folklorşünaslıqda süjet birləşmələri yaradıcı və
mexaniki olmaqla iki qrupa ayrılır (Vedernikova 1972, 161).
Yaradıcı kontaminasiyalar əsas və asılı tərəflərdən təşkil olunur və asılı
süjetin əsas süjetə tabe olması yolu ilə formalaşır. Əsas süjet, əgər belə demək
mümkünsə, nağılın onurğasını təşkil edir. Nağıl məhz onun üzərində qurulur.
Söyləyici əsas süjetə görə nağılı şəkilləndirir, onun hansı istiqamətdə inkişaf
etdirəcəyini, hansı süjetləri ona calağ edəcəyini müəyyənləşdirir.
Yaradıcı kontaminasiyalarda asılı süjet əsas süjetin bir komponentinə
çevrilməklə oradakı hadisələrin inkişafına, konfliktin həllinə kömək edir.
Məsələn, ―Cins dəyişmə‖ (514)1 + ―Daşlamış şəhər‖ (410*) süjetlərindən təşkil
olunmuş ―Bənidaş şəhərinin sirri‖ nağılında vəzir öz qızına oğlan paltarı geyindirib saraya göndərir, vəzirin qızına aşiq olan padşahın arvadı sevgisinə qarşılıq ala bilmədikdə çətin tapşırıqlarla onu öldürməyə çalışır. Ənənəvi variantlarda qəhrəman sehrli vasitə əldə etməklə cinsini dəyişirsə, bu variantda söyləyici həmin funksiyanı ―Daşlamış şəhər‖ (410*) süjetinin üzərinə yükləyir. Bənidaş şəhərinin sirrini öyrənməyə gedən vəzirin qızı şəhəri daşa döndərən arvadın
sehrli çubuğunu ələ keçirib şəhər əhlini xilas edir, arvadın onu qarğaması nəticəsində özü də oğlana çevrilir (AN 2005, V c., 101). Yaxud ―Suyun qabağını
kəsmiş əjdaha‖ (300) süjetinin müstəqil variantları qəhrəmanın əjdahanı öldürüb
------------------------------1
Nağıllar süjet nömrələri ―Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi‖ (Bakı, 2013) kitabı əsasında verilmişdir.
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xilas etdiyi qızla evlənməsi ilə tamamlanırsa, ―Oğurlanmış üç şahzadə qız‖
(301A) süjetilə kontaminasiya olunmuş variantlarda qəhrəmanın işıqlı dünyaya
çıxması üçün lazımi ərzağın əldə edilməsinə xidmət edir. Bu cür nağıllarda asılı
süjet əsas süjetin məzmununa tabe etdirilməklə onun bir komponentinə çevrilir
və kontaminasiya əsas süjetin açılmasına, orada cərəyan edən hadisələrin
inkişafına kömək edir.
Belə birləşmələrdə asılı süjet əsas süjetin məzmununa tabe olaraq onunla o
dərəcədə pərçimləşir ki, orada kontaminasiya olduğunu ilk baxışdan sezmək
mümkün olmur. 517 və 671* süjetlərindən təşkil olunmuş ―Quş dili bilən İsgəndər‖ nağılına diqqət yetirək (AN 2005, IV c., 146). 517 saylı süjetdə bülbüllər
qəhrəmanın padşah olacağını, analığının onun əlinə su tökəcəyini xəbər verir.
Bundan xəbər tutan analığı onu evdən qovur. Süjet bülbüllərin öngörmələrinin
gerçəkləşməsi ilə tamamlanır. İkinci süjetdə isə erkək qarğadan narazı olan dişi
qarğanın padşahın divanına şikayətə gəlməsi və qəhrəmanın onun şikayətini həll
etməsindən bəhs olunur. Qəhrəman analığı tərəfindən evdən qovulduqdan və balıqçı tərəfindən oğulluğa götürüldükdən sonra onun sarayda işə düzəlməsi ilə
hadisələrin inkişafı davam etməlidir. Söyləyici qəhrəmanın sarayda işə düzəlməsini əsaslandırmaq üçün maraqlı bir kontaminasiyaya baş vurur. ―Qarğaların
şikayəti‖ süjetini nağıla əlavə edir. Həmin süjet sayəsində qəhrəmanın quşların
dilini bilməsi kimi qeyri-adi istedadı üzə çıxır və o, sarayda işə düzəlir. Yaxud,
tənbəl şəxsin ağıllı arvadı sayəsində tənbəlliyin daşını atması və zəhmətə alışmasından bəhs edən ―Ağıllı qız‖ nağılına diqqət yetirək. ―Tənbəl ər‖ (986) və
―Bahalı pişik‖ (1651) süjetlərindən təşkil olunmuş bu nağılda qəhrəman dəvə
karvanına sarvanlıq edir və səfərdən var-dövlətlə qayıdır. Əsas süjetdə qəhrəmanın varlanması su quyusunda yaşayan divin sualına doğru cavab verməsi, əvəzində divin ona hər dənəsi qiymətli daş olan nar hədiyyə etməsi ilə əsaslandırılır.
Amma bu gediş söyləyiciyə kifayət etmir, o əlavə süjetləri calaq etməklə həm
qəhrəmanı yeni macəralara yönəldir, həm də onun daha çox var-dövlət qazanmasını təmin edir. Bu məqsədlə söyləyicilər ―Bahalı pişik‖ (1651), ―Tacir oğlu‖
(509*), ―Qızıl dağ‖ (936) kimi sonluğu qəhrəmanın var-dövlət, sərvət əldə
etməsi ilə tamamlanan süjetlərdən istifadə edirlər. 1651 saylı süjetdə qəhrəman
pişiyi siçanların çox olduğu ölkədə baha qiymətə satmaqla, 509* saylı süjetdə
padşahın xəstə qızını sağaltmaqla xeyli var-dövlət əldə edir və s. Həmin süjetlərin nağıl strukturuna qoşulması qəhrəmanın fəaliyyətini əsas məqsəddən uzaqlaşdırmamaqla birlikdə onun daha çox var-dövlət, sərvət əldə etməsinə kömək
edir. Süjetlər arasında bu cür üzvi bağ yaratmaq, asılı süjeti əsas süjetin bir
komponentinə çevirmək söyləyicidən xüsusi məharət tələb edir. Deməli, asılı
süjetlər obrazın daha da açılmasına, əsas süjetdə bəhs olunan mövzunun inkişaf
etdirilməsinə, nağılın yeni məna və keyfiyyət qazanmasına xidmət edir.
Yaradıcı kontaminasiyalarda hər qoşulan yeni süjet əsas süjetdəki konflikti
inkişaf etdirməklə ona yeni rəng və çalar qatır. 1000+1132+1120+1013 süjetlərinin birləşməsindən təşkil olunmuş ―Göy muncuq‖ nağılında kontaminasiya
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zəncirinə daxil olan asılı süjetlərin hər biri əsas süjetdəki ağa-nökər konfliktini
inkişaf etdirməklə bu konfliktin daha da dərinləşməsinə və həllinə kömək edir.
480+510A süjetlərindən təşkil olunmuş ―Göyçək Fatma‖ nağılında söyləyici
ögey ana-ögey qız konflikti əsasında qurulmuş süjetləri birləşdirməklə əsas süjetdəki konfliktin inkişafına, onun daha da dərinləşməsinə nail olur. İki süjetin
birləşməsindən təşkil olunmuş ―Dad Xanpərinin əlindən‖ nağılında arvadının
tələbi ilə falçılıq edən və təsadüf nəticəsində dedikləri doğru çıxan falçıdan bəhs
olunur. Kişi arvadının israrı ilə falçılıq edir. Padşahın xəzinəsini yaran oğruların yerini müəyyənləşdirir, padşah qızının üzüyünün itmiş qaşını, padşahın
itmiş qatırlarını, dənizə atılmış tora sığırçın balası düşəcəyini tapır (1640). Növbəti süjetdə kişinin arvadını quyuya atması, quyudan xilas etdiyi ilanın köməyi
ilə padşahın xəstə qızını sağaltması və varlanmasından bəhs olunur (1164). Birinci süjetdə ərlə arvad arasında yaşanan ziddiyət (Xanpərinin ərindən rəmmallığı öyrənməyi tələb etməsi, əks təqdirdə onu boşanmaqla hədələməsi) söyləyiciyə imkan verir ki, ərlə arvadın konflikti əsasında qurulan ―Dad Xanpərinin
əlindən‖ (1164) süjetini kontaminasiya etməklə bu ziddiyyəti daha da inkişaf
etdirsin. Deməli, hər iki süjetin eyni konflikt əsasında qurulması onların kombinasiyası üçün gözəl zəmin yaradır. Lakin bu kontaminasiya olunmaq üçün kifayət etmir, növbəti süjeti nağılın strukturuna daxil etmək üçün müəyyən əsaslandırmaya ehtiyac vardır. Söyləyici belə əsaslandırmanı tapır. Rəmmalın Xanpəridən canını qurtarmaq üçün onu öldürmək fikrinə düşməsini verdikdən sonra
asılı süjetə məxsus gedişlərlə hadisələrin inkişafını davam etdirir.
Yaradıcı kontaminasiyalarda süjetlərin birləşməsi müəyyən itkilər hesabına baş verir: asılı süjet özünün bir çox komponentini itirir, yeni forma və məzmun qazanır. Məsələn, ―Ovçu Pirim‖ nağılı ―Sölmayan gül‖ (467*) süjetinə
məxsus gedişlərlə başlayır. Ovçu Pirim ovladığı qeyri-adi ceyranın dərisini
padşaha hədiyyə aparır. Pirimə paxıllığı tutan vəzir padşahı dilə tutub onu fil
sümüyü gətirməyə göndərməyə razı salır. Bundan sonra nağıl ―Ovçu Pirim‖
(670) süjetinə məxsus gedişlərə davam edir. Çətin tapşırığın icrası üçün yola
çıxan qəhrəman ağ ilanla qara ilanın dalaşdığını görüb qara ilanı vurmaq istəyir,
amma atdığı ox ağ ilana dəyir. Ağ ilanı müdafiə etmək istədiyi üçün ilanlar
padşahı Ovçu Pirimin ağzına tüpürür, bunun sayəsində o, bütün heyvanların və
otların dilini bilir. Söyləyici 670 nömrəli süjeti nağıl strukturuna daxil etməklə
həm nağılı genişləndirməyə nail olur, həm də əsas süjetdəki hadisələrin inkişafında ondan istifadə edir. İlanlar padşahı hadisələrin sonrakı inkişafında artıq
köməkçi rolunda çıxış edir və çətin tapşırıqların icrasında Ovçu Pirimə kömək
edir. Qəhrəman onun sayəsində fil sümüyü əldə edir, ilanlar padşahının oğlunun
ağzında oynatdığı ləli gətirir və s. Süjetin ənənəvi variantları üçün xaraterik
olmayan bu funksiyalar 670 nömrəli süjetə əsas süjetin tələbi ilə söyləyici
tərəfindən sonradan əlavə olunmuşdur.
Mürəkkəb birləşmələrdə asılı süjetlərin ən çox başlanğıc və sonluğu ciddi
dəyişikliyə uğrayır. Məsələn, ―Əsl dost‖ nağılında ―Sirrin açılması‖ (525*) sü137
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jetinin yalnız son gedişi iştirak edir. ―Hürküdülmüş heyvanlar‖ (126) + ―Şiri razı
salan bölgü‖ (51) süjetlərindən təşkil olunmuş ―Dana, keçi və qoyun‖ nağılında
isə asılı süjetə məxsus heyvanların birgə ova çıxması, şərikli ov ovlamaları kimi
gedişlər iştirak etmir. Aslan, canavar və tülkünün bir evə daldalanmış dana, qoyun və keçinin üstünə gəlib çıxmaları ilə söyləyici nağılı ―Hürküdülmüş heyvanlar‖ süjetinə məxsus gedişlərlə davam etdirir. ―Yazıya pozu yoxdur‖ (930) və
―Yaxşılara yaxşlıq elə...‖ (910K) süjetlərindən təşkil olunmuş ―Zəngi‖ nağılında
qızının kasıb bir oğlana yazıldığını öyrənən padşahın yazını pozmaq üçün uğursuz cəhdindən bəhs olunur. Padşahın qəhrəmanı öldürmək üçün ilk cəhdi baş
tutmadıqda söyləyici ―Yaxşılara yaxşılıq elə...‖ süjeti ilə nağılı davam etdirir:
Qəhrəmanı öldürtdürmək üçün padşah onu aşpazın üstünə göndərir, aşpaza da
qabaqcadan onun yeməyini gətirməyə gələn şəxsi öldürməyi tapşırır. Padşahın
oğlu məcməyini oğlanın əlindən alıb özü aparır, aşpaz qəhərmanın yerinə onu
öldürür. Təsvirdən göründüyü kimi, asılı süjet bir çox ixtisarla verilir. Ənənəvi
variantda həmin süjet qocanın padşahla qarşılaşması, ―yaxşılara yaxşılıq elə,
pislərə öz pisliyi kifayətdir‖ kəlamını hər gün padşahın yadına salıb ondan ənam
alması ilə başlayırsa, kontaminasiya olunmuş variantda bu gedişlər ixtisar olunur və nağıl padşahın qəhrəmanı öldürmək üçün aşpazın yanına göndərilməsi ilə
başlayır. Ənənəvi variantda nağıl qocanın hər gün padşaha söylədiyi kəlamın nə
qədər doğru olmasının təsdiqi ilə yekunlaşırsa, kontaminasiya olunmuş variantda bu məsəl işlənmədiyi üçün süjet həmin fikrin təsdiqinə yox, padşahın qəhrəmanı ölürüb onu gözləyən təhlükəni ardan qaldırmaq istəməsinə yönəlir. Deməli, söyləyici əsas süjetə görə onu yenidən formalaşdırır, onu yeni məzmunda,
yeni formada təqdim edir, nəticədə asılı süjet qeyd olunan kəlamın təsdiqinə
yox, padşahın xislətinin açılmasına yönəlir.
Mürəkkəb nağıllarda əsas süjet müəyyən dəyişikliyə məruz qalır, xüsusən
də söyləyici süjetin sonluğunu dəyişdirir, onu tamamlamalı olduğu halda açıq
buraxır və kontaminasiyanı gerçəkləşdirdikdən sonra tamamlayır. Məsələn, beş
cildlik nağıllar toplusunda çap olunmuş ―Yusiflə Sənubər‖ nağılı ―Həsən Yusif‖
(425D) + ―Solmayan gül‖ (467) süjetlərinin birləşməsindən təşkil olunmuşdur.
Əmioğlu əmiqızı kiçik yaşlarından bir-birinə göbəkkəsmə edilir, nigah gecəsi
oğlan yoxa çıxır. Qız yeddi yolayrıcında imarət tikdirib gəlib-gedəndən başına
gələn əhvalatı soruşur. Bu yolla əmisi oğlunun yerini öyrənib onu xilas edir
(425D). Oğlan anasının köməyi ilə padşahın çətin tapşırıqlarını yerinə yetirir:
işıq saçan imarət tikdirir, pəri qızları gətirir. Pəri qızın köməyi ilə padşahı
öldürüb onun yerinə taxta çıxır (467). Ənənəvi variantlarda Sənubərin Yusifi
xilas etməsi ilə süjet tamamlanırsa, söyləyici növbəti süjeti nağıla daxil etmək
üçün sonluğu dəyişdirir və Yusifin xilas edilməsini nağılın axırına keçirir.
Nağılda qeyd olunur ki, Sənubər Yusifi tapır, amma pəri qızların gəldiyini görüb
onu yenidən tabutun içinə qoyub ağacın başına qaldırır. Tabuta yad adamın
əlinin dəydiyini hiss edən pəri qızlar Yusifi götürüb aradan çıxırlar. Bundan
sonra söyləyici Yusifdən olan oğlanın başına gələn hadisələrlə nağılı davam
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etdirir və nağılın sonunda çətin tapşırığın icrası zamanı qəhrəman həm də atasını
xilas edir. ―Etibarlı dost‖ (516) və ―Keçəllə kosa qəbirstanlıqda‖ (1654) süjetlərindən təşkil olunmuş nağıla diqqət yetirək. Əsas süjetdə qəhrəmanın padşahın
qızına aşiq olmasından, dostu ilə birlikdə qızın dalınca getməsindən, qızı görə
bilmək üçün özlərini naşılığa vurmalarından bəhs olunur. Sarayın önündə keçini
bəyirdirlər, guya onu kəsməyin üsulunu bilmirlər və s. Bu yolla qızın diqqətini
cəlb edir və saraya daxil olub öz hislərinin ona çatdırır (516). Növbəti süjetdə
isə hər iki dost qəbirstanlıqda gecələyir, quldurları qorxudub onların qənimətinə sahib olurlar (1654). 516 saylı süjetin ənənəvi variantlarında qəhrəman öz
hislərini qıza çatdırdıqda oğlana meyli olan qız onunla qaçmağa razılıq verir,
amma burada söyləyici kontaminasiyanı gerçəkləşdirmək üçün ənənəvi sonluğu
dəyişdirir. Qız qəhrəmanın kələk gəldiyini anlayıb onu saraydan qovur. Bundan
sonra söyləyici 1654 nömrəli süjetə məxsus gedişlərlə nağılı davam etdirir və
qəhrəmanın həmin qızla evlənməsini nağılın sonluğuna keçirir. Verilən nümunələrdən də göründüyü kimi söyləyicinin işi süjetlərə müəyyən dəyişiklik etməklə məhdudlaşmır, eyni zamanda nağılın bədii tamlığını qorumağın, onu
bitkin bir nağıl kimi formalaşdırmağın da qeydinə qalır.
Kontaminasiya zamanı süjetlərin düzülüşü də fərqlənir. Bir çox nağıllarda
söyləyici bir süjeti tamamladıqdan sonra növbəti süjetə məxsus gedişlərlə hadisələrin inkişafını davam etdirir. Bu vaxt kombinasiyanı təşkil edən süjetlərin ardıcıllığı düzxətli şəkil alır. ―Gül sənavərə neylədi‖, ―Cəlayi-vətən‖, ―Ağ atlı oğlan‖ kimi bir çox nağıllarda süjetlərin düzülüşü düzxətlidir. Bəzi nağıllarda söyləyici əsas süjetə məxsus gedişlərlə nağılı başlayır, hadisələrin müəyyən inkişafından sonra digər süjetə keçid verir. Məsələn, ―Cantiq‖ nağılında söyləyici nağılı TR 318 saylı süjetə məxsus gedişlərlə başlayır. Qəhrəmanın doğuluşundan,
şəkildəki qıza aşiq olmasından, qızın dalınca səfərə çıxmasından və yolda ona
qeyri-adi adamların qoşulmasından bəhs etdikdən sonra qəhrəmanı naməlum bir
şəhərə gətirməklə yeni bir süjetə keçid verir. Bundan sonra hadisələr ―Suyun
qabağını kəsmiş əjdaha‖ (300) süjetinə məxsus gedişlərlə davam edir. Həmin
süjet yekunlaşdıqdan sonra söyləyici yenidən əsas süjetə qayıdır və nağılı bu
istiqamətdə inkişaf etdirir.
Əsas və asılı süjetlərin daha mürəkkəb kombinasiyasına da rast gəlinir.
Söyləyici hadisələrin müəyyən inkişafından sonra asılı süjetə keçir, ondan bir
qədər bəhs etdikdən sonra yenidən əsas süjetə qayıdır. Əsas və asılı süjetlərin bu
cür kombinasiyasına ―Şahzadə Mütalib‖, ―İbrahim‖ və sair nağıllarda rast gəlinir.
―Şahzadə Mütalib‖ nağılında söyləyici nağılı ―Ər itmiş arvadını axtarır‖ (400)
süjetinə məxsus gedişlərlə başlayır, qəhrəmanın evi tərk etməsindən sonra ―Qızıl
dağ‖ (936) süjeti ilə davam etdirir. Amma bu süjeti də axıra qədər inkişaf
etdirmir, tacirin qəhrəmanı dağın başında ölümə tərk etməsi və onun dağdan enməyin yolunu tapmasını verdikdən sonra yenidən əsas süjetə qayıdır. Qəhrəmanın
göldə çimən pəri qızlardan kiçiyinin cildini oğurlayıb onunla evlənməsi, qızın
cildini ələ keçirib qeybə çəkilməsi və qəhrəmanın onu axtarmağa yollanmasını
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verdikdən sonra yenidən asılı süjetə qayıdır, sonda da nağılı əsas süjetə məxsus
gedişlərlə tamamlayır. Kifayət qədər mürəkkəb olan bu tip kombinasiyalar şifahi
ənənədə o qədər də geniş yayılmayıb, yalnız bir neçə nağılda müşahidə olunur.
Yuxarıda bəhs olunan kontaminasiyalar tematik birləşmələrdir. Bu cür
kontaminasiyalarda asılı süjet əsas süjetin məzmununa tabe etdirilməklə onun
bir komponentinə çevrilir, əsas süjetin açılmasına, orada cərəyan edən hadisələrin inkişafına kömək edir. Yaradıcı kontaminasiyaların bir qismi isə personaj
üzərində qurulur və əsas personajın açılmasına, ona məxsus müəyyən xüsusiyyətlərin daha qabarıq verilməsinə xidmət edir. Əvvəlki birləşmələrdə gördüyümüz tabeçilik münasibəti burada olmasa da, süjetlərin, qəhrəman tiplərinin birbirinə uyum saxlamasına söyləyici diqqət yetirir. Ona görə də bu cür birləşmələr
oxşar strukturlu, eyni qəhrəman tipinə malik süjetlər arasında baş verir. Məsələn, ―Qəbir üstündə keşik çəkmə‖ (530) və ―Yeddi qardaş divin bacısı‖ (516D*)
süjetləri məzmunca bir-birinə yaxın süjetlərdir: hər ikisində nikah tapşırıqlarının
icrası və bunun nəticəsində qəhrəmanın şahzadə qızla və ya yeddi qardaş divin
bacısı ilə evlənməsindən bəhs olunur. Kontaminasiya zamanı birinci süjet ―Divin canı göyərçindədir‖ (302), ikinci isə ―Oğurlanmış üç şahzadə qız‖ (301A)
süjetlərini tələb edir. Sual olunur: Bu fərqlilik haradan qaynaqlanır? Məlumdur
ki, ―Qəbr üstündə keşik çəkmə‖ süjeti passiv qəhrəman tipini təmsil edir: burada
qəhrəman sehrli köməkçilərin köməyi ilə fəaliyyət göstərir, onların vasitəsi ilə
qarşıya qoyduğu məqsədə çatır. ―Yeddi qardaş divin bacısı‖ süjeti isə sehrli-qəhrəmanlıq nağıl nümunəsidir, qəhrəman qarşıya qoyduğu məqsədə sehrli nağıllardakı kimi köməkçi və sehrli vasitələrlə deyil, fiziki gücü hesabına nail olur. Ona
görə də 530 saylı süjet kontaminasiya olunmaq üçün passiv qəhrəmanlı 302,
516D* saylı süjet isə aktiv qəhrəmanlı 301 saylı süjeti tələb edir. Yaxud, O
―dünyadan xəbər gətirmək‖ süjeti çox vaxt ―Gəlinlərin sınanması‖ (402) və
―Qorxubilməz qəhrəman‖ (326) süjetləri ilə kontaminasiya olunur. ―O dünyadan
xəbər gətirmək‖ süjetində qəhrəman qeyri adi güclərə sahib pəri qızla evlənir və
onun köməyi ilə padşahın çətin tapşırıqlarını yerinə yetirir. ―Gəlinlərin sınanması‖ (402) və ―Qorxubilməz qəhrəman‖ (326) süjetlərində də qəhrəmanın sehrli güclərə sahib pəri qızla evlənməsi onların kontaminasiyasına imkan verir.
―Məlik Məmmədlə Məlik Əhməd‖ nağılı üç süjetin birləşməsindən təşkil
olunub. Birinci süjetdə Məlik Məmmədin yeddi qardaşın bacısına aşiq olmasından, dostunun köməyi ilə qızın qardaşlarının nigah tapşırığını yerinə yetirib
onunla evlənməsindən (516D*); ikinci süjetdə divin qızı qaçırtmasından, qızı
xilas etməyə gedən qəhrəmana yolda qeydi-adi adamların qoşulmasından, qəhrəmanın quyuya düşüb divi öldürməsindən və qızı xilas etməsindən (301); üçüncü
süjetdə isə köməkçinin Məlik Məmmədi nigah gecəsi gözləyən təhlüklərdən
xilas etməsindən və sirri açdığı üçün daşa dönməsindən bəhs olunur (525*). Nağılın baş qəhrəmanı Məlik Məmməd olsa da, əsas fəaliyyətləri köməkçi rolunda
çıxış edən Məlik Əhməd isra edir. Əsas süjetdə hadisələrin inkişafı Məlik Əhməd obrazını açmağa kifayət etmədiyindən söyləyici əlavə süjetləri nağıla daxil
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etməklə bu obrazı açmağa, onun dost yolunda qatlaşdığı çətinlikləri, məşəqqətləri daha güclü şəkildə verməyə çalışmışdır. Məlik Əhməd yeddi qardaş divin
nigah tapşırıqlarını yerinə yetirərək onların bacısını öz dostuna alır, ağ divi öldürüb dostunun arvadını azad edir, dostunu nigah gecəsi gözləyən təhlükələrdən
xəbər tutub onu xilas edir. Söyləyici Məlik Əhməd obrazını daha da açmaq,
onun dost yolunda hər cür təhlükəni gözə almasını daha təsirli vermək üçün belə
maraqlı kontaminasiyaya baş vurur.
Yaradıcı birləşmələrin heç də hamısı oxşar strukturlu süjetlər arasında
gerçəkləşmir, fərqli struktura sahib, bir-birinə uyum saxlamayan süjetlərin də
kontaminasiyasına rast gəlmək mümkündür. Misal üçün, ―Şirzad‖ nağılı sehrli
və qəhrəmanlıq nağıllarının birləşməsindən təşkil olunub. Əsas süjet qan qisası
üzərində qurulub və qəhrəmanın atasını öldürüb taxtı ələ keçirmiş vəzirə qarşı
mübarizəsini əks etdirir. Bahadırlıq nağıllarında olduğu kimi, bu süjetdə də qəhrəman demonik varlıqların himayəsində böyüyür, adla personaj arasındakı
uyğunluq onu fərdi obraza çevirir, o, qarşıya qoyduğu məqsədə fiziki gücü hesabına çatır. Bundan əlavə, köməkçilərin nağıl strukturundan çıxması qəhrəmana
aktivlik verir: o heç bir köməkçinin yardımı olmadan fəaliyyət göstərir, düşmənə
qarşı təkbaşına mübarizə aparır və s. Əsas süjet qurtardıqdan sonra söyləyici
nağılı sehrli nağıl süjeti ―Ağ quş‖ (551) ilə davam etdirir. Əsas süjetdən fərqli
olaraq burada tamamilə fərqli qəhrəman tipi ilə qarşılaşırıq. Əsas süjetdə aktivliyi ilə seçilən qəhrəman köməkçinin əldə edilməsindən sonra passivləşir, əvvəlki aktivlikdən əsər-əlamət qalmır. Təkbaşına bir orduya qarşı mübarizə aparan qəhrəman adi tapşırığı da köməkçisiz icra edə bilmir. Bir-birinə daban-dabana zidd fərqli qəhrəman tiplərini eyni əsərdə bir araya gətirmək, fərqli kompozisiyalı süjetləri birləşdirmək söyləyicidən xüsusi yaradıcılıq tələb edir.
Köməkçinin süjet kombinasiyalarının təşklində rolu böyükdür. Mürəkkəb
strukturlu nağıllara diqqət yetirsək görərik ki, ayrı-ayrı süjetlərdən təşkil olunmalarına baxmayaraq burada yalnız bir köməkçidən istifadə olunur. Əsas süjetdə
əldə olunan həmin köməkçi kombinasiyanı təşkil edən digər süjetlərdə də iştirak
edir. ―Ağ atlı oğlan‖ nağılında qəhrəman dərvişin qalaçasını gəzdikdə bir otaqda
qabağına ət qoyulmuş ata, saman qoyulmuş quşa və arpa tökülmüş aslana rast gəlir.
Hər heyvanın yeməyini öz qarşısına qoyur, bu yaxşılığın qarşısında heyvanlar öz
balalarının birini ona hədiyyə verir. Qəhrəman həmin köməkçilərin köməyi ilə
qayınatasının tapşırıqlarını yerinə yetirir (538*), düşmən qoşununa qarşı mübarizə
aparır (532) və s. Yaxud, ―Qardaşlar div qarısının evində‖ (327B) + ―Çil at‖ (531)
süjetlərindən təşkil olunmuş ―Üç qardaş‖ nağılında qardaşlar növbə ilə ot tayasının
keşiyini çəkirlər. Böyük qardaşlar yuxuya qalır, kiçik qardaş barmağını yarıb
yarasına duz basmaqla oyaq qalır və tayanı dağıdan atı tutur. Həmin at həm əsas,
həm də asılı süjetdə iştirak edirərək div qarısından xilas olmaqda, padşahın çətin
tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə qəhrəmana köməklik edir. Kombinasiyanı təşkil
edən süjetlərdə bəzən ayrı-ayrı köməkçilərdən istifadə olunur, amma onların özləri
də eyni fəaliyyət nəticəsində əldə edilmiş olurlar. ―Üçtük kosa‖ nağılında ata
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oğlanlarına üç gün qəbri üstündə keşik çəkməyi və bacılarını ilk elçi düşən şəxslərə
ərə vermələrini vəsiyyət edir. Həmin fəaliyyət nəticəsində iki köməkçi əldə olunsa
da, birindən əsas, digərindən asılı süjetdə istifadə olunur. Yaxud ata səfərə çıxan
oğlanlarına məsləhət verir: Qarşınıza çıxan qismətdən qaçmayın, məqsədə çatmağa
tələsməyin və bir iş görəndə ağsaqqaldan məsləhət alın. Hadisələrin sonrakı inkişafında qardaşlar atalarından aldığı bu məsləhətlərə əməl etməklə öz mətləblərinə
çatırlar. Demək, söyləyici köməkçilərin üzərinə əlavə funksiya yükləyərək ondan
süjetləri bir araya cəmləmək, onları bir-biri ilə əlaqələndirmək məqsədilə istifadə
edir. Başqa sözlə, köməkçi bir bağ rolu oynayır, süjetləri birləşdirən, onları birbirinə bağlayan zəncir kimi çıxış edir. Ona görə də N.M.Vedernikova yazır: ―Əsas
personajların (qəhrəman və onun köməkçiləri) nağıl boyunca saxlanılması tamamilə
müxtəlif əsərlərin bütöv əsərdə birləşdirməyə kömək edir və nağılda vahid emosional əhval-ruhiyyə yaradır‖ (Vedernikova 1969, 47).
Yaradıcı birləşmələrdə bir süjetdən digərinə keçid əsaslandırılır. Söyləyici
bu əsaslandırmaları ya əsas süjetin tərkibində, ya da əsas süjeti tamamladıqdan
sonra növbəti süjetə başlamazdan əvvəl verir. Əsaslandırma əsas süjetin tərkibində verildiyi təqdirdə söyləyici asılı süjeti əsas süjetdəki hansısa bir fəaliyyətin
nəticəsi kimi təqdim edir. Məsələn, ―Keçəllə qazı‖ nağılında camaat hər söyüşə
görə qazıdan yüz tümən istəyən keçəldən şeytana lənət oxumasını tələb edir. Keçəlin şeytana lənət oxumamasından sonra söyləyici nağılı ―Şeytan qatır cildində‖
(1032*) süjeti ilə davam etdirir. Onu lənətləmədiyi üçün şeytan keçələ yaxşılıq
edir; qatır cildinə girir, keçəl onu qatır adıyla qazıya satır. ―Üç bacı nağılı‖nda qız
onu öldürmək üçün saraya girən dərvişi pilləkənlərdən itələməzdən əvvəl ona
kömək olması üçün qarnındakı körpəni Sübhi-sadiqə nəzir deyir. Süjetin digər
variantlarında rast gəlinməyən bu detal əslində söyləyiciyə növbəti süjeti kontaminasiya etmək üçün lazımdır. Uşaq doğulduqdan sonra üç dərviş gələrək ondan
deyilən nəziri verməsini tələb edir və bundan sonra nağıl ―Yengə və qız‖ (533)
süjetinə məxsus gedişlərlə davam edir. Bəzi nağıllarda isə əsaslandırma əsas süjet
tamamlandıqdan sonra verilir. ―Armudan bəy‖ nağılında qəhrəman tülkünün sayəsində padşahın qızı ilə evlənir, divlərin yaşadığı evə sahib olur. Nağıl burada tamamlanmalı olduğu halda tülkü Armudan bəyin dostluğa nə qədər sadiq olduğunu
yoxlamaq fikrinə düşür: özünü ölülüyə vurur, Armudan bəyin onu çəkməsinin
ucuna alıb kənara atdığını görüb ondan qisas almaq istəyir. Bu əsaslandırmanı
verdikdən sonra söyləyici 1149 saylı süjetlə nağılı davam etdirir.
Yaradıcı kontaminasiyalardan fərqli olaraq, mexaniki birləşmələrdə süjetlərin kombinasiyası təsadüfi xarakter daşıyır, bir süjetdən digərinə keçid əsaslandırılmır, süjetlər fərqli qəhrəmanlar üzərində qurulmuş olur. Bədii əhəmiyyət
kəsb etmədiyi üçün bu birləşmələrdən təşkil olunan nağıllar toplulara az hallarda
daxil edilir, ona görə də folklor toplularında belə birləşmələrə dair çox az nümunə
tapmaq mümkündür. Amma arxivdə saxlanan nümunələr arasında onların sayı
kifayət qədər çoxdur. Süjetlər arasında üzvü bağ olmadığı üçün belə birləşmələrin
əsas süjetin inkişafında, obrazın açılmasında heç bir rolu yoxdur. Belə nağıllar
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qəhrəman tipinə, kompozisiyasına görə tamamilə fərqli süjetlərin kombinasiyasından qurula bilir. Məsələn, ―Allahverdi çobanın nağılı‖nda söyləyici ―O dünyadan xəbər gətirmək‖ (465C) süjeti ilə nağılı başlayır və ―Qəhrəman ot tayasında‖
(1525S**), ―Qəhrəman samanlıqda‖ (1355C*) qaravəlli süjetləri ilə davam edir.
Əsas süjetdə Allahverdi çobanın, növbəti süjetdə isə onunla heç bir əlaqəsi olmayan Bədölət adlı qəhrəmanın başına gələn əhvalatlardan bəhs olunur. Tabeçilik
münasibəti olmadığı üçün süjetlər öz bütövlüyünü, tamlığını qoruyub saxlamış,
kontaminasiya zaman heç bir itkiyə məruz qalmamış, funksiyalarını itirməmişlər.
Bununla belə bu tip birləşmələrdə də növbəti süjeti calaq etmək üçün müəyyən
zəmin hazırlanır. Haqqında bəhs olunan nağılda əsas süjetin sonunda aşıq məclisi
təşkil etməklə söyləyici belə bir zəmini yaratmağa nail olur. Nağılda qeyd olunur
ki, camaatın padşahın zülmündən qurtarması münasibətilə aşıq məclisi təşkil olunur və məclisə yığışmış camaat aşıqdan qaravəlli söyləməsini xahiş edir. Söyləyici
bunu qeyd etdikdən sonra qaravəlli süjetləri ilə nağılı davam etdirir.
Beləliklə, kontaminasiya zamanı söyləyicinin süjetlər üzərində həyata
geçirdiyi əməliyyatlar – əsas süjetin tələbi ilə süjetlərdə müəyyən dəyişiklik
etməsi, ona müəyyən detallar artırması, bəzi gedişlərin yerini dəyişməsi və ya
ixtisar etməsi, onlara əlavə funksiyalar yükləməsi əslində nağılın bədii tamlığını
qoruyub saxlamağa xidmət edir. Bu əməliyyatlar sayəsində biz çoxsüjetli bir
əsərlə deyil, vahid ideyası olan, bitkin bir əsərlə qarşılaşırıq. Deyilənlər bir daha
göstərir ki, söyləyicisi təkcə şifahi ənənənin daşıyıcısı deyil, eyni zamanda bu
ənənənin yaradıcısı, onu yeni üsul və formalarla zənginləşdirən şəxsdir. Nağıllardakı kontaminasiya hadisəsi də söyləyicinin yaradıcılıq tərəflərini üzə çıxartmaq üçün bizə zəngin material verir.
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SPESĠFĠK ÖZÜNƏMƏXSUSLUĞU
Xülasə
Azərbaycan və ingilis uşaq folklorunda tapmacaların tədqiqi vacib məsələlərdən biridir. Tapmaca folklorun qədim janrlarındandır. Tapmacalar ilk formalaşma dövründə mifik səciyyə daşımış, animastik görüşlərlə bağlı olmuşdur.
Tapmaca janrının yaranmasında real həyat faktları da iştirak edir. Tapmacalar
uşağın zehni inkişafında çox böyük rol oynayır. Tapmacalar ətraf aləmin bütün
sahələrinə məxsus xüsusiyyətləri rəmzlər əsasında ifadə edir. Tapmacalar ətrafdakı obyektləri, insanı əhatə edən aləmi poetik söz kodu vasitəsilə işarələyir.
Tapmaca janrı praktik olaraq uşaq təfəkkürünün inkişafına, təkmilləşdirilməsinə,
onun təfəkkürünün çevikləşməsinə xidmət edir.
Tapmacalar nəzmlə və ya nəsr şəklində olur. Tapmacalarda ritm, ahəng
aparıcı yer tutur. Tapmacalarda söz oyunu, təkrar, təzad, müqayisə, təşbeh, istiarə və sairənin işlənməsi adət şəklinə düşmüşdür.
Uşaqların çox sevdiyi janrlardan biri kimi müxtəlif mövzu qruplarına
ayrılır: Heyvanlar aləmindən bəhs edən tapmacalar, bitki aləmi barədə yaranan
tapmacalar, səma cismləri barədəki tapmacalar və s. Tapmacalar içərisində yer,
təbiət hadisələri, ev əşyaları, quşlar, həşəratlar, insan bədənini ayrı-ayrı üzvləri,
təsərrüfat alətləri, dini və əsatiri hadisələr, texniki tərəqqi ilə bağlı tapmacalar da
yaşamaqdadır.
Açar sözlər: Uşaq folkloru, tapmaca, rəmz, nitq, ritm, ahəng
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SPECIFIC FEATURES OF AZERBAIJAN AND ENGLISH RIDDLES
Summary
The study of riddles in Azerbaijani and English children’s folklore is one of
the important issues. Riddle is one of the oldest genre of folklore. Riddles have
been associated with mythological and animistic views during the first formation.
Real life facts are also involved in the formation of the riddle genre. Riddles play
a major role in the child's mental development. Riddles express all the
characteristics of the surrounding world on symbols. Riddles point surrounding
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objects,the world surrounding people using the poetic word code. The riddle genre
is practically used to develop, improve, and agitate child's thought.
Riddles are in the form of poetry or prose. Rhythm and harmony take the
leading place in riddles. The use of word game, repetition, contrast, comparison,
simile, metaphor and so on has become a custom on riddles.
As one of the favorite genres of children riddles are divided into different
subject groups: Riddles dealing with the world of animal, riddles on the plant
world, riddles on celestial bodies and so on. There are also riddles related to place,
natural phenomena, household items, birds, insects, separate members of the
human body, farming tools, religious and mythical events, technical progress.
Key words: children's folklore, riddle, symbol, speech, rhythm, harmony
Нигяр Фикрет кызы Агаева
Национальная Академия Наук Азербайджана
Баку / Азербайджан
nagayeva@beu.edu.az
ОСОБЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИX И
АНГЛИЙСКИX ЗАГАДК
Резюме
Изучение головоломок в азербайджанском и английском фольклоре
является одним из важных вопросов. Загадка - один из самых старых
жанров фольклора. Загадки были связаны с мифологическими взглядами
во время первого образования. Факты реальности также участвуют в создании жанра головоломки. Загадки играют важную роль в умственном развитии ребенка. Загадки выражают все характеристики окружающего мира
символами. Загадки, указывают окружающие объекты, мир окружающих
людей используя поэтический код слова. Жанр головоломок практически
используется для развития, улучшения и агитации детского мышления.
Загадки сделаны в виде стихосложение или прозы. Ритм и гармония
является лидером в загадках.Использование голосовой игры, повторения,
контраста, сравнения, сравнения, метафоры и т. д. стало обычным явлением на загадки.
Поскольку один из любимых жанров детских загадок делится на
разные тематические группы: Загадки, связанные с миром животных,
загадки на растительном мире, загадки на небесных телах и т. д. Существуют также загадки, связанные с местом, природными явлениями, предметами домашнего обихода, птицами, насекомыми, отдельными членами
человеческого тела, сельскохозяйственными инструментами, религиозными и мифическими событиями, техническим прогрессом.
Ключевые слова: детский фольклор, загадка, символ, речь, ритм, гармония
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Azərbaycan və ingilis uşaq folklorunun hərtərəfli, rəngarəng mənzərəsini
yaratmaq üçün tapmacaların da tədqiqi vacib məsələlərdən biridir. İlk növbədə
ona görə ki, uşaq epik janrı kimi tapmacalar özünəməxsus dinamikliyə malik
olub, hal-hazırda canlı folklor nümunələrinin böyük bir hissəsini təşkil edir.
Tapmaca folklorun qədim janrındandır. İnsanlar arasında ünsiyyət və ictimai
münasibətlər yaranandan ta bu günədək xalq arasında düzülüb-qoşulur.
Tapmacalar ilk formalaşma dövründə mifik səciyyə daşımış, animastik
görüşlərlə bağlı olmuşdur. Azad Nəbiyev deyir ki, ―Tapmacaların mövzu və
məzmun mündəricəsi də onu çox uzaq dövrlərin yaradıcılığının məhsulu olduğunu göstərir. Erkən simvolik, magik düşüncə, totemistik və animistik baxışlar,
kosmoqonik və astral düşüncənin əks olunduğu bu nümunələrin daha əzəli təsəvvürlərlə bağlı olduğu bir sıra ayin, etiqad və mərasimlərin qovşağında yarandığı aydın nəzərə çarpır‖ [14, s.312]. Cansız əşya və heyvanların şəxsləndirilməsinə bəzi tapmacalarda indi də rast gəlirik.
Tapmacaların yaranmasına təsir göstərən amillərdən biri məhz bu rəmzi
yaradıcılıqla bağlı ənənə idi. Ayrı-ayrı predmet və hadisələrin xüsusiyyətlərini,
rəmzi cizgilərini müəyyən əmək prosesində rəmzi mənada ifadə etmək tapmaca
yaradıcılığının əsas şərti idi.
Tapmaca janrının yaranmasında real həyat faktları da iştirak edir. Tapmacalar uşağın zehni inkişafında çox böyük rol oynayır. Tapmacalar şifahi yaradıcılığın dinamik janrı kimi cilalana-cilalana yaddaşlarda yaşayır. Tapmaca mətni
simvol xarakteri daşıyır. Mətndə tapmacanın cavabının simvol kimi əsas əlamətləri sadalanır. Bir sıra keyfiyyətlərinə – yığcamlığına, mövzu genişliyinə, konkretliyinə və əyləncəli xarakterinə görə tapmacalar uşaqların ən çox sevdiyi folklor
nümunələrindəndir. Ümumiyyətlə, tapmacanı universal sənət də adlandırmaq olar.
İnsanlar ilk əvvəl dünyanı işarələrlə dərk etməyə başlamışlar. Dolayılıq və
məcazilik metaforik düşüncə tərzinin inkişafına şərait yaratmış, animizm, totemizm, kultçuluq, metamorfoza və alleqoriya mərhələlərində təbiətdəki varlıqlar
çevrilmə, başqa hala düşmə, şəxsləndirilmə, canlandırılma şəklində qavranılmışdır. Tapmacalar ətraf aləmin bütün sahələrinə məxsus xüsusiyyətləri rəmzlər əsasında ifadə edir. Biz bu mətnlərdən onu yaradanların əsasən hansı işlə məşğul
olduğunu görə bilərik: ―Biz tapmacaları tədqiq etdikdə kəndlilərin yaşayış şəraitini, məşğuliyyətini, köçərilik, əkinçilik, maldarlıq, sənətkarlıq işlərini və sairəni öyrənirik. Tapmacalardan aydın olur ki, kəndli hansı bitkiləri əkir, hansı təsərrüfat alətlərindən istifadə edir, hansı heyvanları, quşları ovlayır‖ [17, s.14].
Daha dəqiq desək tapmaca tapmaq üçün deyil, cavabı bilməyə yönəlik olaraq
söylənir. Bu öz təsdiqini geniş yayılmış tapmaca – tələlərdə tapır. Hər halda tapmacanın vəzifəsi ünsiyyətin vacib sakral məzmununun saxlanmasıdır. Bu aspektdə tapmaca profana qarşı qoyulan ritual biliyinin təşkilinin digər vasitələri ilə
tutuşdurula bilər. Tapmaca əsasən metafora şəklində qurulmuş düşündürücü
suallardan ibarətdir. Burada hər hansı məfhum, hadisə və əşyanın müəyyən
əlaməti, keyfıyyəti və ya xasiyyəti dolayı yolla anladılır, başqa cəhətləri isə giz146
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lədilir. Azərbaycan tapmacalarında elə metaforalar var ki, sürətlə variantlaşır, ya
da mətndən mətnə keçərək təkrarlanır, bir silsilə yaradır. İngilis folklorunda ən
geniş yayılan metaforalar kəndli, meşədə gəzən insan, it və at obrazının ətrafında
cəmləşir. Azərbaycan tapmacalarının metaforik mənzərəsi isə daha rəngarəng və
əhatəlidir: kainatla, göy cisimləri ilə başlanan siyahı ev quşları ilə tamamlanır.
Belə ki, rus folklorşünası V.Anikin yazır: ―İbtidai insanlar öz danışıq
dilində bu və ya digər cisim-əşya və ya hadisəni dolayı yolla obrazlı, metoforik
ifadə adı ilə adlandırırlar. İnsanları danışığa sövq edən mühüm ictimai, maddi
səbəblər var idi. Qədim insanların təbiət hadisələri, vəhşi heyvanlar qarşısında
acizliyi məhz onları belə müəmmalı dildə danışmağa məcbur edirdi. Onlar bir sıra
əşya, hadisə və heyvan adlarını olduğu kimi deyil, oxşar, bənzər rəmzi adlarla
söyləyirdilər‖ [1, s.63]. Lakin tapmacaların hamısınm ucdantutma metafora
şəklində qurulduğunu iddia etmək doğru deyildir. Çünki onların xeyli hissəsinin
sadəcə sual şəklində deyildiyi hamıya məlumdur. N.Seyidov tapmacanın yaranma
mexanizmini V.Anikinin fikrinə əsaslanaraq deyir ki, ―...İnsanların belə bir
danışıq formasından istifadə etməsinin başlıca səbəbləri var idi. Qədim insanlar
təbiət hadisələri, səma cisimləri, vəhşi heyvanlar və s. haqqında dərin məlumata
malik olmadığından, onları sehrli bildiklərindən və qorxduqlarından o şeylərin
adlarını olduğu kimi deyil, ona oxşar adlarla, dolayı yollarla çəkirdilər. Onlar elə
təsəvvür edirdilər ki, ov zamanı heyvanın və ya oxun adını çəksələr heyvan onu
başa düşər, qaçar, yaxud insana zərər vurar‖ [20, s.5-6]. Tapmacalarm qədim
dövrlərdə inkişafı gizli nitqlə, heyvanların, balıqların, bitkilərin və müxtəlif
əşyalarm ilin müəyyən fəsillərində və müəyyən şəraitdə bilavasitə adının düzgün
çəkilməsinin qadağan edilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Ona görə də ―Mifoloji
məktəb‖ nümayəndələri tapmacanı köhnənin maraqlı qalığı kimi qiymətləndirir və
onda dini qalıqların axtarılmasına cəhd göstərirdilər. Tapmacaların mifoloji
tədqiqatlarda istifadə olunmasına dair əldə olunmuş yeni nailiyyətlər bu mövzuya
az da olsa marağın artırılmasına səbəb olmuşdur. Elə bu yüksəliş az miqdarda da
olsa alimlərin diqqətinin yenidən tapmacalara ayrılmasına səbəb olmuşdur.
İbtidai dövrdən başlamış bu günə qədər insanlar ən çox hansı məsələ ilə
məşğul olmuşsa, hansı peşə, əşya və sairə onun gündəlik həyatında böyük əhəmiyyət kəsb etmişsə, onun haqqmda da saysız-həsabsız tapmaca yaranmışdır.
Tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, simvolların beşinci sinfi arxetipikdir [22, s.44153]. Elə rəmzləşmiş ifadələr var ki, böyük insan kütləsi (çox hallarda bütün
bəşəriyyət) üçün oxşar anlamlarda başa düşülür. Müxtəlif zamanlarda yaransa da
və ayrı-ayrı dillərdə tamamilə başqa cür səslənsə də, bir-birindən çox uzaq məkanlarda yaşayan əksər xalqların milli mədəniyyətlərində eyni məna yükünü daşıyır
və müxtəlif dünyagörüşlərinin formalaşmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Tapmacalar mürəkkəb quruluşlu insan təfəkkürünün məhsulu olub, insan
beynində mövcud olan dünya modelinin spesifik formada ifadəsidir. Yəni, tapmacalar ətrafdakı obyektləri, insanı əhatə edən aləmi poetik söz kodu vasitəsilə
işarələyir. Bu işarələmənin əsasını tapmaca janrına məxsus qəliblər təşkil edir.
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Eyni zamanda, tapmaca janrı praktik olaraq uşaq təfəkkürünün inkişafına, təkmilləşdirilməsinə, onun təfəkkürünün çevikləşməsinə xidmət edir: ―Beləliklə,
tapmacalar uşaqların ağıl, zəka, düşüncə yarışına çevrilir, uşaq folklorunun mühüm hissəsini təşkil edir. Uşaqların zehninin, dərrakəsinin inkişafına təkan verir,
onlarda bir tərəfdən tez qavrama, axtarıb tapma, iti hesablama, hazırcavablıq
qabiliyyətini surətləndirir, digər tərəfdən elmi əsəvvür yaradır‖ [15, s.241].
Azərbaycan tapmacalarının tədqiqi məlumdur ki, ötən yüzilliyin əvvəllərində onların bir janr kimi mükəmməl şəkildə toplanmasından sonra başlanmışdır. Tapmacaların nəşr olunmasında V.Xuhıfhı, H.Zeynallı, N.Seyidovun
əməyi xüsusilə qeyd olunmalıdır. H.Zeynallı 760, V.Xuluflu 726 Azərbaycan
tapmacasından ibarət hazırladıqları nəşrlərə geniş ön söz yazmışdılar [3, s.45].
Burada onlar atalar sözlərini qruplara ayırmış, mövzu, məzmun və əlifba sırası
iki nəsr prinsipinin əhəmiyyətli və qüsurlu cəhətlərini göstərmişdilər.
Tanınmış tədqiqatçı Hənəfi Zeynallı öz əhəmiyyətinə və yayılmasına görə
atalar sözləri və bayatılardan sonra tapmacaların şifahi xalq ədəbiyyatının janrları arasında üçüncü yer tutduğunu göstərir [25, s.3]. Yenə də H.Zeynallının sözləri ilə desək, tapmaca atalar sözü, bayatı, mahnı ilə müqayisədə daha çox kollektivlik xüsusiyyətinə malikdir. Bir sıra hallarda tədqiqatçılar tapmacaları həm
lirik, həm də epik üslubun janrı hesab edirlər. V.Vəliyev tapmacaları uşaq folkloru janrları içərisində [24, s.147], P.Əfəndiyev [9, s.123] isə janr sistemi daxilində götürür. P.Əfəndiyev yazır: ―Xalq ədəbiyyatımızın janrları içərisində ən az
tədqiq olunan və demək olar ki, heç öyrənilməyən tapmacalardır. Əgər ayrı-ayrı
nağıl, dastan və rəvayətlərdə, eləcə də yazılı ədəbiyyat nümayəndələrinin bəzi
əsərlərində rast gəldiyimiz cüzi miqdarda tapmacaları nəzərə almasaq, XIX əsrə
qədər tapmacalar toplanmamış və yazıya ahnmamışdır‖ [9, s.121].
H.Zeynallı yazırdı ki, tapmacalırn məzmun xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün onları ayrı-ayrı mövzulara ayırıb həmin mövzular üzrə çap
etmək lazımdır. O, müqəddimədə rus folklorşünaslığından gəlmə bir sıra yanlış
metodların və mülahizələrin əleyhinə idi. H.Zeynallıya görə ―tapmacaları daha
qədimə, ibtidai münasibətlər dövrünə aparmaq doğrü deyildir, onlarda da şifahi
ədəbiyyatın başqa nümunələrində olduğu kimi real təsəvvürlər dövründəki insan
həyatı özünü əks etdirmişdir‖ [25, s.8].
Elə eyni ildə V.Xuluflunun çap etdirdiyi ―Tapmacalar‖ kitabı nəşr prinsipi
etibarı ilə H.Zeynallının nəşrindən fərqlənirdi. V.Xulufluya görə tapmacaları hələ
uzun müəddət mövzulara ayırıb təsnif etməkdənsə əlifba sırası ilə nəşr etmək daha
faydalı olardı. Onun fikrincə bu nəşr üsulu tapmacaları daha qısa müddətdə toplamağa imkan verərdi. V.Xuluflu ilk dəfə olaraq tapmacaların milli məişət həyatında yarandığını, mərasimlərlə bağlı olduğunu göstərirdi. O yazırdı: ―...Tapmacalar
da başqa nümunələr kimi xalqın məişət həyatının məhsuludur. O, burada yaranmış, təkmilləşmiş, ağızdan-ağıza düşərək öz həyatını yaşamışdır. Şəkli xüsusiyyət
etibarilə tapmacaların müxtəlifliyini, onun müxtəlif zehni düşüncənin məhsulu
olması ilə bağlıdır. Onun epik və lirik növdə yaranması isə söyləyicinin səriştəsi
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ilə əlaqədar olmuşdur. Şer qoşub-düzməyə maraqlı olandan sonralar tapmacaların
yaranış yolu ilə bağlanmaları, qıfılbəndləri yaratmışlar‖ [19, s.6].
Tapmacaya münasibətdə V.Xuluflunun mülahizələri milli mətnə münasibəti
ilə seçilirdi. Şübhəsiz ki, folklorşünaslarımız sonralar həmin mülahizələri yeni istiqamətdə davam etdirmişlər. Bu istiqamətdə H.Əlizadənin [10, s.45-47], Ə.Axundovun [4, s.187-215] müxtəlif illərdə nəşrləri meydana çıxdı. Q.Paşayev ―Kərkük
folkloru antologiyası‖nda [15] tapmaca mətnlərini toplayıb nəşr etdirmişdir.
Tapmacaların sonrakı dövrdə nəşri xalqın şifahi ədəbiyyat nümunəsi kimi
öyrənilməsində N.Seyidovun toplayıb nəşr etdirdiyi ―Tapmacalar‖ kitabına
yazdığı geniş həcmli müqəddimənin də əhəmiyyəti az olmadı. N.Seyidov 1467
tapmacanı, 34 cavabı ilə birlikdə verilmiş bağlamadan ibarət toplayıb çap etdirdiyi kitaba yazdığı müqəddimədə bu janrın yaranma, yayılma və mövzu üzrə
qruplaşma məsələlərini geniş tədqiq etmişdir [18, s.5-39].
Folklorşünas A.Nəbiyev son araşdırmalarında uşaq folkloru nümunələrini
ayrıca başlıq altında folklorun bu sahəsi kimi verdiyi halda, tapmacaları ―mərasim folkloru ilə bağlı yaranan kiçik janrlar‖ başlığı altında ətraflı tədqiqita cəlb
etmişdir [13, s.352-372].
Tapmacalarda uşaq xarakteri üçün maraqlı bir aləm özünü göstərir. Ayrıayrı predmetlərin uşaqlar üçün sirli olan bir sıra xüsusiyyətləri tapmacalarda
ifadə edilmişdir. Tapmacalarda iki tərəf olur: tapmacanın qoyuluşu və onun cavabı. Deməli, onun ifasında ən azı iki nəfər iştirak etməlidir: tapmacanı söyləyən
və cavabını tapan.
Tapmacaların mövzuları çox müxtəlifdir. Onları şərti olaraq aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: təbiət və təbiət hadisələri; insan və onun bədən üzvləri; maddi nemətlər; bitkilər aləmi; heyvanlar; quşlar; kənd təsərrüfatı məhsulları; təsərrüfat alətləri; müxtəlif əşyalar və s. Tapmacalar uşaqların zehni
inkişafına kömək edir. Əlamətləri, müqayisədə göstərilən əşyanın, hadisənin
özünü tapmaq üçün uşaqlardan güclü fantaziya tələb edilir.
Tədqiqatçıların əksəriyyəti (H.Zeynallı [25], Ə.Axundov [4], P.Əfəndiyev
[9], N.Seyidov [18] ) tapmacaları mövzularına görə qruplaşdırırlar. N.Seyidov
tapmacaları daha konkret mövzu qruplarına ayırır [21].
Tapmacaların məzmununa, əhatə etdiyi obyektə, ifadə etdiyi anlayışlara
əsasən ən uğurlu təsnifatını professor A.Nəbiyev vermişdir: 1) Səma cisimləri,
təbiət hadisələri, su, od, yel və yer (torpaq) haqqında tapmacalar; 2) Bitki aləmi
ilə bağlı nümunələr; 3) Heyvanat aləmi ilə bağlı nümunələr; 4) İnsan, onun
bədən üzvləri, geyim və bəzəklər, yaşadığı evi, təsərrüfat və məişət əşyaları və
silahlar barədə tapmacalar; 5) Təamlar və xörəklər haqqında; 6) Musiqi və
musiqi alətləri ilə bağlı tapmacalar; 7) Texniki-tərəqqi ilə bağlı tapmacalar; 8)
Müxtəlif mövzulu tapmacalar; 9) Uşaq tapmacaları [14, s.316]. Belə ki, Uşaq
folkloru yaradıcılığında uşaqların əqli inkişafına mühüm təsir göstərən janrlardan biri də uşaq tapmacalardır.
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Ümumilikdə, tapmacalar uşaqların çox sevdiyi janrlardan biri kimi müxtəlif mövzu qruplarına ayrılır. Hər bir qrupun özündə uşaq xarakteri üçün
ənənəvi olan tapmaca nümunələri vardır.
Heyvanlar aləmindən bəhs edən tapmacalarda heyvanların müxtəlif xüsusiyyətləri açılır. Bəzən ev heyvanları, bəzən də insana kömək edən və zərər
vuran yırtıcı heyvanlar haqqında tapmacalar var. Belə nümunələrdə uşaq psixologiyası üçün ənənəvi cəhətlər və xüsusiyyətlər nəzərə çarpır. Bu tipli tapmacalarda müəyyən əzizləmə elementləri görünür.
Uşaq aləminin daim böyük marağına səbəb olan bitki aləmi barədə yaranan nümunələr də xüsusi yer tutur. Belə nümunələrdə təbiətdəki ayrı-ayrı bitkilərdən tutmuş, bütün çiçəklər, meyvələr və yaşıllıqlar tapmacalarda öz obrazlı
ifadəsini tapır.
Səma cismləri barədəki tapmacalarda da uşaq aləmi üçün maraqlı cəhətlər
vardır. Bu tipli tapmacalarda tez-tez müşahidə olunan təbiət hadisələri əsas
götürülür. Xalq arasında ay, ulduz, günəş, yağış, sel, külək haqqında çoxlu tapmaca yaşamaqdadır.
Tapmacalar içərisində yer, təbiət hadisələri, ev əşyaları, quşlar, həşəratlar,
insan bədənini ayrı-ayrı üzvləri, təsərrüfat alətləri, dini və əsatiri hadisələr,
texniki tərəqqi ilə bağlı tapmacalar da yaşamaqdadır.
R.Qafarlının tədqiqatında [16, s.273-385] da tapmaca uşaq folkloru janrı
kimi fundamental tədqiqata cəlb olunmuş, genişmiqyaslı təhlili aparılmışdır.
Alim uşaq tapmacalarının struktiru, mövzu dairəsi, səciyyəvi xüsusiyyətləri barəsində çox dəyərli elmi qənaətlərə gəlmişdir. R.Qafarlı tapmacanın xüsusiyyətləri barədə irəli sürdüyü fikirlər nəzəri baxımdan dolğundur və məsələnin
mahiyyətini dərin şəkildə anlamağa imkan verir. Əslində alimin məsələyə yanaşma prinsiplərini nəzərə aldıqda uşaq tapmacalarının mahiyyətini açan təsnifatın verilməsi mövzunun əhəmiyyətindən xəbər verir.
Tapmacalar nəzmlə və ya nəsr şəklində olur. Mənsur tapmacalar bir cümlədən ibarət olur (sadə, yaxud tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlədən). Tədqiqatçılar (V.Vəliyev [24], P.Əfəndiyev [9], N.Seyidov [21]) tapmacaları quruluşuna
görə iki yerə ayırırlar: 1. Mənsur tapmacalar (Nəsrlə olan tapmacalar); 2. Mənzum tapmacalar (Nəzmlə olan tapmacalar).
Nəsrlə olan tapmacaların əksəriyyətində məsələ sual şəklində qoyulur və ―O
nədir ki?‖ sözləri ilə başlanır. Mənzum tapmacalar isə daha çoxdur və quruluşca
müxtəlifdir. Bəziləri ―Tap, tapmaca‖, ―Bizdə bir kişi var‖ ifadələri ilə başlanır.
Nəsrlə olan Azərbaycan tapmacaları çox zaman sadə cümlə şəklində olur:
Alçaq damdan qar yağar (Ələk) [21, s.18], ―Ağac başında ağca yumaq‖ (qar)
[21, s.27], ―Ağac başında al yanaqlı qız‖ (alma) [21, s.53], ―Göy öküz yoldan
baxır‖ (qarpız) [21, s.51], ―Ağac başında unlu dağarcıq‖ (iydə) [21, s.54], ―Bir
qabda iki rəng su‖ (yumurta) [21, s.95], ―Qara toyuq qapıda yatar‖ (süpürgə)
[21, s.64], ―Ağaca minər qıçı sallanar‖ (əriştə) [21, s.147], ―Mən gedərəm, o
qalar‖ (ləpir) [21, s.145] və s. Bu tapmacalarda Azərbaycan xalqının məişəti, ilin
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fəsilləri, məişət əşyaları, tarixən daha çox istifadə etdiyi meyvə-tərəvəz, yediyi
yeməklər öz əksini tapmışdır.
Tapmacaların çoxu mənzum şəkildə ifadə olunur. Onların 2, 3, 4 misralı
nümunələri sayca daha çoxdur.
Yaşıldı abası,
Sarıdı libası (Badam) [21, s.57].,
Bizim evdə bir kişi var,
Ağzında üç dişi var (Sacayaq) [21, s.21].
Tapmacalarda ritm, ahəng aparıcı yer tutur. Ancaq bəzən tapmacalarda
hecaların sayının düz gəlmədiyi hallar da olur. Bu da tamamilə təbiidir. Çünki
tapmacaların vəzn və qafiyəsi hər zaman özünəməxsusluğu ilə seçilir. Tapmacalarda həmişə dəqiq vəzn və qafiyə olmasını gözləmək doğru olmazdı. Tapmacalar həm də insanların bilik və bacarığını yoxlamaq vasitəsi olmuş, onları
düşünüb daşınmağa məcbur etmişdir.
Tapmaca ingilis dilində ―riddles‖ adlanır. Anqlo-Sakson məişətində tapmacaların iki növü vardır: Bilməcə (―Engima‖) və söz oyununa əsaslanan bir
növ tapmaca (―Conundrum‖).
―Enigma‖lar ümumi olaraq məcazi və kinayəli bir dillə ifadə edilən
tapmacanın həll edilməsi üçün əməlli-başlı lazımlı bacarıq tələb edir. Bir uşaq
şeiri olan ―Humpty-Dumpty‖ yerə düşüb qırılmış bir yumurtanı izah və ifadə
edən tapmacadır. ―Humpty-Dumpty‖ eyni zamanda düşüb qırılınca təmir edilə
bilməyən şey – nəsnə mənasını verməkdədir.
Sualı və cavabı söz oyununa əsaslanan tapmacalara ingilis dilində
―Conundrum‖ deyilir. ―What is black and White and red all over?‖ (Tamamilə,
qara ağ və qırmızı olan nədir?) Sualı məşhur bir uşaq bilməcəsinin və ―Conundrum‖ tipi tapmacaya nümunədir. Tapmaca sualının cavabı ―Qəzet‖dir və cavabı
İngiliscədəki 'red '(qırmızı) sözündəki söz oyununa əsaslanır. 'What is read all
over?' (Başdan başa qırmızı olan nədir? və Başdan başa nə oxundu?) Eynilə
deyildiyi üçün məna fərqi yalnız yazılışdadır. Buna görə yuxardaki tapmaca
―qara, ağ‖ və ―tamamilə oxunan nədir‖ mənasına da gəlir. Bu nümunələr
ümümtürk kontekstində Azərbaycan tapmaca ənənəsinin Qərb dünyasına görə
daha zəngin və daha üstün olduğunu göstərmək məqsədiylə verilmişdir.
İngilis tədqiqatçısı Elizabet Taker [8, s.24] özünün uşaq folkloruna aid
irihəcimli tədqiqat işində tapmacalara da yer vermişdir. Müəllif bir çox
tədqiqatçının tapmacalarla əlaqəli araşdırmalarını müqayisə edərək təhlilə cəlb
etmişdir. E.Taker tapmacaların zarafat mahiyyətini və mənzum tapmacaların
səciyyəvi xüsusiyyətlərinə diqqət cəlb etmişdir.
Brayen Satton Smitin həmmüəllifi olduğu ―Uşaq folkloru‖ [6, s.161] kitabında ―Tapmacalar‖ adlı fəslin müəllifi Danielle M.Roemer tampacaların məzmun və
xüsusiyyətlərinə geniş yer ayırmışdır. O, tapmacaların janr kimi əhəmiyyətinə diqqət çəkmişdir. Şifahi ənənədə tapmacaların mahiyyəti və təsnifatına toxunmuşdur.
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İngiltərədə və ingilis dilli ölkələrdə tapmaca söyləyiciləri, toplayanlar çox
az və eyni növ formada olanları qeydə alıblar ki, nəticə olaraq onların texnikasını anlamama halları müşahidə olunur. Onlar öz müqayisələrinin və ritorik
tərtiblərinin təbiətini doğru şəkildə qiymətləndirə bilmədikdə növlər arasında
qarışıqlıq salaraq bu növləri korlayırlar.
Ümumiyyətlə, tapmacalarda söz oyunu, təkrar, təzad, müqayisə, təşbeh,
istiarə və sairənin işlənməsi adət şəklinə düşmüşdür. Öz növ-bəsində bunlar isə
janrın bədii cəhətdən daha da zənginləşməsinə xeylı kömək etmişdir.
Tapmacaların söylənilməsi prosesində iki və daha çox tərəf olur və bu
tərəflərin hər biri həmin prosesin eynihüquqlu iştirakçısına çevrilir, onda
tapmacalarda ifadə olunan anlayışların hamı tərəfindən anlaqlığının nə dərəcədə
əhəmiyyətə malik olduğunu başa düşmək olar. Həmçinin bu prosesin qarşılıqlı
şəkildə keçməsi tapmacalardakı anlayışların üstüörtülü şəkildə ifadə olunmasının zəruriliyini ortaya qoyur. Tapmacalar tarixi və etnik münasibətlərdə çoxlu
müxtəlifliklər aşkarlayır. Tapmacaların etnik səciyyəsi daha çox tapılmalı olan
predmetlərin seçimində (xüsusilə məişət predmetləri) obrazlarının xarakterində
və metaforik quruluşlarında ifadə olunur. Bəzən tapmacalarımızda elə meyvə,
heyvan, quş, xörək və sairə adlarına rast gəlmək olur ki, onlar yalnız Azərbaycanda şöhrət taparaq, başqa xalqlarda, eləcə də ingilislərdə demək olar ki, heç
təsadüf olunmur, ya əksinə, ingilislərə məxsus olan bir sıra əşya, yemək, heyvan, quş adları isə bizim tapmacalarda nəzərə çarpmır.
İngilis tapmacalarında tapmacaların motivləri kəndlinin evinin qonşuluğunda yaxud əhatəsində olur. Kiçik qurdlar, cücələr, süd, yumurtalar və həmçinin evdarlığa aid alətlər səciyyəvi və məşhur mövzulardır. Lakin hələ də burada
seçim həddindən artıq məhdudlaşdırılmış vəziyyətdədir. İtlərin və atların çox zaman tapmacanın cavabı olmamasına baxmayaraq, bəzi hallarda müqayisə mənasında da işlədilir. Pişiklər və siçanlar isə heç bir halda yuxarıda sadalanan vəziyyətlərdə işlədilmir. İngiltərədə isə tapmaca söyləyənlər çox nadir hallarda vəhşi
heyvanların adlarını işlədirlər. Tapmacalarda leyləyə, ayıya, tülküyə, yaxud canavara çox az hallarda rast gəlinir. Lakin bu varlıqlar çox tez-tez xalq nağıllarında işlədilir. Az sayda meyvə yaxud tərəvəzlər tapmacaların mövzularından
biri olur: kök, soğan, qoz, böyürtkən və gilas bu siyahıya daxildir. Almalar və
armudlar tamamilə tapmacalara naməlumdur. Güllərdən fərqli olaraq, qanqal
tapmacaların mövzularına daxildir. Daha doğrusu, bu kolleksiyada qəribə, müəmmalı olan və anlaşılmaz ədəbi əlaqələrdən ibarət güllərə aid tapmacalar vardır.
Tapmacaların birində və digər qəribə növündə kətan meydana çıxır. Tikiş, şamlar
və evdə olunan bir neçə fəaliyyət növü də burada təsvir olunur. Müvəqqəti olaraq
belə adlandırmaq olar ki, müasir ənənəvi ingilis tapmacaları qadın dünyasında
olan obyektlərlə və ya hər hansısa bir evin pəncərəsindən görülən dünya ilə
əlaqədardır. Yüksək səviyyəli inkişaf edən ingilis sivilizasiyasının ani təsirindən
uzaqda tapmaca söyləyiciləri mövzuların araşdırılmasının daha da
genişləndirməsinə baxmayaraq, burada yenə də vəhşi heyvanlar çox nadir hallarda
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tapmacaların mövzuları sırasına aid edilir, yaxud müqayisə mənasında işlədilir.
Kotançılıq və yığımla bağlı fəaliyyətlər demək olar ki, sadə tapmacalarda böyük
rol oynayır və müqayisələri müxtəlif növ idealar kimi tətbiq olunur. Məsələn, birbirini öldürən heyvanların yorğunluğuna olan müşahidələr bu cür müxtəlifliyə aid
edilə bilər. Əlbəttə ki, bu cür ixtiralarda insanların da rolu vardır.
İngilis tapmacalarında insanların zəngin və müəmmalı təsviri ənənələri
mədəniyyət səviyyəsinə görə nisbətən aşağı səviyyədə yerləşir və təəccüblüdür
ki, burada da cisimlərin müqayisəsi onların təsvirlərindən daha az işlədilir. Məsələn, xatırlada bilərəm ki, tapmacaların mövzularından olan üzüm, müqayisə
mənasında işlədilir. Hər hansısa bir əşyanı yumurta ilə təsvir edən yazarlar üçün
çox nadir hallarda yumurta, ən sevimli mövzudur.
Daha çox əşyaların heyvanlarla müqayisəsi səciyyəvi xüsusiyyət daşıyır.
Məsələn, donuzların xorultusu dəyirmana, itlərin hürməsi yaxud xoruzların
banlaması silaha, quşların uçuşu qar dənəciyinə işarə edir. Daha aydın desək,
cismin insanla bənzərliyini göstərməklə və insanın forma və fəaliyyətinin
detallarını seçib uyğunlaşdırmaqla tapmaca söyləyiciləri çox diqqətəlayiq fərasət
sərgiləyirlər. İngilis tapmacalarında bitkilərin və meyvələrin müqayisəsinə çox
nadir hallarda rast gəlinməsinə baxmayaraq, bəlkədə bəzi regionlarda bu mövzu
ən sevimli mövzu olaraq seçilməkdədir. Hər hansısa bir əşyanın bir digərilə
yaxud tamamilə müxtəlif bir cisimlə müqayisələri çoxdur, lakin bunlar qarışıq
və etinasız şəkildə təsəvvür edilir.
Köhnə forma olan ―Meşənin içərisindən keçəndə aşağıdakı hər şeyə
toxundu‖ tapmacasının solğun və neytral olduğu kimi qara aid ingilis tapmacası
da heyvanların hər budağa toxunuşunu yaxud kötükdə yaşayan insanın effektiv
təsirini verə bilmir. İngilislərin, ―Günəşin meşənin içərisinə gəlib getdiyi halda
ona toxunmaması‖ ideyası qarışıq və anlaşılmazdır. Bu cür qarışıq müddəti
təsvir edən tapmacaların sayısının az olmasına baxmayaraq ingilis ənənəsində
dövran edən versiyalar daha çoxdur.
Cismin, onun insan yaxud heyvan olmasını müəyyən edən hər hansısa bir
detalını vermədən üzvlərini sadalayan tapmacalar, qarışıq olaraq açıq şəkildə
təsvir olunmuşdur: ―Rəngi bozdur, qurd deyil//Dırnağı var at deyil//Qulaqları
pələdir//Dovşan deyil bəs nədir? (Uzunqulaq) [23, s.93].
Məşhur İngilis uşaq nəğmələrinin birində müəmmalı varlıq ―Humpty
Dumpty‖ haqqında danışılır. Bu qəhraman tərcüməçilər üçün də bir çox problemlərin qaynağı olmuşdur. Bu obraz Azərbaycan dilinə Şaltay-Baltay kimi tərcümə olunur. Şaltay-Baltay adi toyuq yumurtasıdır və həqiqət budur ki, əgər o
qırılsa heç bir qüvvə bütövləşdirə bilməz. Burada əşyaların təsviri tamamilə
müxtəlif məna kəsb edir.
Şaltay-Baltay divarda oturmuşdu
Şaltay-Baltay yuxuda yıxıldı
Bütün kral atlıları
Bütün kral silahlıları
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Bacarmaz Şaytayı
Bacarmaz Baltayı
Şaltay-Baltayı yığışdırammaz [12].
―Humpty Dumpty‖ mənası ingilis dilində ―kök bəstəboy‖deməkdir. İllüstrasiyalarda o, adətən yumurta kimi, lakin bəzi variantlarda isə oğlan kimi təsvir
olunur. İşin qəribəliyi bundadır ki, biz bu təsvirdən tapmacanın özünün nə
olduğunu təxmin etməliyik. Bu nəğmə əvvəl tapmaca kimi istifadə olunmuşdur.
Yumurta ilə əlaqəli Azərbaycan uşaq tapmacası ―O yanı qaya, Bu yanı
qaya, İçində sarı maya‖ [ 21, s.98] tapmacasını mətnindən aydın olur ki, sarı
mayanın yerləşdiyi məkanın hər tərəfi qayaya bənzəyir. O qaya - qabıq dağılsa
sarı mayanı da bir yerdə tutmaq mümkün olmayacaqdır. Burda ―sarı maya‖
ifadəsi tapmacanın tapılması üçün açar rolunu oynayır.
―Ana Qaz‖ ın göy gurşağı nəğməsində belə bir tapmaca vardır:
Bənövşəyi, sarı, qırmızı və yaşıl
Nə kralın əli çatır, nə də kraliçanın.
Heç Old Noll belə bunu bacarmır (göyqurşağı) [5, s.42].
Bu tapmacada adı keçən ―Old Noll‖ Oliver Kromvelldir. Tapmacada
göyqurşağının əlçatmazlığı onun adı ilə bir yerdə hallanır. O.Kromvel ucaboy
olduğu üçün belə bir bənzətməyə ehtiyac duyulmuşdur. Bu da göyqurşağının
əlçatmazlığını bildirir. Bu tipli tapmacalar düşüncəni və dərrakanı inkişaf etdirir.
Azərbaycan və İngilis folklorunda onlar bənzətmə ilə əşyanın metaforik
təsvirinə əsaslanmışdır. Bəzi tapmacalar isə sanamalara bənzəyir, bu həmdə
―canlı riyaziyyatdır‖, özünə məxsus say öyrənmə üsüludur.
Dərzi deyil, iynəsi var,
Nə sapı, nə düyməsi var (kirpi) [23, s.93].
Hadisə yalnız özünün modelinə məlum olan tapmaca tipinə bütün
Avropaya məlum olan İngilis tapmacaları və ―Cənab Tülkü‖ [2, s.37] və ―Cənab
Buynuz‖ [11, s.133] un nağılları ilə yaxından əlaqədar olan ―İlo‖ [7, s.150]
tapmacasını misal göstərmək olar. Bir neçə növü olan bu tipli suallar dinləyicidən xüsusi bilik, hesablama performansı, müqəddəs İncilə əsaslanan hadisələrin tarixinin detalları ilə yaxından tanışlığını tələb edir. Belə növ hazıracavab
suallar müxtəlif yönlü yaxud zidd ideaların kombinasiyasıdır.
―Bir üzvün varlığı, digərini yoxluğu‖ strukturlu ingilis tapmacalarında az
dəyişmiş formada sadə bir qüsur, cismi yaxud insanı müəyyən etməkdə yetərlidir. ―O, nədir ki, başı var amma saçı yox‖ kimi tapmacalarda nəzərdə tutulmuş
cismin əsas üzvlərindən birinin yoxluğu ilə yaranmış ziddiyyət, oxucunun
tapmacanın cavabını tapmasına əngəl törədə bilər. Bu cür suallar kəlimə oyununa bənzəyir. Lakin danışan sancağı nəzərdə tutaraq ―O nədir ki, başı var bədəni yox?‖ (sancaq), ―Başı var bədəni yox‖ – (çömçəquyruq) sualını verməklə
baş sözünü iki mənada işlətmişdir. ―Üzvlərin yoxluğu‖ qruluşuna mənzum tapmacalardan ―Döyür qapını bərk-bərk//Ayağı yox, əli yox//İstəyir gəlsin evə//Danışmağa dili yox (Külək) [23, s.94] nümunəsini göstərmək olar.
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―Çoxlu gözləri var, ağzı yox, burnu yox‖ strukturuna malik tapmacalarda
gözlər ələyin deşiklərini göstərir. Eyni zamanda kartofun gözlərini də işarə edir.
İrlandiyada qazana aid tapmacada gözlər, yerdə olan hava qovcuqlarını bildirmək üçün istifadə olunur. Məsələn, ―O, nədir ki, küncdə olur və 100 gözü var‖
yaxud ―O, nədir ki, 100 gözlü sığıncaqdır‖. Bu strukturda Azərbaycan tapmacaları da vardır. Bir çox ələklə bağlı İngilis tapmacalarında ―və burnu yoxdur‖
ifadəsi təzad yaradır. ―Gözü var‖ qruluşunda ―Görə bilmir gözü var//Buna kimin
sözü var (iynə) [23, s.93] mənzum tapmacasını nümunə göstərə bilərik
―Ağzı yox, dili var‖ və ―Ağzı (dili) yox, dişləri var‖ quruluşlu tapmacalarda
daha çox ağız və diş anlayışlarının təsvirində rast gəlmək olar: Ağzı olmayan, dili
olan cisim – Ayaqqabı. ―Dişləri var, ağzı yox mişar‖ formasında mişarın çoxlu
dişləri olan varlıqla müqayisəsi bir neçə yol ilə təkmilləşdirilmişdir. Bu tapmaca
çox vaxt cismin doymazlığı ilə əlaqələndirilsə də müasir tədqiqatçılar bu ideyanın
mişardan daha çox dəyirman ilə əlaqəsini üstün tuturlar. Avropada daha çox aydın
və koloritli mənzərələrə rast gəlinsə də, bunlar İngilisləri çox da cəlb etməmişdir.
Dişlərin müxtəlif heyvanlarla, xüsusilədə quşlarla müqayisələri ilə İngilis dilində
dişlərin qoyun, mal-qara ilə yaxud atlarla müqayisəsinə də əlaqəli şəkildə rast
gəlmək mümkündür. Dişlərin əşyalara aidliyi ingilis tapmacaları üçün də səciyyəvidir: ―Heç vaxt yanlış işləməz, dişləri var dişləməz‖ (Daraq) [23, s.94].
Tapmacaların bir çoxuna uşaq xarakteri üçün səciyyəvi cəhətlər, hazırcavablıq vərdişi oyatmaq, hər bir hadisəni bütün çalarları ilə öyrənmək və s. əks
olunmuşdur. Tapmacalar uşaqların zehni inkişafına kömək edir. Əlamətləri müqayisədə göstərilən əşyanın, hadisənin özünü tapmaq üçün uşaqlardan güclü fantaziya və bilik tələb edilir. Həm Azərbaycan, həm də İngilis tapmacaları uşaqları
bir çox istiqamətdə öyrədir, xalq müdriklik xəzinəsinə yönəldir və tərbiyə edir.
Tapmacaları uşaqlara bağlayan başqa bir cəhət özünü səs oyunları ilə
əlaqəsində göstərir. Söz oyunlarında istifadə olunan tapmacaların bir qismi
riyazi məsələ şəklində yaradılır. Əksər tapmacalarda cavab təkcə yaddaşın deyil,
həm də əqlin, zehnin yardımı ilə tapılır.
Tapmacalardakı mövzu rəngarəngliyi, müxtəlifliyi onların həyatın bir çox
sahələri ilə bağlı olmasından törəyir. Qədim zamanlardan tııtmıış son vaxtlara
kimi insanlar ən çox nə ilə məşğul olubsa, yaxud hansı əşya və ya heyvan onun
həyatında əhəmiyyətli yer tutubsa, o barədə də daha çox tapmacalar yaranmışdır.
hər bir xalq öz mühitinə, təbii şəraitinə uyğun bitkilər, meyvələr əkmiş, məhsul
becərib yetişdirə bilmişdir. Buna uyğun olaraq həmin meyvələr və bitkilər
haqqında da tapmacalar daha çox yayılmışdır. Bu tapmacalarda müəmmah örtük
altında bu və ya digər bitkinin, meyvənin səciyyəvi xüsusiyyətləri verilmişdir.
Tapmacalar çox qədimlərdə, uşaq folklorunun bir sıra başqa janrlarının
yarandığı vaxtlarda meydana gəldiyi kimi, bu yaradıcılıq fasiləsiz olaraq cilalanmış, bu günün özündə də tapmaca yaradıcılığı davam etməkdədir.
Tapmacalarla dünya və onun elementləri uşaqların (yeniyetmələrin) yaddaşına elə əlamətlərlə, elə xüsusiyyətlərlə həkk olunurdu ki, onlar insan həya155
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tının və məişətinin ümumi ahəngini nümayiş etdirir, həmçinin zəngin adət-ənənələrin, ritu- allarının içərisindən keçirirdilər.
Kiçikyaşlı uşaqlar tapmacalarda gördükləri, müşahidə etdikləri göy
cisimlərinin, təbiət hadisələrinin, ev əşyalarının, təsərrüfat alətlərinin, heyvan və
quşların əlamətlərini axtarırlar. Hazırcavab, zəkalı, təsəvvür və təxayyülü güclü
olan uşaqlar əlamətlərə görə əşyanı tez xatırlaya bilir. Uşaqlar iki dəstəyə
bölünüb qarşılıqlı sual-cavab etdikdə bu onları kollektiv şəkildə düşünməyə,
fikirləşməyə sövq edir, həmrəylik hissi yaradır.
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OVÇU PĠRĠM OBRAZI VƏ ĠLAN KULTU
Xülasə
Azərbaycan mifik görüşləri içərində ilan kultu ilə bağlı inanclar geniş yer
tutur. Belə ki, xalq içərisində ilanla bağlı çoxlu inanc mətnləri vardır. Bundan
başqa nağıllarda, əfsanələrdə ilan kultu ilə bağlı motivlər geniş yayılmışdır.
Lakin buna baxmayaraq, ilan kultu, demək olar ki, çox az tədqiq olunmuşdur.
Ilan kultu ilə bağlı obrazlardan biri məşhur Ovçu Pirimdir. Bu obrazla bağlı
nağıllar və əfsanələr vardır. Ovçu Pirim obrazı həmin mətnlərdə çox vaxt ilan
kultu ilə bağlı təqdim olunur. ―Ovçunun sirri‖ nağılı bütövlükdə ilan kultu ilə
bağlıdır. Nağlın qəhrəmanı Ovçu Pirim bütün mətnlərdə ovu təmsil edir. O, bir
ovçi kimi bütün qalan ovçulardan fərqlənir. Çünki o, bütün heyvanların,
quşların, canlı və cansız təbiət ünsürlərinin dilini bilir. Bu cəhətlər onun ov kultu
ilə bağlılığını və ovçuların hamisi olduğunu göstərir. Ovçu Pirimə bu qeyri-adi
qabiliyyətləri ilanlar padşahı bəxş edir. Nağıldan göründüyü kimi, Ovçu Pirim
ilanlar padşahının yanında inisiasya mərasimindən keçir: ilan onun ağzına
tüpürməklə Pirimi adi bir ovçudan magik güc və qabiliyyətlərə malik ovçuluq
hamisinə çevirir. Nağıldakı sınaq motivləri də ilan kultu ilə bağlıdır.
Açar sözlər: Ovçu Pirim, kult, ilan kultu, mif, mərasim, inisiasya, sınaq
Narmin Babayeva
The character of Hunter Pirim and the snake culture
Summary
In the Azerbaijani mythic areas, beliefs based on snake culture plays a big
role. Namely, there are lots of belief texts about snakes. Besides that, in tales
and legends the motives about the snake culture has widely spread. However,
the culture of snake has been implemented almost a little. One of the famous
characters related to snake culture is Hunter Pirim. There are tales and legends
about this character. In the majority of times the character of Hunter Pirim is
presented with snake culture. The tale of ―The secret of Hunter‖ is based on
snake culture as a whole. The hero of the tale Hunter Prim represents hunt in all
texts. He, as a hunter, is differed from all other hunters, because he knows the
languages of all animals, birds and all lifeless belongings. These aspects show
his bond with snake culture and his glory among hunters. These unique talents
are presented by the king of snakes to Hunter Pirim. As seen from the tale,
Hunter Pirim passes an initiation ceremony near the king of snakes: as the snake
spits to Pirim’s mouth, Pirim gets unique talents, such as magic power and
abilities. Testing motives in the tale is related to the culture of snake.
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Нармин Бабаева
Образ Овчу Пирим (Охотник Пирим) и культ змеи
Резюме
В мифических взглядах Азербайджана, поверья, связанные с культом
змеи занимают широкое место. Таким образом, в народе есть большое количество текстов с поверья, связанные со змеѐй. Помимо этого, в сказках,
легендах широко распространились мотивы, связанные с культом змеи.
Однако, несмотря на это, культ змеи можно сказать, что мало исследовался. Овчу Пирим (Охотник Пирим) является одним из известных образов,
связанных с культом змеи. Есть сказки и легенды, связанные с данным
образом. Образ Овчу Пирима (Охотника Пирима) в данных текстах в
большей части времени представляется в связи с культом змеи. Сказка
«Тайна Овчу» полностью связана с культом змеи. Герой сказки – Овчу
Пирим (Охотник Пирим) во всех текстах представляет охоту. Он как один
из охотников отличается от остальных охотников. Потому что он знает
язык всех животных, птиц, элементов живой и неживой природы. Эти особенности указывают на его связь с культом охоты и его покровительство
всех охотникам. Эту необычную способность Овчу Пириму (Охотнику
Пириму) дарует король змей. Как видно из сказок, Овчу Пирим (Охотник
Пирим) проходит церемонию инициации с королем змей: змея плюнув в
рот Пирима, он из обычного охотника превращается в покровителя охотников, обладающего магической силой и способностью. В сказках испытательные мотивы также связаны с культом змеи.
Ключевые слова: Овчу Пирим (Охотник Пирим), культ, культ змеи,
миф, церемония, инициация, испытание
Məsələnin qoyuluĢu: Azərbaycan mifik görüşləri içərisində ilan kultu ilə
bağlı inanclar geniş yer tutur. Belə ki, xalq içərində ilanla bağlı çoxlu inanc
mətnləri vardır. Bundan başqa nağıllarda, əfsanələrdə ilan kultu ilə bağlı
motivlər geniş yayılmışdır. Lakin buna baxmayaraq, ilan kultu, demək olar ki,
çox az tədqiq olunmuşdur. Halbuki bu kultun öyrənilməsinə çox geniş ehtiyac
vardır. Belə ki, ilan kultunun ayrıca tədqiq olunması folklorumuzda mövcud
olan bir sıra süjet və motivlərin, o cümlədən obrazların folklor yaddaşının çox
dərin qatlarında qalmış mənalarının üzə çıxarılmasına yardım edərdi. Belə
obrazlardan biri də məşhur Ovçu Pirimdir. Bu obrazla bağlı nağıllar və əfsanələr
vardır. Çox maraqlıdır ki, Ovçu Pirim obrazı həmin mətnlərdə çox vaxt ilan
kultu ilə bağlı təqdim olunur.
ĠĢin məqsədi: Bu işdə qarşımızda duran vəzifə Ovçu Prim obrazının ilan
kultu ilə bağlılığının ―Ovçunun sirri‖ nağılı əsasında öyrənilməsidir.
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İlan kultu, əsasən, mifik inanc mətnləri, nağıllar və əfsanələrdə geniş
yayılmışdır. Nağıllarda (bax: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10) bu obraza çox rast
gəlirik. Həmin nağıllardan biri də ―Ovçunun sirri‖ nağılıdır (1, 237-254).
―Ovçunun sirri‖ nağılının qəhrəmanı məşhur Ovçu Pirimdir. Nağıl bütövlükdə Ovçu Pirimlə ilanlar arasında olan münasibətdən bəhs edir. Ovçu Pirim
təkcə bu nağılda deyil, ümumiyyətlə bir çox başqa mətnlərdə də ilanlarla bağlıdır. Bu bağlılığı mətndən mətnə təkrarlanması bu süjetlərin ilan kultu ilə bağlılığı haqqında düşünməyə vadar edir. Çünki folklorda eyni br epizodun, eyni bir
süjetin təkrarlanması təsadüfi deyildir. Fransız alimi Klod Levi-Strosa əsaslanaraq deyə bilərik ki, əgər bir folklor mətnində təkrarlanma vardırsa, demək,
orada mifik görüş var. O, bu barədə yazır: ―Eyni ardıcıllığın mifdə və ümumiyyətlə, şifahi ədəbiyyatda ikiləşməsi, üçləşməsi və ya dördləşməsi ilə rastlaşılması çox vaxt sual doğurur... Təkrarlanma xüsusi funksiya daşıyır və məhz mifin strukturunu aşkarlayır‖ (17, 206). Folklor mətnlərində Ovçu Primin ilanlarla
bağlılığı da daim qarşımıza çıxmaqla təkrarlanır. Belə görünür ki, ovçuluq kultu
ilə ilan kultu biri-biri ilə sıx bağlıdır. Axı Ovçu Prim obrazı bütün mətnlərdə ov
hamisi kimi ovçuluq kultu ilə bağlıdır.
Əvvəlcə Ovçu Pirim obrazı haqqında fikirlərə nəzər salaq. Nağılşünas
ailm Oruc Əliyev yazır ki ―Ovçu Pirim‖ Azərbaycan folklorşünaslığında əsasən
heyvanlar aləmindən bəhs edən nağıl kimi təhlil olunmuşdur (12, 21).
Qeyd edək ki, ―Ovçu Pirim‖ nağılı da ―Ovçunun sirri‖ nağılı kimi Ovçu
Pirim haqqında olan nağıllardan biridir. Lakin O.Əliyev ―Ovçu Pirim‖ nağılının
heyvanlar haqqında nağıl kimi təqdim olunması ilə razılaşmır. O, belə hesab edir
ki, bu nağıl sehrli nağıllar tipinə aid edilməlidir. O.Əliyev öz fikrini belə əsaslandırır: ――Ovçu Pirim‖ nağılının süjeti ―Möcüzəli tapşırıq‖ (AT, 460-499) süjet
bölümünün AT 465 süjetinə uyğun gəlir. Bu nağılın əsasında möcüzəli tapşırıqlar
durur. Nağılın baş qəhrəmanı Ovçu Pirim birinci dəfə şahın əmriylə fil sümüyündən saray tikdirir, bu möcüzəli tapşırığın yerinə yetirilməsində ona qeyri-adi qüvvələr yardım edir və sehrli üzük də bir vasitə olur. İkinci dəfə şah Ovçu Pirimdən
Çin şahının qızını gətirməsini tələb edir. Çin şahı isə Ovçu Pirimin qarşısında üç
şərt qoyur: birinci gərək o, 12 çuvalda 12 gilə şeyi bir – birinə qatıb 12 ağaclıq bir
yerə səpib, sonra da bir saata onları yığıb ayırd edə, ikincisi hər qoluna bir dəyirman daşı taxıb qızla ötüşə, üçüncüsü qara ilanlar şahının oğlunun ağzında oynatdığı ləli gətirə. Göründüyü kimi, birinci tapşırıq kimi Çin padşahının qoyduğu
şərtlər də möcüzəli şərtlərdir. Bu tapşırığın da yerinə yetirilməsində qəhrəmana
möcüzəli qüvvələr kömək edir və hər şey qeyri-adi yolla həyata keçir. Bir çox
sehrli nağıllarda olduğu kimi, bu nağılda da ilan sehrli qüvvəyə malikdir. İlanın
ağzının suyu adi insan olan Ovçu Pirimə də qeyri-adilik verir. Ovçu Pirim cansız
cisimlərin, daşların, otların, eləcə də quşların, heyvanların gizli sirlərini dərk etməyə başlayır, onların dilini başa düşür. Möcüzəli haminin və sehrli vasitənin
köməyilə Ovçu Pirim istədiyini əldə edə bilir. ―Ovçu Pirim‖ nağılında yasaq və
onun pozulması motivi süjetdə əsas yer tutur. Hadisələr yasaq edilmiş sirrin
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açılması ilə sona yetir. Yasaq və onun pozulması motivi də sehrli nağıllarda geniş
yayılmış motivlərdən biridir. Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, ―Ovçu
Pirim‖ nağılı da səciyyəvi sehrli nağıllardan biridir ― (12, 21-22).
Göründüyü kimi, Ovçu Pirim bütün mətnlərdə bitkilərin, quşların, heyvanların dilini bilən obraz kimi təqdim olunur. Bu qabiliyyəti isə ona məhz ilan
verir. Əgər Ovçu Pirimin heyvanların dilini bilməsi onun heyvanların hamisi
olmasını göstərirsə, bu qabiliyyəti ona ilanın verməsi də Ovçu Pirim obrazının
ilan kultu ilə bağlılığını göstərir.
Mifoloq Ramazan Qafarlı belə hesab edir ki, ―Ovçu Pirim‖ nağılının
əsasında məhz ovçuluq mifləri durur (15, 178). Müəllifin fikrincə, Ovçu Pirim
obrazı ilə ilanların bağlılığı adi hadisə deyil. Bu bağlılıq Ovçu Pirimlə bağlı
süjetlərdə mühüm, vacib bir məqamdır. R.Qafarlı yazır: ―İlanlar padşahının Ovçu Pirimə heyvanların, quşların dilini öyrətmək səhnəsini ―Ovçu Pirim‖ nağılından çıxartmaq olmaz. Çünki nağıl bu hadisə üzərində qurulmuşdur (15, 182).
Nağılşünas-mifoloq Ramil Əliyev belə hesab edir ki, ――Ovçu Pirim də
meşə kultu ilə bağlıdır. ―Ovçu Pirim‖ nağılında göstərilir ki, onun şişə taxdığı
ceyran tikələri hərəsi bir ceyran olub qaçmağa başladı. Bu, adi reinkarnasiya
hadisəsidir. Odun təsiri ilə ölmüş ceyran ətindən yeni ceyranlar əmələ gəlir‖ (11,
8). ―Nağılda ağ ilan gündüzü, qara ilan gecəni təmsil edir. Nağılda göstərilir ki,
qara ilan az qala ağ ilanı boğsun. Biz burada əksliklərin mübarizəsinin şahidi
oluruq. Ovçu Pirim oxu çilləyə qoyub qara ilanı nişan aldı. Amma bədbəxtlikdən ox ağ ilana dəyib, onu bərk yaraladı. Burada ox günəşin şüasıdır. Günəş
öz oxunu torpağa sancanda qaranlıq da qaçır. Mifoloji mətnin mənası təbiət
hadisəsinə uyğun gəlir. Nağılın süjeti buradan sakrallığa doğru gedir. Sakrallıqla
ovçu Pirim arasında birbaşa əlaqə alleqorikliklə bağlıdır. Ağ ilan dil açıb danışır
ki, mən bilirəm sən məni qəsdən vurmamısan, qara ilanı vurmaq istəyirdin,
amma ox mənə dəydi. İndi ilanlar padşahıynan danışıb qurtarandan sonra desə
ki, məndən nə istəyirsən, onda qorxma, de ki, iki şey istəyirəm, biri yaşıl qaşlı
üzüyü mənə ver, ikincisi də ağzıma tüpür. Atam nə qədər qəzəblənsə də,
qorxma, elə o şeyləri istə (11, 10). Burada alleqorikliyin iki forması müşahidə
olunur. Birincisi, heç bir xarici təsir olmadan insan dili ilə danışmaq, ikincisi,
xarici təsirin köməyi ilə bütün heyvanatın, nəbatatın dilini bilmək. Ovçu Pirim
ilanlar padşahının onun ağzına tüpürməsi ilə bu qabiliyyətə malik olur. Ancaq
burada bir tabu da vardır. Ovçu Pirim bu sirri, yəni heyvanat və nəbatatın dilini
bilməsini heç kəsə açmamalıdır. Yoxsa onu ölüm təhlükəsi gözləyir. Ovçu Pirim
yer mənşəli qəhrəmandır, o bu sirri açmaya bilmir. Burada ezoteriklik ilanlara
məxsus sirrin qorunmasından ibarətdir. Ovçu Pirim bu sakrallığı qoruya bilmir.
Bir anlığa düşünək ki, Fatma da totemin sirrini açıb, onda o da ölümə məhkum
olacaqdı. Ancaq bu belə olmadı. Totem Fatma ilə eyni kökdəndir, daha doğrusu,
Fatma totemin kökündəndir. Ovçu Pirim ilə ilanlar arasında birbaşa bağlılıq
yoxdur. İlan ovçu Pirim üçün sonradan qazanılmış mifoloji dünyagörüşdür.
Daha dəqiq desək, ilan ovçu Pirimin kultudur, ona səcdə edir‖ (13, 126-127).
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R.Əliyevin bu fikirlərində iki cəhət diqqəti cəlb edir:
Birincisi, Ovçu Pirimin meşə kultu ilə bağlılığı;
İkincisi, ilanın ovçu Pirimin kultu olması, onun ilana səcdə etməsi.
Əlbəttə, R.Əliyev Ovçu Pirimi meşə kultu, daha doğrusu bitki-ağac kultu
ilə əlaqələndirərkən nağıl faktlarına əsaslanır. Biz alimin bu fikrinə hörmətlə
yanaşmaqla bərabər, bir məsələni əlavə etmək istərdik ki, Ovçu Pirim bir hami
obrazı kimi təkcə meşə-bitki/ağacla bağlı deyildir. O həm də heyvanların,
daşların, quşların dilini bilir. Ən başlıcası isə Ovçi Pirim bu qabiliyyətini ilanlar
padşahından alır. Bu da onun ilan kultu ilə bağlılığını göstərir. R.Əliyev də,
göründüyü kimi, bunu təsdiq edir.
İndi isə Ovçu Pirim obrazı ilə ilan kultu arasındakı bağlılığı ―Ovçunun
sirri‖ nağılı əsasında izləməyə çalışaq. Nağılda deyilir ki, Ovçu Pirim ən yaxşı
ovçulardan biri imiş. Bir gün ovda gözü iki ilana sataşdı. İlanlardan biri əlvan
rəngli, alabəzək, naxışlı ilan idi, o birisi isə qara və eybəcər ilan idi. Qara ilanın
o gözəl ilanın belinə minməsi ona çox pis təsir elədi. Oxla qara ilanı nişan aldı.
Lakin ox gözəl ilana dəyib, onu yaraladı. Ovçu Pirim peşiman oldu. Qara ilan
qaçıb əhvalatı gözəl ilanın atasına danışdı. Sən demə, bu gözəl ilan ilanlar
padşahının qızı imiş. Atası əhvalatı qızından soruşdu. Qız baş verən əhvalatı
başqa cür söylədi: ―Mən yolnan gedəndə Ovçu Pirimə rast oldum, o məni vuruf
yaraladı‖. Bunu eşidəndə ilannar paççahı çox qəzəfləndi. Dedi:
– Bəs mənim qızımın günahı nəymiş ki, Ovçu Pirim qızımı vuruf şikəst
eliyif.
İlannar paççahı car çəkif bütün ilannarı yanına çağırtdırdı. İlannar hamısı
onun əmrinən toplaşdılar. İlannar paççahı əmr elədi:
– Gedin Ovçu Pirimi yanıma gətirin.
İki ilan Ovçu Pirimin dalınca yollandı‖ (1, 239).
Həmin iki ilan Ovçu Pirimin yanına gəldilər və işin əslini ondan
öyrəndilər. Günahın qara ilanda olduğunu bilən iki ilan Ovçu Pirimə kömək
etmək qərarına gəldilər: ―İlannar Ovçu Pirimə qulax asıf dedilər:
– İndi ki, sən ilannar paççahının qızını bilə-bilə vurmuyufsan, onda hər
şeyi olduğu kimi paççahımıza danışarsan. Danışıf qurtarannan sora ilannar
paççahı sənin günahınnan keçif sənnən soruşajax ki, mənnən nə isdiyirsən. Onda
sən ona cavaf ver ki, heş bir şey isdəmirəm, ancaq bircə ağzıma tüpür. Bu sözü
deyəndə o sənə deyəjək ki, axı tüpürsəm ağzında saxlıya bilməzsən. Onda sən
deyərsən ki, eybi yoxdur, saxlaya bilərəm. O sözdən sonra ilannar paççahı sənin
ağzına tüpürəjək. Sən isə bütün dünyada yaşıyan heyvannarın, quşdarın dilini
öyrənəjəksən‖ (1, 240).
Ovçu Pirim ona deyildiyi kimi edir. İlanlar padşahı həqiqəti öyrənəndən
sonra Ovçu Pirimi mükafatlandırır. Lakin o, Ovçu Primin ağzına tüpürərkən onu
belə xəbərdar edir: ―Ey Ovçu Pirim, indi get, ancaq bu sirri saxlıya bilməyəjəksən. Əyər bu sirri başqasına söyləməsən, onda sən dünya da yaşıyan bütün
cannıların, heyvannarın, quşdarın, hətta otdarın, çiçəklərin dilini biləjəksən. Elə
162

Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2017/2

ki, bunu başqasına söy lədin, bütün bunnar əlinnən gedəjək. Sora isə sənin üçün
daha pis olajax‖ (1, 240).
Burada üç mühüm məqam ortaya çıxır:
1) Ovçu Pirimin ilanlar padşahından vergi alması;
2) Verginin tüpürmək yolu ilə verilməsi;
3) Şərt-yasağın qoyulması.
İndi bu məqamları ardıcıllıqla nəzərdən keçirək:
Birincisi, adi bir ovçu olan Pirim ilanlar padşahının köməyi ilə qeyri-adi
adama, sehrli qabiliyyət sahibi olan insana çevrilir. İndi o, bütün təbiət
varlıqlarının dilini bilir. Bu sehrli qabiliyyəti ona ilan verir. Buradan aydın olur
ki, Ovçu Pirimi adi bir insandan qeyri-adi bir insana ilan çevirir. Bütün təbiət
varlıqlarılnın dilini bilmək Ovçu Pirimə təbiət üzərində hakimlik etməyə imkan
verir. Çünki ağacların, otların, quşların, heyvanların dilini bilmək onların sirrini
bilmək deməkdir. Beləliklə, Ovçu Pirim təbiətin hakiminə çevrilir. O, indi bütün
təbiət varlıqlarının fövqündə (üstündə) durur. Bu cəhət mifik görüşlər baxımından bütün təbiət ünsürlərinin Ovçu Pirimə tabe olması deməkdir. Bütün bunları
ona ilanlar padşah bəxş edir. Bu, vergi deməkdir. Vergini həmişə qeyri-adi qüvvələr verirlər. Göründüyü kimi, Ovçu Pirim də öz qeyri-adi qabiliyyətini ilandan
alır. Bu cəhətdən Ovçu Pirim bir ovçu kimi məhz ilan kulti ilə bağlıdır. Yəni
onun adi ovçudan sehrli-magik ovçuya çevrilməsinin əsasında ilan kultu durur.
Kultşünas alim Rövşən Əlizdə yazır: ―İlan kultunun xalq inamlarındakı
izlərini görmək üçün ilk növbədə çeşidli elementlərin və mifik etiqadlardan
gəlmə görüşlərin bu kult kontekstində birləşməsinə diqqət yetirmək zəruridir.
Qeyd edək 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‖ (14, 101).
İkincisi, vergi verilməsi tüpürmə yolu ilə həyata keçirilir. Yəni ilanlar padşahı Ovçu Pirimin ağzına tüpürür. R.Əliyev nağıllarda ―udulub qusulma‖ motivindən danışarkən Ovçu Pirimi də yada salır. O yazır: ― Udulub qusulma motivi
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inisiasiya ilə bağlıdır, quş dilini bilmək başqa üsullarla da qazanılır (ilanın ―xidmətini‖ inkar etməkdə əsas məqsəd inisiasiyadır, quş dilini öyrənmək ikinci
dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir). ―Gülağanın nağılı‖nda əjdahanın qarnından çıxan
Gülağa göyərçinlərin, qarğaların dilini bilir. İlanın ovçu Pirimin ağzına tüpürməsi ilə quşların, heyvanların dilini bilməsi bir olur. Bu motiv ―Quş dilini bilən
İsgəndər‖ nağılındakı motivin də əsasında durur‖ (13, 158).
Göründüyü kimi, R.Əliyev ilanın Ovçu Pirimin ağzına tüpürməsini inisiasiya ilə əlaqələndirir. Alimin bu yanaşması doğrudur. Çünki ilanın Ovçu Pirimin
ağzına tüpürməsi, əslində, inisiasiya-keçid mərasimidir.
Q.A.Levinton yazır ki, inisiasiya fərdin bir statusdan o birisinə keçidi və
bu keçidi formalaşdıran mərasim deməkdir (16, 543). Ovçu Pirim də ilanın onun
ağzına tüpürməsi yolu ilə bir statusdan o birisinə keçir. Nağlıdakı inisiasiya üç
mərhələni əhatə edir:
a) Ovçu Pirimin adi ovçu statusu;
b) Tüpürmə yolu ilə verginin verilməsi;
c)Ovçu Pirimin yeni statusu: bütün təbiət ünsürlərinin dilini bilən Ovçu Pirim.
Üçüncüsü, Ovçu Pirim ona vergi verilməsinin sirrini açmamalıdır. Sirr
məsələsi nağıldakı ilanların kultla bağlılığını təsdiqləyir. Çünki hər bir kultpərəstiş sisteminin əsasında sakral (müəddəs) sirr durur. Ovçu Pirim də vergini
aldıqdan sonra sirr daşıyıcısına çevrilir.
R.Qafarlı bununla bağlı yazır: ――Ovçu Pirim‖ nağılında görürük ki, tabu –
yasaq (İlanın Ovçu Pirimə quşların, heyvanların dilini bilməsi sirrini açmamaq
barədə qoyduğu qadağan nəzərdə tutulur) süjetin əsas əlaməti kimi çıxış edir və
hadisələrin inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edir. V.Y.Proppun fikrincə, nağıllarda qəhrəmanların başına gələn hər hansı bəlaya səbəb ―qadağanlar‖ın pozulmasıdır‖ (15, 204-205).
Ovçu Pirim də sirri saxlaya bilmir. O, nağılda bir neçə dəfə sınaqdan keçirilir.
Birinci sınaq:
O, bir gün səfərə çıxır. Yolda atı ilə onun balasının söhbətini eşidib gülür.
―Yolda atın qulunu anasınnan geri qalmışdı. Ovçu Pirim onnarın öz aralarındakı
danışığını eşitdi. Qulun kişniyərəh anasına dedi:
– Ay ana, yavaş get, məni də gözdə ki, sana çatım. At da kişniyif dedi:
– Ay bala, o hesafnan mən nəliyim? Sən bir tək canını gətirə bilmirsən.
Amma mən özümü, qarnımdakı balamı, Ovçu Pirimi, Ovçu Pirimin arvadını, Ovçu Pirimin arvadının belindəki uşağı, bir də arvadın qarnındakı uşağı aparıram.
Sən bir təh özünü apara bilmirsən. Mənə deyirsən, ay ana, gözdə mən də gəlim.
Ovçu Pirim qulunnan anasının söhbətini eşidif ucadan gülməyə başdadı‖
(1, 242). Ovçu Pirimin arvadı onun gülməyinin səbəbini nə qədər soruşursa, o,
sirri açmır.
İkinci sınaq:
Ovçu Pirim ikinci dəfə bir qoyunla qoçun söhbətini eşidib gülür: ―Yollarına davam elədilər. Onnar az gedif, çox gedif qoyun sürüsünə rast gəldilər.
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Örüşdən keçən arx sürünü iki hissəyə bölürdü. Qoyunnarın yarısı arxın bir
tərəfində otduyurdu, yarısı o biri. Elə həmin vaxt arxın bu tərəfində bir qoyun
məliyif arxın o tərəfində otduyan qoçu öz yanına çağırmağa başdadı. Ancaq qoç
arxın o tərəfinnən cavaf verdi:
– Nə üçün sən məni öz yanına çağırırsan? Sən mənim yanıma gəlməhdən,
mən sənin yanına gələjəm? Mənim üçün nə var, sən olmasan, sənin yoldaşın
olar, sənin yoldaşın olmaz, bir başqa qoyun olar. Onun üçün də deyirəm ki,
mənim sənin yanına gəlməyimin heş xeyri yoxdu. Əyər könlün varsa, sən özün
gəl mənim yanıma. Mən də Ovçu Pirim döyüləm ki, arvaddan qorxam, heş bir
söz demiyib yalvaram. Yox, mən elə eləmərəm, nejə ki, Ovçu Pirim elədi.
Qoyun ilə qoç arasında gedən bu söhbətə Ovçu Pirim axıra qədər qulax
asıf sonra xeyli fikrə getdi. Sora da xəyalında bu söhbət haqqında fikirləşif yenə
öz-özünə başdadı gülməyə‖ (1, 243-244).
Arvad yenə də böyük israrla Ovçu Pirimin nəyə güldüyünün səbəbini
soruşur. Lakin o, ikinci dəfə də möhkəm dayanıb sirri arvadına açmır.
Üçüncü sınaq:
Ovçu Pirim daha sonra iki sünbülün söhbətini eşidir. O, bu sirri də heç
kəsə açmır.
O, beləliklə, üç sınaqdan çıxır. Lakin sirri axıradık saxlamaq ona qismət
olmur. Bir gün ovda iki ceyranın söhbətini eşidir. Söhbətdən məlum olur ki,
ilanlar padşahı onun qızının sevgilisi olan qara ilanı öldürmək əmrini versə də,
qızı əmrin icrasına mane olub. İndi qızla qara ilan həmin çəmənlikdə yenə
görüşürlər. Ovçu Pirim ilanlara rast gəldiyi çəmənliyə gedir. Burada həmin iki
ilana rast gəlir. Qara ilanı öldürmək istəyir, ancaq ox yenə də ilan-qıza dəyir.
İlanlar padşahı onu yenidən hüzuruna çağırtdırır. Ovçu Pirim əhvalatı olduğu
kimi danışsa da, ilanlar padşahı inanmaq istəmir. Çünki o, qara ilanın ölümünə
fərman vermişdi. Həmin iki ceyranı çağırırlar. Onlar padşahın qızı olan ilanı və
qara ilanı tanıyırlar. Qara ilan öldürülür, Ovçu Pirim də ceyranların şahidliyinin
sayəsində sağ-salamat evinə dönür.
Bir gün ovda bir ovçunun bir ceyranı tutduğunu görür. Ceyran Ovçu
Pirimə deyir ki, mən səni ilanlar padşahının yanında ölümdəın xilas edən həmin
ceyranlardan biriyəm. Ovçu Pirim ceyranı xilas etmək istəyir. Ancaq məlum
olur ki, bu ovçu padşahın ovçusudur. Pardaş xəstədir, həkimlər ona ceyran ətini
dərman buyurublar.
Ovçu Pirim nə qədər edirsə, mümkün olmur. O, axırda ceyranı zor gücünə
azad edir. Ovçu Puirmi tutub padşahın yanına aparırlar. Nə qədər edirlərsə, sirri
açmır. Çünki əhvalatı olduğu kimi danışdığı halda bütün sirli-sehrli qabiliyyətini
itirmiş olacaqdı. Padhaş onu ölümlə hədələyir, zindana saldırır, lakin Ovçu Pirim
sirri açmır. Lakin axırda dözə bilməyib, sirri açır və bununla da bütün sehrli qabiliyyətini itirir: ―Artıq bir ildən çox idi ki, Ovçu Pirimin günü zindanda keçirdi.
Axırda Ovçu Pirim fikirrəşdi ki, o nə vaxta qədər zindanda qalajax. Yaxşısı budu
ki, o əhvalatı paççaha danışsın. Bəlkə paççah insafa gəlif onu buraxa. Ovçu Pirim
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nejə fikirrəşdisə, elə də elədi. Bir də paççah onu çağıranda Ovçu Pirim başına
gələn əhvalatı paççaha danışdı. Paççah bu əhvalatı eşidənnən sora onu zindannan
azad elədi. Ovçu Pirim öyünə qayıtdı. O, ilannar paççahının sözünü yadına
saldıqca çox peşman olurdu. Çünki o sirri axıra qədər saxlamamışdı. Bu sirri
paççaha danışdığı üçün artıx o öz dilinnən başqa bir dil bilmirdi‖ (1, 255).
ĠĢin yeniliyi və nəticəsi: Tədqiqat göstərdi ki, ―Ovçunun sirri‖ nağılı
bütövlükdə ilan kultu ilə bağlıdır. Nağlın qəhrəmanı Ovçu Pirim bütün mətnlərdə ovu təmsil edir. O, bir ovçi kimi bütün qalan ovçulardan fərqlənir. Çünki
o, bütün heyvanların, quşların, canlı və cansız təbiət ünsürlərinin dilini bilir. Bu
cəhətlər onun ov kultu ilə bağlılığını və ovçuların hamisi olduğunu göstərir.
Ovçu Pirimə bu qeyri-adi qabiliyyətləri ilanlar padşahı bəxş edir. Nağıldan
göründüyü kimi, Ovçu Pirim ilanlar padşahının yanında inisiasya mərasimindən
keçir: ilan onun ağzına tüpürməklə Pirimi adi bir ovçudan magik güc və qabiliyyətlərə malik ovçuluq hamisinə çevirir. Nağıldakı sınaq motivləri də ilan
kultu ilə bağlıdır.
ĠĢin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan
kultlarla bağlı digər tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi istifadə imkanları, praktiki
əhəmiyyəti isə işdən ali məktəblərdə folklorşünaslıq, antropologiya, fəlsəfə
tarixi dərslərində kultların, inancların, miflərin öyrədilməsi zamanı praktiki
vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir.
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AZƏRBAYCAN ƏFSANƏLƏRĠNDƏ ĠLAN KULTU
Xülasə
İlan Azərbaycan folklor mətnlərində geniş yayılmış obrazdır. Xüsusilə
nağıllar və əfsanələrdə bu obraza rast gəlinir. Həmin obraz zəngin məna çalarlarına malikdir. Bu mənalar mətnlərdən mətnlərə təkrarlanmaqla ilan obrazının
xarakterik keyfiyyətlərini təşkil edir. Həmin keyfiyyətlərin tədqiqi göstərir ki,
ilan obrazının sirli-sehrli, magik-mistik mənaları ilan kultu ilə bağlıdır. İlana ən
qədim dövrlərdə pərəstiş olunmuş, onun magik gücünə inanılmışdır. İlan nağıllarda qəhrəmanlara magik qabiliyyət bəxş edir. Bir çox qəhrəmanlar ilanın onların ağzına tüpürməsi ilə vergi alır və bu verginin sayəsində bütün heyvanatın,
quşların və cansız əşyaların dilini bilirlər. Xalq arasında ilan ocaqlarına inam bu
gün də yaşamaqdadır.
Açar sözlər: Kult, ilan kultu, mif, mərasim, əfsanə, kosmoqoniya
Narmin Babayeva
Snake culture in Myths of Azerbaijan
Summary
Snake is widely spread character in Azerbaijani folklore texts. Especially, it
is seen in myths and tales. This character owns rich meaning types. These
meanings build qualities of the character of snake by being repeated from text to
text. The implementation of those qualities shows that secretly, magic and mythical means belong to the snake culture. There has been a worship to snake, and it’s
been believed to his magic power. Snake endows magic victory to the heroes in
tales. As the snake spits to the heroes’ mouth, majority of heroes gets duty by this
and based on this duty they know the language of all animals, birds and lifeless
belongings. It is still believed to snake temples among the people today.
Key words: Culture, culture of snakes, myth, ceremony, legend, cosmogony
Нармин БАБАЕВА
КУЛЬТ ЗМЕИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЛЕГЕНДАХ
Резюме
Змея является широко распространенным образом в азербайджанских
фольклорных текстах. Особенно этот образ встречается в сказках и легендах. Данный образ обладает богатыми смысловыми оттенками. С редупликацией данного смысла из текстов в тексты, организует характерные кАчества образа змеи. Применение данных качеств показывает, что таинственно – волшебные, магически – мистические значения образа змеи свя168

Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2017/2

заны с культом змеи. В самые древние времена боготворили змею, верили
в его магическую силу. В сказках змея дарует героям магические способности. Многие герои получают дар, после плевка змеи в их рот и благодаря
данному дару они знают язык всех животных, птиц, живых и неживых
существ. В народе до сих пор живет вера в змеиные очаги.
Ключевые слова: Культ, культ змеи, миф, церемония, легенда,
космогония
Məsələnin qoyuluĢu: İlan Azərbaycan folklor mətnlərində geniş yayılmış
obrazdır. Xüsusilə nağıllar və əfsanələrdə bu obraza rast gəlinir. Həmin obraz
zəngin məna çalarlarına malikdir. Bu mənalar mətnlərdən mətnlərə təkrarlanmaqla ilan obrazının xarakterik keyfiyyətlərini təşkil edir. Həmin keyfiyyətlərin
tədqiqi göstərir ki, ilan obrazının sirli-sehrli, magik-mistik mənaları ilan kultu
ilə bağlıdır. İlana ən qədim dövrlərdə pərəstiş olunmuş, onun magik gücünə
inanılmışdır. İlan nağıllarda qəhrəmanlara magik qabiliyyət bəxş edir. Bir çox
qəhrəmanlar ilanın onların ağzına tüpürməsi ilə vergi alır və bu verginin
sayəsində bütün heyvanatın, quşların və cansız əşyaların dilini bilirlər. Xalq
arasında ilan ocaqlarına inam bu gün də yaşamaqdadır.
ĠĢin məqsədi: Bu işdə qarşımızda duran vəzifə bir sıra əfsanələrdə ilan
kulti ilə bağlı təsəvvürlərin öyrənilməsidir.
Kultşünas alim Rövşən Əlizdə folklorumuzdakı ilan obrazının ilan kultu
ilə bağlı olduğunu təsdiq edərək yazır ki, ilan kultunun xalq inamlarındakı
izlərini görmək üçün ilk növbədə çeşidli elementlərin və mifik etiqadlardan
gəlmə görüşlərin bu kult kontekstində birləşməsinə diqqət yetirmək zəruridir.
Qeyd edək 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 (9, 101).
İlan kultu ilə bağlı folklor mətnlərindıki təsəvvürləri ayrıca tədqiq etmiş
R.Əlizadənin qənaətinə görə, ilan obrazının Azərbaycan-türk folklorundakı yeri
nağıl və əfsanələrin üzə çıxardığı sakral görüşlərin mahiyyəti ilə sıx bağlı olan bütöv kult simvolikası kontekstində izahını tapır. İlanın obraz kimi genezisinin tapılması asan məsələ olmasa da, onun mifik köklərə malik olması, ətrafında kult (tapınış – sitayiş) sisteminin qurulması heç bir şübhə doğurmur. İlanın demonik qüvvələrə yaxınlığı, hətta özünün bu tipdə görünüşü, onu sabitlik mərhələsini keçməmiş varlıqları özündə təcəssüm etdirməsi ilə bağlıdır. İlan kultunun spesifikliyi,
xaosun və kosmosun ilkin başlanğıcı kimi bilinən sular dünyası ilə bağlılıqda da
özünü göstərir. Deməli, ilan kosmosun xaosdan ayrılması hadisəsinin elementidir.
Bu baxımdan, folklor janrlarında kultlaşmış ilanın səciyyəsi kosmosun – nizamlı
dünyanın yaradılması aktından kənarda düşünülmür. İlan kultunu şərtləndirən
qabarıq cizgilərdən biri də ilanın yeraltı ölülər aləminin qoruyucusu rolunda çıxış
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etməsidir. Yeraltına, ölülər dünyasına xüsusi ehtiram göstərən Azərbaycan türkləri,
ilanın yeraltına bağlılığını nəzərdən qaçırmamış, onu sakrallaşdırmış, bütün yaxşı
və pis tərəfləri ilə folklor yaradıcılıqlarına daxil etmişlər (9, 107).
Göründüyü kimi, folklorda ilan obrazının zəngin mənaları vardır. Həmin
mənaların üzə çıxarılması, öyrənilərək sistemləşdirilməsi istiqamətində Azərbaycan əfsanələri də zəngin material verir.
Məsələn, ―Abidələr dağı‖ adlı əfsanədə Şəmsinur özünü qayadan atan zaman uzun saçları düşmənin əlinə keçir. Qızın saçı qırılıb düşmənin əlində qalır.
Qız yerə düşüb ölür, saçları isə ilana çevrilib düşməni çalır (3, 43).
―İlan məhəbbəti‖ əfsanəsində isə şahın qızını sevən ilan bağa gəzməyə
çıxan qızı görmək üçün kola çevrilir (3, 115).
Burada biz mifik çevrilmə motivi ilə qarşılaşırıq. Birinci əfsənədə saç ilana, ikinci əfsanədə isə ilan kola çevrilir. Çevrilmə mifik hadisədir. Tədqiqatçılar
çevrilmələrdən çevrilmə, dönərgəlik, metamorfoza kimi müxtəlif adlar altında
bəhs etmişlər. Bu adlar çevrilmə prosesinin müxtəlif tərəflərini nəzərdə tutur.
L.Vinoqradova yazır ki, çevrilmə – canlı varlığın, yaxud əşyanın öz cildini, zahiri görkəmini, ipostasını dəyişmə qabiliyyəti, başqa sözlə, digər bir varlığa, bitkiyə, əşyaya, daşa və s. çevrilmə imkanı haqqında xalq inamlarının əks
olunduğu folklor motividir (11, 67).
S.Y.Neklyudov çevrilmədən ―dönərgəlik‖ adı altında bəhs etmişdir.
―Dönərgəlik – mifologiyada personajın öz görkəmini sehrli (magik) şəkildə dəyişməsidir. Bu, əksər hallarda ilkin (əsil) görkəmə qayıtmanı nəzərdə tutan
müvəqqəti çevrilmədir. Çevrilmə motivi, görünür, ovçuluq maskalanması təcrübəsinə və bir sıra totemistik və animistik görüşlərə əsaslanır (13, 234-235).
Göründüyü kimi, dönərgəlik də çevrilmədir, lakin müvəqqəti çevrilmədir.
Bir şəkildə başqa şəklə düşən obraz sonradan əvvəlki şəklinə qayıda bilir. Buradan aydın olur ki, dönərgəlik davranış priyomudur (fəndidir). Məsələn, nağıllarda dərvişlər tilsim oxuyub, həm özlərinin, həm də başqalarının şəklini müvəqqəti olaraq dəyişə bilirlər. Onlar özlərinə lazım olduğu müddətdə həmin şəkildə
gəzir, daha sonra əvvəlki şəkil-cildlərinə qayıdırlar. Folklorda qəhrəmanlar dönərgəlik fəndindən tanınmamaq üçün istifadə edirlər.
C.Bəydili (Məmmədov) dənərgəlik fəndini izah edərək yazır: ―Dönərgəlik
demonik varlıqların görünüşü və təbiətində özünü göstərməklə yanaşı, mifoloji
strukturlu personajın öz cildini magik yolla dəyişdirməsi şəklində təzahür edir.
Obrazın funksional səciyyəsində əsaslı yer tutan dönəlgəlik demonik təbiətli
olmanın özündən gələn bir keyfiyyət kimi xtonik varlıqların başlıca əlaməti
olub, əslində, onların ilkinliyi ilə bağlıdır. Dönərgəlik dünyalar arasındakı sərhədə işarə edir. Demonik varlıqların – dönəlgələrin o biri dünyada yaşadıqlarına,
başqa yerdən olduqlarına inanılmışdır. Dönəlgə təbiətli varlıqların ən çox olduqları yer funksional pozulmanı rəmzləndirərək ―köhnə‖, ―yarımçıq‖ kimi anlaşılan dəyirman, qalaça, qəbiristanlıq və s. kimi yerlərdir. Həmin diffuz zonalar
həm dönəlgə varlıqların olduğu yer, həm də onlarla təmas yeri ola bilir. Məs.,
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çay o biri dünyaya aparan yolda bir sərhəd olduğu kimi, həm də şər qüvvənin,
xtonik demonun olduğu yer kimi çıxış edə bilir‖ (5, 109).
Bəzi tədqiqatçılar çevrilmədən ―metamorfoza‖ adı altında bəhs etmişlər.
V.V.İvanov yazır ki, ―metamorfozlar – mifologiyada müəyyən varlıq, yaxud
əşyaların başqalarına çevrilməsidir (12, 147).
P.N.Boratav da yazır ki, metamorfoza insanların, heyvanların, bitkilərin,
cansız varlıqların öz xüsusiyyətlərini itirib birindən digərinə keçməsi; cansız varlığın canlanması, canlı varlığın cansız maddə halına keçməsi, dönüşməsidir (6, 62).
Rüstəm Kamal (Rəsulov) ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanınındakı çevrilmələrdən bəhs edərkən yazır: ―Oğuz epik abidəsi ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ eposundakı folklor-ritual çevrilmələri çevrilmənin özünəməxsus zaman və janr
indiktoru kimi çıxış edə bilir. Eposun poetikasında çevrilmənin bütün mərhələ
və səviyyələrinin təzahürlərini aşkarlamaq olur. Çevrilmə (metamorfoza) folklor
düşüncəsinin universal kateqoriyasıdır. Personajlarla bağlı baş verən çevrilmələr
eposunun arxaik təbiətindən xəbər verir. ―Dədə Qorqud‖ poetikasının bu xüsusiyyəti, haqlı olaraq, dastanın mif-ritual qaynaqları ilə izah olunur (16).
Bu fikirlərdən aydın olur ki, çevrilmənin cürbəcür formaları var. Həmin
formalar çevrilmənin iki əsas tipini müəyyənləşdirməyə imkan verir:
1. Müvəqqəti çevrilmə:
Tədqiqtçılar bu çevrilmədən dönərgəlik adı altında bəhs etmişlər. Dönərgəlik – elə dönmə, çevrilmə deməkdir. Bu, personajın tanınmamaq üçün istifadə
etdiyi priyom – fənddir. Bu çevrilmədə geriyə dönüş var: personaj müvəqqəti
olaraq şəklini dəyişir, sonra şəraitdən asılı olaraq yenə əvvəlki şəklinə qayıdır.
2. Əbədi çevrilmə:
Bu çevrilmədə geriyə dönüş yoxdur. Belə çevrilmələrə biz, adətən, yaradılış miflərində rast gəlirik. Miflərdə yaradılışin növlərindən biri çevrilmədir.
Bir nümun verək. Məsələn, miflərdə şanapipik quşunun yaranması çevrilmə ilə
baş verir. Evdə heç kəsin olmamasından istifadə edən gəlin başını yumaq istəyir.
Bu zaman qayınatası nə üçünsə evə gəlir. Gəlin qayınatasının onu çılpaq vəziyyətdə görməməsi üçün Allahdan quşa çevrilməsini istəyir. Gəlin quşa çevrilir,
darağı da başında qalır. Həmin quş şanapipikdir. Göründüyü kimi, bu, əbədi
çevrilmədir. Buradan aydın olur ki, şanapipik quşlarının əcdadı insandır və burada daha geriyə qayıdış yoxdur.
Yuxarıda verdiyimiz əfsanələrdə bizcə, çevrilmənin hər iki tipi var.
―Abidələr dağı‖ əfsanəsində Şəmsinur özünü qayadan atır, saçı qırılıb düşmənin
əlində qalır, qız ölür, saçları ilana çevrilib düşməni çalır.
Fikrimizcə, burada saçların ilana çevrilməsi əbədi çevrilmədir. Çünki qız
ölür, bir daha dirilmir. Saçlar ona diriləcəyi halda lazım ola bilərdi. Onun ölümü
ilə saçlar əbədi laraq ilana çevrilir.
―İlan məhəbbəti‖ əfsanəsində isə şahın qızını sevən ilanın bağa gəzməyə
çıxan qızı görmək üçün kola çevrilməsi, göründüyü kimi, müvəqqəti çevrilmə,
yəni dönərgəlikdir. Kola çevrilmə ilana qızı görmək üçün lazımdır. İlan həm də
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bunu tanınmamaq üçün edir. Qız ilanı görsə idi, qorxardı, lakin ilan kola çevrildiyi üçün onu tanımır.
Burada ilanın qıza aşiq olması məsələsinə gəlincə, qeyd etməliyik ki, bu
motiv çox yayğındır. Elə indinin özündə də sevdikləri qızların boğazına dolanan
ilanla bağlı hadisələri eşitmək olur. Bu, yayğın folklor motividir. Məşhur rus nağılşünası V.Y.Propp özünün rus nağılarının tarixi köklərindən bəhs edən tədqiqatında yazır ki, nağılarda ilan qızları oğurlayır, o, gözəl qızları özünə nişanlı
edir (15, 218).
İlanla bağlı əfsanələrdə onların cəmiyyət halında yaşadıqlarının da şahidi
oluruq. Məsələn, İlanlı dağla bağlı əfsanədə deyilir: ―Haça dağa həm də İlanlı
dağ deyirlər. Bu dağda ilan çox olar. Deyilənə görə, onlar qoşun çəkib başqa
dağların ilanları ilə vuruşarmışlar.
Bu dağın yaxınlığında, Araz çayının qırağında bir kişi yaşayırmış. O, Arazın
bu tayından o tayına adam keçirər, bundan aldığı xırda-xuruşla ömür-gün sürərmiş.
Günlərin bir günündə kişi yatdığı yerdə gecənin bir vaxtı qapının döyüldüyünü görür. Hövləng yerindən qalxıb əyin-başını geyinir, çölə çıxır. Qapını
açanda bir böyük ilanla qarşılaşır. Qorxub qapını örtmək istəyəndə ilan başı ilə
ona işarə edir. Kişi bu işə mat qalıb çar-naçar ilanın arxasına düşüb başlayır yol
getməyə. Gethaget gəlib çıxırlar Araz çayının qırağına. Bu həmən yer imiş ki,
orada kişinin qayığı dururmuş. Kişi baxıb görür ki, Araz çayı boyunca bir ilan
var ki, bir ilan var ki, nə sayı var, nə hesabı. İlanlardan bir zorbası kişini qarşılayıb başı ilə qayığa yığılmış ilanları çayın o tərəfinə keçirməsini əmr edir. Kişi
əhvalatı başa düşüb tez qayığa minif, kürəkləri əlinə alır, sübh açılanacan qayığı
o tay-bu taya qovub bütün ilanları sahilə keçirir. Bundan sonra kişi evinə
qayıdıb dincini almaq üçün yerinə uzanır.
Aradan bir neçə gün keçməmiş gecə vaxtı qapı bir də döyülür. Kişi qapını
açıb o dəfəki ilanı görür. Bir söz demədən əynini geyinib ilanın dalınca sahilə gəlir.
Bu dəfə kişi onları o biri taydan bu biri sahilə çatdırmalı olur. Kişi baxıb gorür ki,
onların çoxu yaralıdı tamam qızıl qana boyanmışlar. Bilir ki, bunlar İlanlı dağın
ilanlarıdı. Araz çayının o biri tərəfində yaşayan ilanlarla davaya getmişlər.
Kişi ilanların hamısını çayın bu biri tərəfinə keçirib qurtarır. İlanların
böyüyü ona yaxınlaşıb ağzından bir qiymətli daşı yerə salır və onu götürməsini
işarə edir. İlanlar gedəndən sonra kişi sevincək ilanın ona bağışladığı daşı yerdən götürür‖ (4, 130-131).
Bu əfsanədə ilan kultu ilə bağlı çox maraqlı məqamlar qorunub qalmışdır.
İlk baxışda diqqəti cəlb etməsə də, burada ilan kultu üçün səciyyəvi olan mənaları üzə çıxarmaq mümkündür. Onları müəyyənləşdirməyə çalışaq.
Əvvəla, burada ilanların cəmiyyətini görürük, onlar icmalar halında yaşayırlar. Nağıllarda da bunun şahidi oluruq. Məsələn, Ovçu Pirim vergini ilanlar
padşahından alır.
İlanların padşahı motivi dünya folklorunda da geniş yayılmışdır. E.B.Taylor yazır: ―Biz mədəniyyətcə geridə qalmış tayfalarda, məsələn, hindularda möh172
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təşəm bir ilana pərəstiş edildiyinə rast gəlirik. Bu ilan bütün ilanların ulu babası
və padşahı, ilahiləşdirilmiş hamisi idi. O, qəflətən külək və tufan göndərə bilirdi‖ (17, 385).
Əfsanədəki qorunub qalmış mənalardan aydın olur ki, bu, bir yaradılış əfsanəsidir. Onun izləri aşağıdakı elementlərdə qorunub qalmışdır:
Çay – Bu obraz mifik mətnlərdə, o cümlədən folklor mətnlərində iki dünya arasında sərhədd kimi çıxış edir. Həmin dünyalardan biri ―bu dünya‖, yəni
həyat dünyası, o birisi isə ―o dünya‖, yəni ölüm dünyasıdır. Mətndə də görürük
ki, ilanlar çayın o biri tərəfinə döyüşməyə gedirlər. Onlardan bir çoxu ölür, bir
çoxu isə yaralı halda qayıdır.
Qayıqçı – Bu obraz iki dünya arasında hərəkət edən bələdçidir. Onun
funksiyası mifoloji mətnlərdəki ölüm mələyinin funksiyasına uyğun gəlir. İlanlar qayıq və qayıqçı olmadan nə o biri sahilə keçə, nə də bu bu biri sahilə qayıda
bilmirlər. Buradan aydın olur ki, ilanların iki dünya arasındakı hərəkətində qayıqçı mühüm rol uynayır.
İlanlı dağ – Belə hesab edirik ki, mətndəki İlanlı dağ adı yeni yaradılışı
təsdiq edir. Əfsanədən məlum olur ki, dağın iki adı var: ―Haça dağa həm də
İlanlı dağ deyirlər‖.
Adın iki olması yeni yaradılışın izlərindən biridir. Heç şübhəsiz ki, bu
adlardan biri köhnə, o birisi yeni addır. Əfsanədə birbaşa deyilməsə də, dağın yeni
adının İlandağ olduğunu ehtimal etmək olar. Yəni bu dağa ilanlarla bağlı İlandağ
deyilir. Dağ öz adını ilanlardan alır. Bunun yeni yaradılış olmasını, döyüş, ölüm
motivləri təsdiq edir. Mifologiyada döyüş/mübarizə kosmosla xaos, yəni həyatla
ölüm arasındakı mübarizəni, ölüm isə yeni yaradılışı bildirir. Ona görə ki,
mifologiyada yeni yaradılışın əsasında ölüm durur. Elçin İmaməliyev (Qaliboğlu)
yazır ki, mifologiyada yaradılışın mahiyyətində ölüm durur. Kosmoqoniya – yaradılış deməkdir, yaradılış ölümdən keçir. Beləliklə, yaradılış hadisəsindən əvvəl
hökmən ölüm (məhv olma, əvvəlki vəziyyətin sona çatması) hadisəsi, yəni xaos
vəziyyəti olmalıdır. Bu, xaosdan kosmosun yaranması deməkdir (10, 54-55).
Əfsanə mətnindəki ölüm və iki ad motivləri biri-birini təsdiq edir:
a) Haça dağ – dağın əvvəlki, İlandağ – yeni adıdır;
b) Bir adın o biri ada keçməsi bir obyektdən o biri obyektin yaranması
deməkdir. Mifologiyada yeni yaradılışın üsullarından biri ölüb-dirilmədir. Yəni
yaradılış üçün hökmən ölüm hadisəsi baş verməlidir. Əfsanə mətnindəki döyüş/ölüm motivi buna xidmət edir.
Əfsanədə fikrimizi təsdiq edən bir element də vardır. Bu, qan elementidir.
Döyüşdən qayıdan yaralı ilanların çoxu qana boyanmışdır. Burada qan elementi
yeni yaradılışın izidir. Bunu başqa bir əfsanə mətni təsdiq edir.
―İlandağ‖ adlı mətndə deyilir: ―Rəvayətə görə, dünyada iki ilanlar padşahı
varmış. Bunlardan biri Naxçıvanın Əlincə çayındakı İlandağda, biri də İranın
Diri dağında imiş. İlanlar padşahlarının böyük mülkü, tükənməz xəzinələri var173
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mış. Ancaq bu mülk, xəzinə İrandakı ilanlar padşahına az görünürmüş. Tamah
güc gəlib onu qonşu malına şirnikləndirirmiş.
Bir gün İrandakı ilanlar padşahı güclü qoşunla Araz çayını keçib İlandağa
hücum edir. Ölüm-dirim vuruşması başlanır. Onlar bir-birini didib-dağıdır, boğub öldürürmüşlər. İlanların qanı dərələrlə selə dönür, Əlincə çayıyla Araz
çayına qarışır, suları qızardır.
İlandağdakı ilanlar sayca çox olan düşmənə qarşı mərdliklə vuruşub, yeddi
gün, yeddi gecə çəkən qanlı döyüşdə qalib gəlirlər. Onlar düşməni sıxışdırıb
qovurlar.
Deyilənə görə, ilanların qanlarının qızartısı indi də İlandağın qayalarında,
bir də yanındakı təpələrdə görsənir‖ (2, 71-72).
Bu mətnlərin hər ikisinin biri-biri ilə bağlı olduğu göz qabağındadır. Motivlər də, hadisələr də biri-bir ilə bağlanır. Ancaq ikinci mətndə yaradılış mifinin
izləri daha aydın şəkildə qalmışdır. Əfsanəyə görə, İlandağın qayalarında, yanındakı təpələrdə qırmızı rəngli yerlər həmin döyüşün izləridir. Buradan aydın
olur ki, ilanların döyüşünə qədər İlandağda qırmızı yerlər yox imiş, həmin yerlər
məhz bu döyüşdən sonra yaranmışdır. Beləliklə, əfsanədə yeni yaradılışdan
söhbət gedir. Yəni əfsanə İlandağın qayalarında və yanındakı təpələrdəki qırmızı
yerlərin necə yaranmasını nəql edir.
İlan kultu qədim türk mifoloji görüşlərində özünə geniş yer tutmuşdur.
Q.Potaninin yazır ki, altaylılar Erliki əldə ilan tutmuş kimi təsəvvür edirdilər
(14, 157).
Cəlal Bəydili (Məmmədov) də göstərir ki, bir sıra təsəvvürlərə görə, Erlikin vücudu başdan-ayağa ilanlarla sarılıdır (5, 164).
İlan kultu Azərbaycan mifik inanclarında də özünə geniş yer tutur. Folklorşünas Bəhlul Abdulla göstərir ki, bizdə bir tərəfdən ―Hər evin öz ilanı var‖,
―İlan olan evdən xeyir-bərəkət kəsilməz‖, ―Yuxuda ilan görsən, arzuna çatarsan‖
və s. deyib. ilan pirlərinə, sehrli aləmin sirlərini onların adamlara öyrətmələrinə
inanılmış, digər tərəfdən isə ağ olsun, istərsə də qara təfavütü yoxdur, ―İlan
görənə lənət, görüb öldürməyənə lənət, öldürüb basdırmayana lənət‖ demiş,
hətta onu 3, 7, 40 başlı bilib bulağın, çayın qarşısını kəsən, susuzluq, quraqlıq
yaradan qüvvə saymışlar (1, 126).
Göründüyü kimi, Azəbaycan mifik təsəvvürlərində ilan həm müsbət, həm
də mənfi səciyyəyə malikdir. R.Əliyev bunu özünün ―İlan toteminin tənəzzül
mərhələləri‖ adlı məqaləsində belə izah edir: ―Kəndli və ilan‖ nağılında ilan
artıq düşməndir. ―Onu qutudan çıxaran kəndlini vurmağa hazırlaşır. İnsanın da
ilana qarşı münasibətində qəti hərəkət etməsinə şərait yaranır. İlanın öldürüldüyü nağıllar nisbətən yaxın dövrün məhsulu olduğundan o, artıq insana qarşı
mənfi qüvvələrin tərəfində çıxış edir‖ (7, 28).
R.Əliyev başqa bir tədqiqatında da yazır ki, mifoloji düşüncə sistemində
ilan kultu özünəməxsus yer tutur. Xalq arasında bu kultun həm müsbət, həm də
mənfi imici vardır. İlan ona inananların nəzərində müqəddəsdir. İlan müdriklik
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rəmzidir. İlan olan evdə xeyir-bərəkət olur. Bu gün azərbaycanlılar arasında
ilanla bağlı çoxlu inanışlar vardır. İnama görə ev ilanını öldürməzlər (8, 153).
ĠĢin yeniliyi və nəticəsi: Tədqiqat göstərdi ki, ilan kultu Azərbaycan əfsanələrində çox geniş yayılmışdır. Məqalədə nəzərdən keçirilən əfsanələrdə ilanın
yaradılış mifləri ilə bağlılığı ortaya çıxdı. Bu da ilan kultu üçün səciyyəvidir.
Belə ki, ilanın yaradıcı başlanğıc olması, əcdad hesab olunması ona pərəstiş
edilməsi ilə nəticələnmişdir. Mətnlərdə ilanlar padşahı əcdad kultu ilə bağlıdır.
Əcdad ilk törədici, başlanıc deməkdir. İlan kultunun yaranmasında bunun xüsusi
yeri vardır. İlan ocaqları bunun əyani sübutudur.
ĠĢin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan
kultlarla bağlı digər tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi istifadə imkanları, praktiki
əhəmiyyəti isə işdən ali məktəblərdə folklorşünaslıq, antropologiya, fəlsəfə
tarixi dərslərində kultların, inancların, miflərin öyrədilməsi zamanı praktiki
vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir.
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NAĞIL VARIANTLARI
Xülasə
Məqalədə ―Alı xan – Pəri xanım‖ dastanının məlum variantlarından bəhs
olunur. 383 A nömrəli süjet tipinə aid bu günə qədər nəşr olunmuş nağıllar
toplanmış və variant xüsusiyyətlərinə görə təhlil olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, süjetin dastan variantı onun nağıl varıantlarından fərqlənir. Bu fərqliklərə görə də dastanın nağıllaşmış variantları üzə çıxarılır və onun nağıl variantlarından fərqləndirilir. 883 A nömrəli süjet tipinin nağıl variantları öz aralarında da bir çox cəhətlərinə görə də fərqlənir. Bu fərqliliklər həm personajların
adlarını və tərkibini, həm hadisələrin baş verdiyi məqamları, həm də hadisələrin
ardıcıllığımı əhatə edir.
Açar sözlər: Alı xan, Təhmasib, Vostrikov, Pəri xanım, Behrəngi.
Илхамa Аскарова
Дастан «Алы хан – Пери ханум» и его сказочные варианты
Резюме
В статье говорится об известных вариантах дастана «Алы хан – Пери
ханум». Были собраны и разобраны по особенностям вариантов изданные
до сегодняшнего дня сказки, относящиеся к сюжетному типу под номером
383 А. Было выяснено, что дастанный вариант сюжета отличается от его
сказочных вариантов. И именно из-за этих отличий выявляются на свет
варианты дастана в форме сказки и становятся отличимыми от сказочных
вариантов. Сказочные варианты сюжетного типа под номером 883 А также
различаются между собой по многим особенностям. Эти различия охватывают в себе как имена персонажей и их состав, моменты наступления
событий, так и последовательность событий.
Ключевые слова: Алы хан, Тахмасиб, Востриков, Пери ханум, Бехранги.
Ġlkhama Askarova
The epic “Ali Khan - Pari Khanum” and it’s fairy tale variants
Summary
The article refers to well-known variants of dastan "Ali Khan - Peri
Khanum". Collected and analyzed according to the peculiarities of the variants
published to this day, tales relating to the plot type at number 383 A. It was
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found that the dastan version of the plot differs from his fairy-tale versions. And
it is because of these differences that dastan variants are revealed in the form of
a fairy tale and become distinguishable from fabulous variants. Fairytale
variants of the plot type under the number 883 A also differ among themselves
in many features. These differences encompass in themselves both the names of
the characters and their composition, the moments of the onset of events, and the
sequence of events.
Key words: Ali Khan, Tahmasib, Vostrikov, Peri Khanum, Behrangi.
Azərbaycan folklorşünaslığında ilk dəfə olaraq ―Alı xan – Pəri xanım‖
dastanını M.H.Təhmasib araşdırmaya cəlb etmişdir. Müəllif bu dastanın məzmununa əsaslanaraq onu ―Ailə-əxlaq‖ dastanı adlandırmış və onu həm qəhramanlıq, həm də məhəbbət dastanlarından fərqləndirmişdir. Həqiqətən də, bu dastanda ailə və əxlaq mövzusu aparıcı yer tutur və bu cəhətdən başqa dastanlardan
seçilir. Məlum olduğu üzrə ―Alı xan – Pəri xanım‖ dastanı nağıl süjeti əsasında
yaradılmışdır.
Bu dastanın süjeti A.Tomsonun tərtib etdiyi nağıl nağıl süjetlərinin göstəricisində 883 A nömrəsi altında ―Böhtanlanmış qız‖ adı ilə verilir. İ. Rüstəmzadənin, A.Aarne və A.Tomsonun nağıl süjetlərinin beynəlxalq kataloqu əsasında tərtib etdiyi ―Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi‖ kitabında bu süjet
aşağıdakı şəkildə təsvir olunur:
―I. Tacir çinar ağacının dibindən tapdığı uşağı yoldaşının köynəyindən
keçirib övladlığa götürür. Tacir səfərdə ikən əmi qardaşı qızını ələ keçirməyə çalışır, buna nail olmadıqda ona böhtan atır. Qızı öldürməli olan qardaşı onu sərbəst
buraxır, əvəzində onun qanlı paltarını atasına göstərir. Qız şahzadə ilə evlənir.
II. Qız atası evinə gələndə yolda vəzir onunla başbir olmaq istəyir, razı
olmadıqda onun uşaqlarının başını kəsir. Qız subaşına çıxmaq bəhanəsi ilə
vəzirdən qaçır, oğlan paltarında və ya qoyun dərisində atası evinə gəlir. Başına
gələn əhvalatı danışır, günahkarlar cəzalandırılır (8, 223).‖ Tədqiqatçı tərtib
etdiyi kataloqun qaydalarına uyğun şəkildə nağılın süjetinin əsas təfərrüatlarını
verməyə nail olmuşdur. Bununla bərabər, nağılın toplanmış mətnlərinə nəzər
yetirdikdə görürük ki, onun çoxlu variant xüsusiyyətləri vardır. Bu variantların
öyrənilməsi bir tərəfdən nağıl süjetinin variantlaşma imkanlarını, digər tərəfdən
―Alı xan və Pəri xanım‖ dastanını yaradan aşığın haqqında bəhs etdiyimiz
nağılın hansı variantından, hansı şəkildə istifadə etdiyini ortalığa çıxartmağa və
dastanda görünən nağıl motivlərini mətnlərini müəyyən etməyə imkan yarada
bilər. Bu süjet tipi məzmuna görə 881, 882, 883 A, xüsusən də 706 süjet tipinə
yaxındır. Buna baxmayaraq haqqında bəhs etdiyimiz süjet tipi özünəməxsus
xüsusiyyətləri ilə fərqlənir.
1.1.Toplanmış mətnlər. Birinci mətn P. Vostrikov tərəfindən Yelizavetpol
(Gəncə) quberniyasının Cavanşir qəzasının Seydimli kəndində kəndli İsmayıl
Əsgər oğlu Haşəhmədovdan yazıya alınmış və SMOMPK məcmuəsinin 1912 ci
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il XLII (42) nömrəsində ―Skazka o kupce i eqo doçeri‖ adı ilə çap olunmuşdur.
Nağıl rus dilindədir və məcmuənin 101-111-ci səhifələrində yer tutur. Bu mətn
irəlidə ―Vostrikov variantı‖ adı ilə yad olunur. Demək istərdik ki, bəzi mətnlərin
söyləyiciləri haqqinda məlumat verilmədiyi üçün bütün mətnlər toplayıcının adı
ilə təqdim olunur.
İkinci mətn 2 noyabr 1906-cı ildə Qazax qəzasının Ağköynək kənd sakini
Yusub Əsgər oğlundan Ziyatlı məktəbinin nəzarətçisi Ağalar bəy Qiyasbəyov tərəfindən yazıya alınmış və ―Folklor Azerbaydjana i prileqayuşix stran‖ məcmuəsinin
I cildində çap olunmuşdur. Məcmuə 1930-cu ildə prof.A. B. Baqrininin redaktorluğu ilə nəşr olunmuşdur. Mətn rus dilindədir və sözügedən toplunun 57-65-ci
səhifələrində yer alır. Bu variant da, öz növbəsində, ―Qiyasbəyov variantı‖ adlanır.
Üçüncü mətn Hənəfi Zeynallı tərəfindən toplanıb. Müxtəlif toplularda müxtəlif adlarla çıxan mətn 2005-ci ildə çap olunan 5 cildlik ―Azərbaycan nağılları‖nın
birinci cildində ―Zərnigar‖ adı ilə çap olunmuşdur. Nağıl bu cildin 322-328-ci
səhifələrində verilmişdir. Bu mətn irəlidə ―Zeynallı variantı‖ adı ilə yad olunur.
Dördüncü mətn 1935-ci ildə Füzuli rayonunda Hümmət Məhəmməd oğlundan yazıya alınıb. Mətn Qulu Quluzadə tərəfindən toplanıb və 5 cildlik Azərbaycan nağıllarının birinci (1961-1964) və ikinci nəşrində (2005) ―İtkin qız‖ adı ilı
cap olunmuşdur. Beləliklə, bu mətnə şərti olaraq ―Quluzadə variantı‖ adı veririk.
Beşinci mətn Güney Azərbaycandan Səməd Behrəngi tərəfindən yaziya
alınıb. Mətn Azərbaycan türkcəsindən fars dilinə tərcümə olunmuş, farscadan
isə Azərbaycan türkcəsinə tərcümə olunaraq 1987-ci ildə Səməd Behrənginin
Bakıda nəşr olunan ―Məhəbbət nağılı‖ kitabında ―Hacı Səyyadın qızı‖ adı ilə
çap olunmuşdur. Nağıl kitabın 229-234-cü səhifələrində yer alır. Bu mətnə isə
―Behrəngi variantı‖ deyəcəyik.
Altıncı mətn Əli Hüseynzadə tərəfindən toplanaraq ―Aşı mollanın başı
mollanın‖ adı ilə çap olunan (Bakı, Yazıçı, 1983) kitabın 88-91-ci səhifələrində
yer alır. Sözügedən mətn ―Hüseynzadə variantı‖ adı ilə qeyd olunur.
Yeddinci mətn ―Keçəlin nağılı‖ adı ilə ―Azərbaycan folkloru Antalogiyası‖ nın XV cildində çap olunub. Bu cild Dərələyz bölgəsindən toplanan folklor
materiallarından ibarətdir. Mətn kitabin 290-295-ci səhifələrində yer alır. Nağıl
İbrahim Mirzəli oğlundan, Həsən Mirzəyev tərəfindən yazıya alınıb. Götürdüyümüz prinsipə uyğun olaraq bu mətnə ―Mirzəyev variantı‖ deyəcəyik. Qeyd
edək ki, Azərbaycan Folklor Antologiyasının Naxçıvan örnəklərindən ibarət
XIII cildin nağıllar bölümünün 131-138-ci səhivələrində yer alan ―Pəri xanım‖
adlı mətn dastanın nağıllaşmış şəklidir. Mətndə nağıldan gəlmə şeirlərin yer
alması bunu açıq şəkildə göstərir. Bu məsələ barədə ayrıca söhbət açacağıq.
1.2. Mətnlərin variant xüsusiyyətləri. Sözügedən nağıl süjetinin variantlılığı qəhrəmanın ailə vəziyyətində özünü göstərir və bu vəziyyət bəzən dərin
variantlaşmaya səbəb olur.
Qəhrəmanın ailə vəziyyəti. Nağılın Vostrikov, Qiyasbəyov variantında
qəhrəmanın atası tacir, Zeynallı, Mirzəyev variantında padşahdır. Quluzadə,
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Behrəngi, Hüseynzadə variantında isə bu barədə bir şey deyilmir. Hüseynzadə
variantında qəhramanın valideyni tək bir qadındır. Qiyasbəyli variantında tacir
bir uşaq taparaq oğulluğa götürür. Bundan sora onun bir qızı olur. Vostrikov,
Behrəngi, Quluzadə, Mirzəyev variantında onun bir oğlu, bir qızı var. Hüseynzadə variantında qəhrəman ailənin tək bir qızıdır.
Ayrılıq və Ziyankar. Nağılın Qiyasbəyov, Hüseynzadə variantında qəhrəmanın valideynləri və qardaşı sadəcə uzaq səfərə (Vostrikov variantına görə
ticarətə, Zeynallı, Quluzadə, Behrəngi, Mirzəyev variantına görə ziyarətə - Məkkəyə) gedirlər. Qiyasbəyli variantına görə valideynlər yeganə qızını tapıb saxladıqları uşağa, Vostrikov, Quluzadə, Behrəngi, Mirzəyev, Hüseynzadə variantına görə müəllimə (mollaya, qazıya), Zeynallı variantında qəhrəmanın atası
padişahdır və ziyarətgaha gedərkən qızını vəzirə tapşırır.
Nağılın bütün variantlarında ―əmanətə xəyanət‖ olunur. Tapılmış oğlan,
molla, qazı və ya vəzir əmanətlə ―başbir etmək‖ fikrinə düşürlər. Başqa variantlardan fərqli olaraq Qiyasbəyov variantında bu hadisə bir qarının təhriki ilə baş
verir: qarı tapılmış oğlanı-Tapdığı inandırır ki, qız – Pəri onun bacısı deyil və o,
qızla evlənə bilər.
Bütün variantlarda qəhrəman ziyankarın alçaq niyyətinə qarşı çıxır. Ancaq
onların qarşısında gücsüzlüyünü görüb hiyləyə əl atır. Vostrikov və Mirzəyev
variantına görə, qız mollaya təklif edir ki, o, əvvəlcə onu çimizdirməlidir. Vostrikov variantına görə, qız qızıl vannada oturan mollanın başına qızıl qazanda
isti su tökür. Mirzəyev variantına görə, vannanın içərisində oturan mollanı damın üstündən yerə salır. Zeynallı və Behrəngi variantına görə, qız ayaqyolu
bəhanəsi ilə çölə çıxıb ―çöllü - biyabana‖ qaçır.
1.2.4. Böhtan və cəza. Mirzəyevin variantını çıxmaq şərti ilə nağılın bütün
variantlarında ziyankar vəziyyətdən çıxmaq üçün məsum qıza böhtan atırlar. Ziyankar ziyarətdən və ya səfərdən qayıdan atanın qarşısına çıxıb, Behrəngi variantına görə, məktub göndərib, onun qızını əxlaqsızlıqda günahlandırır. Zeynalov
variantında vəzir bu hadisədən sonra vəzirlikdən çixir, dərviş libası geyinib qızı
axtarmağa başlayır. Qəzəblənmiş ata Vostrikov, Quluzadə, Mirzəyev variantına
görə oğluna, Qiyasbəyli variantına görə, ziyankara -Tapdığa göstəriş verir ki, qızı
öldürsün. Məsum qızın ailənin tək qizi olduğu variantlarda (Zeynallı, Behrəngi,
Hüseynzadə) cəza motivi yoxdur. Qız sadəcə olaraq evdən qaçır. Cəza motivli
variantlarda qardaş qızı bağışlayır. Vostrikov, Quluzadə variantında qardaş bacısını meşəyə aparır və onu atasının buyruğu ilə öldürmək istədiyini söyləyir. Bacı
göz yaşı töküb mollanın yalan söylədiyini deyir və qardaşını inandırır. Qardaş bacısının köynəyini soyundurub quşun və ya dovşanın qanına bulayır və qanlı köynəyi atasına verir. Qiyasbəyli variantında isə Tapdıq qızı soyundurub meşəyə atır
ki, vəhşi heyvanlara yem olsun. Qeyd etdiyimiz kimi, nağılın başqa variantlarında
isə qız ziyankarın əlindən qaçaraq (Hüseynzadə variantında qayığa minərək) meşəyə gəlir. Zeynallı variantında başqa mənzərə ilə qarşılaşırıq: qiz qaçaraq bir çobana rast gəlir; çoban qıza bacı gözü ilə baxıb evlərinə gətirir və anasına tapşırır;
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qız bir müddət çobanın evində qalır, ev işlərində anasına kömək edir. Bir müddətdən sonra qız çobanın evindən qaçıb bir meşəyə gəlir. Nağılın yerdə qalan bütün
variantlarında bu epizod, irəlidə görəcəyimiz kimi, ―ikinci qaçışdan‖ sonra gəlir.
Nağılın bütün variantlarında qəhrəman meşədəki ağaclardan birinin koğuşunda və ya üstündə yaşayır: ―...Tezliklə o koğuşu olan böyük ağac tapdı...və
ağacın koğuşunda məskunlaşdı. (9,103); ―Gördü bəli, burda bir çinar ağacı var,
bu çinar ağacının koğuşunda gizlənib pünhan oldu‖ və s. (3, 324).
Xilasolma və nigah. Nağılın bütün variantlarında qız ağacın üstündə və ya
koğuşunda ikən ova çıxan padşah oğluna rast gəlir. Hüseynzadə variantında
ənənəvi nağıl və dastan motivi olan ―ceyranı təqib etmə‖ dən istifadə olunur: şah
oğlu ceyranı təqib edərkən qıza rast gəlir. Vostrikov variantında ov itləri ağacın
yanında dayanıb hürürlər. Şahzadə şübhələnərək ağacin yanına gəlir və qızı görür. Zeynallı və Behrəngi variantında yenə də ənənəvi nağıl variantından istifadə
olunur. Şah və ya şah oğlu atı çayda suvararkən qızın əksini suda görür: ―Baxdı.
Gördü suya bir şövq düşüb. Ətrafına baxdı, göördü çinarın dibində bir zənən
oturur‖. (3, 324); ―Bir padşah ordan ötüb keçirdi. Atını suvarsın. At bulağa
baxıb hürkdü. Şah atını yenə də bulağa sarı sürdü. At yenə də dala çəkildi. Bu
dəfə şah atdan düşüb bulağa baxdı. Suda bir qızın əksini gördü. Başını qaldırıb
ay parçası kimi bir qızın ağacda oturub yarpaqların arasında gizləndiyini gördü.
Bir könüldən min könülə Pəriyə vuruldu. (6, 230).
Nağılın bəzi variantlarında (Vostrikov, Behrəngi) qız çılpaq olur. Bu
səbəbdən də üzə çıxmaq istəmir. Padşah və ya padşah oğlu çuxasını çıxardıb
qıza verir. Qız çuxaya bürünüb üzə çıxır. Mirzəyev variantında şahzadə bir qarı
tapıb onun vasitəsi ilə qızı ağacdan yendirir. Qarı qızı evinə aparır və qız qarının
evindən gəlin köçür.
Qiyasbəyli, Behrəngi və Hüseynzadə variantında qız özünün kim olduğunu və başına gələn əhvalatları dərhal söyləyir. Zeynallı variantında özünü yanlış
şəkildə təqdim edərək qaçqın olduğunu söyləyir. Ərə gedəndən sonra həqiqətin
bir qismini söyləyərək Yəmən padşahının qızı olduğunu söyləsə də başına gələn
hadisəni gizlədir. Quluzadə variantında da qəhrəman özünü oxşar şəkildə təqdim
edir. ―Padşah oğlu. Mən də padşah qızıyam. Qardaşlarımnan gəzməyə çıxmışdım. Meşədə yolumuzu azdıq., bura gəlib çıxdıq. Qardaşlarımı qurd-quş dağıtdı,
tələf elədi. Mən də gizlənib salamat qaldım‖. Vostrikov və Mirzəyev variantında
özünün əsl kimliyini tanıtma motivi yoxdur.
Quluzadə, Qiyasbəyli, Behrəngi variantlarında hadisə meşənin kənarında
baş verir. Quluzadə variantında deyilir: ―Onlar üç gün, üç gecə yol getdilər, dördüncü gün bir meşənin qırağında çəmənli, güllü-çiçəkli bir yerdə düşüb çadır qurdular‖. (4,212). Qiyasbəyli variantına görə bu meşə onun tapıldığı meşədir (8, 61).
Behrəngi variantına görə, ―çölün ortasında dincəlmək üçün çadır qururlar (6, 231).
Zeynallı variantına görə, çadır ―Yəmənin üç ağaclığında qurulur‖ (3, 325).
Nağılın bütün variantlarında şah və ya şahzadə qızı saraya aparır, valideynlərin istəyi və ya öz iradəsi ilə qızla evlənir. Nağılın bütün variantlarında
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qəhrəmanın padşahdan iki oğlu olur. Yalnız Zeynallı variantında uşaqların sayı
birdir.
Ata evinə dönüş. Ailə xoşbəxtlik əmin-amanlıq içərisində yaşarkən yenidən
problem çıxır. Nağılın bəzi variantlarında (Vostrikov, Behrəngi, Mirzəyev) qız
ata-anasından yana darıxdığı üçün ərindən icazə istəyir. Quluzadə variantında
dostları padşah oğlunu ―meşə qızı‖ aldığuna görə qınayır. Oğlan məsələni qıza
danışır. Qız cavabında deyir: ―Oğlan, dərd çəkmə, mən yetim qız deyiləm, mənim
də böyük əqrabam var, mənim də atam, anam, gözü yolda qalanım var (4, 212).
Mirzəyev variantında bu motiv xüsusi maraq doğurur: ―Günlərin bir günü
paccahın oğlu küçədə öz yoldaşları ilə oturub söhbət edirdi. Hərə öz qayınatasından, qayınanasından danışdı, sonra paccahın oğluna lağ elədilər ki, sən də
çinarın qızını almısan. Çinardan da adama qayınata, qayınana olarmı‖ (2, 292).
Zeynallı variantında qız özünün Yəmən padşahının qızı olduğunu söyləyən kimi əri onu atasına baş çəkmək məqsədi ilə yola salır.
İkinci xəyanət. Nağılın bütün varinatlarında padşah və ya padşah oğlu vəziri qıza qoşub, qoşunla bərabər atasının məmləkətinə yola salır. Mirzəyev variantında şahzadə də onlarla səfərə çıxır... Ancaq o ev tikmək məqsədi ilə
qabaqda gedir.
Səfər zamanı vəzir qızla ―başbir olmaq‖ fikrinə düşür. Bəzi variantlarda
(Vostrikov, Zeynallı, Quluzadə, Mirzəyev) vəzirin xəyanətinin səbəbi izah
olunmur. Qiyasbəyli və Behrəngi variantında vəzir qıza aşiq olur. Hüseynzadə
variantında bu qisas məqsədi ilə edilir. ―Baş vəzirin Pərixanımı görən gözü yox
idi, öz qızını şahzadəyə vermək fikrində idi. Odur ki yolda Pərixanıma xəyanət
etmək fikrinə düşür.‖ (1, 89).
Vostrikov və Quluzadə variantında xain vəzir keşikçiləri yuxuya verib
qızın alaçığına girib niyyətini söyləyir. Nağılın bütün variantlarında qız vəziri
qətiyyətlə rədd edir. Bəzi variantlarda (Qiyasbəyli, Quluzadə, Behrəngi, Mirzəyev) vəzir qızın iradəsini sındırmaq üçün onun balalarının başını kəsir. Zeynallı
variantında bu motiv yoxdur. Vostrikov variantında qızın qaçmasından sonra
qəzəblənən vəzir onun iki oğlunun başını kəsir. Hüseynzadə variantında uşaqları
ilə birgə qaçır. Yəni uşaqların öldürülməsi motivi bu variantda yoxdur.
Nağılın bütün variantlarında qız hiylə ilə vəzirdən canını qurtarır. O, ayaqyolu bəhanəsi ilə bayıra çıxır. Bəzi variantlarda (Vostrikov, Quluzadə) vəzir qızın
belinə ip bağlayır. Qız çölə çıxandan sonra ipi bir ağaca bağlayır və qaçır. Zeynallı, Qiyasbəyli, Behrəngi, Mirzəyev, Hüseynzadə variantlarında bu motiv yoxdur.
İkinci böhtan. Nağılın əksər variantlarında vəzir vəziyyətdən çıxmaq üçün
qızı böhtanlayır. ―Səhər açıldı, vəzir qoşunu da götürüb geri qayitdı, getdi paçcaha dedi: qız lotunun biriydi, çıxdı getdi‖ (3, 325); ―Vəzir qoşunun içinə hayküy salıb dedi ki, padşah oğlunun arvadı öz oğlanlarının başını kəsib meşəyə
qaçdı (4, 213).
Oxşar motiv Qiyasbəyli variantında da özünü göstərir. Behrəngi variantında vəzir şah oğluna qızın düz adam olmadığını söyləyir və bu səbəbdən də
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onu atasının ölkəsinə ötürüb geri qayıtdığını söyləyir. Vostrikov və Mirzəyev
variantında böhtan motivini yalan əvəz edir: vəzir quldurların hücum etdiyini
uşaqları öldürdüyünü, qızı isə özləri ilə apardığını söyləyir.
Çoban və paltardəyişmə. Zeynallı variantından başqa, nağılın bütün variantlarında vəzirin əlindən qaçan qız çobana rast gəlir. Deyildiyi kimi, çobanla
qarşılaşma motivi Zeynallı variantında birinci qaçış zamanı özünü göstərir. Bu
variantda qız vəzirdən qaçandan sonra birbaşa ―dədəsinin məmləkətinə‖ gəlir.
Vostrikov variantında qoyun otaran çobanla üz-üzə gələn qız ona ərə
getmək arzusunda olduğunu deyir. Qız çobanı anasının yanına göndərir ki,
məsələni anasına desin, özü isə çobanın paltarını geyinib sürünün yanında dayanır. Çoban gözdən itəndən sonra qız sürünü atıb atasının yaşadığı şəhərə gedir.
Əhvalat Quluzadə variantında da oxşar şəkildə cərəyan edir. Qiyasbəyli variantında qız çobanın paltarını qızılla alıb geyinir və oradan uzaqlaşır. Behrəngi və
Hüseynzadə variantında qız cobandan bir qoyun alır, qoyunu kəsib qarnını
başına keçirdib özünü keçəl donuna salır.
Mirzəyev varıantında çoban qızı sel aparan bacısına bənzədir və onu evlərinə aparır. Çobanın anası qızı yedirdir. Hamı yatandan sonra qız çobanın
paltarını geyinib atası evinə gəlir.
Zeynallı variantında qız doğma şəhərinə gələndən sonra dərviş paltarı
geyinir: ―Keşkülunəcən, təbərzinəcən aldı, geyindi. Saçın yığdı papağının altına
təbərzini də aldı əlinə, köşgülu də. Gəldi böyük bir çayxananın qabağına.
Başladı bir qəsidə oxumağa. Bında bir ləvs vardı ki, bını eşidən səsinə valeh
olurdu. Camahat hamı yığışdı bira‖. Qazancının xeyli artdığını görən ―çayçı aşbaz‖ onu yanında saxlayır (3, 325).
Axtarış. Nağılın əksər variantlarında şah (və ya şah oğlu), vəzir və çoban
qızın sorağına düşüb onu axtarırlar. Zeynallı variantında bütün axtaranlar dərviş
libasına bürünür. Vostrikov, Qiyasbəyli, Behrəngi, Mirzəyev variantında şah və
ya şah oğlu ilə vəzir dərviş paltarı geyinir. Bütün variantlarda (Zeynallı variantından başqa) qızı axtaranlar, təsadüfən, qızın atasının evinə gəlir. Qiyasbəyli
variantında qız qaçərkən ərinə məktub yazıb dörd yol ayrıcına qoyur. Məktubu bir
tacir tapır və yolun kənarında oturub sahibini gözləyir. Alı xan və vəziri gələndə
məktubu ona verir. Alı xan Qara vəzirlə birgə Nuxa şəhərinə gəlib bir qarının
evində qonaq olur. Səhər şəhərə çıxırlar və bu zaman qızla qarşılaşırlar. Qız onları
tanıyır, ancaq onlar qızı tanımırlar. Pəri xanım onları atasının evinə dəvət edir.
Ata evində. Zeynallı və Hüseynzadə variantlarından başqa, bütün variantlarda qız ata evinə gəlib orada xidmətçi olur. Zeynallı variantında qız əvvəlcə
çayxanada dərvişlik edir. Hüseynzadə variantında isə qəhrəman itkin qıza yas
saxlayan ata evinə gəlir. Qəhrəmanın ata evində xidmətçi olduğu variantlarda
bütün ―günahkarlar‖ qızın atasının evinə gəlir. Zeynallı variantında isə onlar
öncə çayxanada qəsidə oxuyan dərvişin ətrafına toplanır. Onlar qızla bərabər
padşahın dəvəti ilə saraya gedirlər. Qızın atası onlar üçün süfrə açır. Süfrədən
sonra ev sahibi təklif edir ki, bir nağıl danışın qulaq asaq. Nağılı qız danşmalı
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olur. Ancaq şərt kəsir ki, nağılın sonuna qədər heç kəs bayıra çıxmasın. Şərt
qəbul olunur. Günahkarlar qaçmaq istəsələr də onlara mane olurlar. Qız papağını (başına keçirdiyi qoyun qarnını) çıxardıb özünün əsl sifətini göstərir. Günahkarlar cəzalandırılır. Vostrikov, Qiyasbəyli, Mirzəyev, Quluzadə, Behrəngi
variantlarında şah və ya şah oğlu arvadı ilı bərabər öz ölkəsinə qayıdır. Zeynallı
variantında arvadının atasının yerinə padşah, çoban isə onun vəziri olur.
1.3. Coğrafi ünsürlər. Qeyd etmək lazımdır ki, haqqında danışdığımız
süjet tipinin dastan variantlarında sabit coğrafi ünsürlər mövcuddur. Dastanla
nağılı müqayisə etmək, dastanın nağıldan nə kimi cəhətləri mənimsədiyini və
dastanın nağıldan fərqli cəhətlərini tədqiq etmək üçün 883 A nömrəli süjet tipinə
aid nağıllarda adı çəkilən məkan ünsürlərindən bəhs etmək vacibdir.
Qiyasbəyli variantında qəhrəmanın vətəni Nuxa şəhəridir. Varlı tacir Buxara, Xivə, Türkiyə, Persiya kimi şəhər və ölkələrə gedib ticarət edir. Nağılın bəzi
variantlarında olduğu kimi, bu variantda da tacir Məkkəyə ziyarətə gedir. Bu
variantda qəhrəmanın əri Alı xan Avariya xanı kimi təqdim olunur. O, qıza Şəki
xanlığının ərazisində rast gəlir. Qeyd edək ki, Məkkəni çıxmaq şərti ilə yerdə
qalan adlar (Buxara, Xivə, Türkiyə, Persiya, Avariya) Azərbaycan nağılları və
hətta dastanları üçün səciyyəvi deyil. Bununla yanaşı Persiya və Türkiyə kitab
mənşəli adlardır. Azərbaycanlıların yaddaşında onlar İran və Osmanlı, Al-Osman
kimi işlənirdi. Görünür ki, bu adlar müəllif tərəfindən mətnə artırılmışdır.
Vostrikov, Quluzadə, Behrəngi, Mirzəyev, Hüseynzadə variantlarında
qəhrəmanın vətəni haqqında heç nə deyilmir. Zeynallı variantına görə, qəhrəman
Səmərqənd padşahının qızıdır. Quluzadə, Behrəngi, Mirzəyev, Hüseynzadə variantlarında qızın ərinin vətəninin adı çəkilmir. Vostrikov variantına görə, oğlan
(qəhrəmanın əri) Hindistan, Zeynallı variantına görə, Yəmən padşahının oğludur. Hər iki coğrafi ad Azərbaycan nağıllarında geniş şəkildə özünü göstərir.
Ona görə də ənənəvi sayıla bilər.
1.4. Surətlər və surət adları. Nağıl süjetinin, variantlara görə, ənənəvi surət
tərkibi var. Nağılın əksər variantlarında (Vostrikov, Behrəngi, Quluzadə, Mirzəyev) qəhrəmanın qardaşı var. Bəzi variantlarda isə (Zeynallı, Hüseynzadə) qardaş surəti yoxdur. Yalnız Qiyasbəyli variantında tapılmış uşaq variantı var. Bu
surət həm qardaş, həm də ziyankar kimi fəaliyyət göstərir. Bütün variantlarda
qəhrəmanın iki uşağı olur. Təkcə bir variantda (Zeynallı) qəhrəmanın bir oğlu
var. Mirzəyev variantında diqqət çəkən bir qarı surəti əks olunur. Padşah oğlu
qızı çinardan düşürmək üçün bir qarı tapır. Qarı hiylə ilə qızı ağacdan düşürüb
evinə aparır. Qarı surəti nağılın başqa variantlarında da mövcuddur. Ancaq
başqa epizodla bağlıdır. Məsələn, Qiyasbəyli variantında tapılmış uşağa qızın
onun bacısı olmadığını, onunla evlənməsini bir qarı söyləyir. Bundan savayı,
nağılın bütün variantlarında çoban və onun anası (qarı) mövcuddur. Qiyasbəyli
variantında Pəri xanımın məktubunu əri Alı xana çatdıran tacir surəti yalnız
nağılın dastan variantlarında əks olunur, nağıl variantlarında bu surət yoxdur.
Yerdə qalan bütün surətlər bütün variantlarda özünü göstərir.
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Nağılların persanajları bir çox hallarda onların sosial, ailə, və ya yaş statusları, mifoloji və ya fiziki atributları ilə təqdim olunur. Haqqinda bəhs etdiyimiz nağılın variantlarında bu cəhət özünü göstərir. Molla, qazı, padşah, padşah
oğlu, vəzir, tacir, qarı, çoban, Tapdıq və s. Bunula birgə, bu nağılda konkret
adları olan surətlər də mövcuddur.
Nağılın Vostrikov, Qiyasbəyli, Behrəngi, Hüseynzadə variantlarında nağılın əsas qəhrəmanı Pəri xanım, Zeynallı variantında Zərnigar, Quluzadə variantında Güllü adlanır. Qəhrəmanın atası, Behrəngi variantına görə, Hacı Sayad,
Zeynallı variantına görə Şəmil, Quluzadə variantına görə, Məhəmməd, Qiyasbəyli variantına görə Xoca Yusuf, Hüseynzadə variantına görə Şahsənəm, Vostrikov variantına görə, sadəcə tacir, Mirzəyev variantına görə, paçcah adlanır.
Qəhrəmanın qardaşı, Vostrikov variantına görə, Zülfüqar, Quluzadə variantına
görə, Əhməd, Mirzəyev variantına görə, sadəcə qardaş (adsız) adlanır. Bəzi variantlarda isə (Qiyasbəyli, Zeynallı, Hüseynzadə) qəhrəmanın qardaşı yoxdur.
Qiyasbəyli variantından başqa , nağılın bütün variantlarında qəhrəmanın
əri vəzifəsinə görə adlanır: şah və ya şah oğlu. Qiyasbəyli variantında, nağılın
dastan variantlarında olduğu kimi, Alı xan adlanır. Nağıl qəhrəmanının uşaqlarının da, bəzi variantlara görə, adları var. Quluzadə variantına görə, uşaqların
adı Həmid və Mahmud, Qiyasbəyli variantına görə, Çingiz və Teymurdur. Digər
variantlarda uşaqların adı yoxdur.
Uşaqların adları ilə əlaqədar olaraq demək olar ki, nağılın Qiyasbəyli variantnda əks olunan Çingiz və Teymur adaları nağıl və dastanlarımız üçün xarakterik ad deyil.
1.5. Dastanın nağıllaşmış variantları. ―Alı xan‖ dastanının yuxarıda təsvir
və təhlil etdiyimiz nağıl variantlarından bəziləri dastanın nağıllaşmış variantlarıdır. Dastanın nağıl variantları ilə nağıllaşmış variantlarının fərqləndirilməsi
və onların xüsusiyyətlərinin göstərilməsi nağılla dastanın əlaqəsini aydınlaşdırmaq, dastanın və nağılın variantları haqqında geniş bir təsəvvür yaratmaq nöqteyi-nəzərindən xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Dastanın nağıllaşmış bir variantı Azərbaycan Folkloru Antologiyasının
Naxçıvan Örnəklərinə həsr olunmuş XXIII kitabının nağıllar bölümünə salınmış
―Pəri xanım‖ adlı nağıldır. Təəssüf ki, nağılın pasportu aydın şəkildə verilməyib.
Onun Sədərək və ya Ordubad rayonundan toplanması şübhəlidir. Kitabda söyləyicilər haqqında ümumi şəkildə məlumat verildiyi üçün nağılın söyləyicisini də
müəyyən etmək mümkün olmadı. Mətn Aytən Cəfərova tərəfindən toplanmışdır.
Bu nağılın ―Alı xan‖ dastanının nağıllaşmış variantı olması şübhəli deyil. Ondan
ötəri ki, bu mətndə dastandan gəlmə şeirlər mövcuddur. ―Aman günüdü‖, ―bağışla məni‖ rədifli qoşmadan iki, ―nəyə lazım‖ rədifli qoşmadan bir bəndin
mətndə verilməsi bu nağılın dastanın nağıllaşmış şəkli olduğunu açıq şəkildə
göstərir. Mətnə diqqət etdikdə görürük ki, dastan söyləyici yaddaşından silinməkdədir. Məsələn, söyləyici surətlərin əksəriyyətinin adlarını şəkmir. Mətndə
Hacı Səyyadın adı ―Hacı‖ (―Bir Hacının bir qızı varıymış‖) şəklində əks olunur.
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Hacının adının Cayad, çobanın adının Budaq olması söyləyicinin yadına nağılın
sonunda düşür. Ona görə də söyləyici sonda ―Cobanın da adı Budax cobanıydı‖
cümləsini əlavə edir. Pərinin ərinin ―padşah oğlu‖ olması da söyləyici yaddaşından silinmək üzrədir. Söyləyici onu ―karvanbaşının oğlu‖ kimi təqdim edir.
Ancaq hadisələrin gedişində onun vəzirindən bəhs etməyə məcbur olur. Beləliklə, süjetin dastan variantlarının xarakterik surətləri olan Alıxan və Qara
vəzir adları nağılçının yaddaşından silinmişdir.
Nağılın qaçaraq şəkildə deyilməsi nağılın sonunda açıq şəkildə görünür.
Belə ki, Pəri xanımı axtaranların (çobanın, əri ilə vəzirin) macəralarından bir
kəlmə belə bəhs edilmir. Pərinin üzə çıxması və günahkarların cəzalandırılması
isə ötəri şəkildə nağıl olunur.
Dastanın bəhs etdiyimiz bu variantı Qiyasbəyli variantına oxşayır. Oxşarlıqlar aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Hər iki variantda qız ailənin yeganə qızıdır, tapılmış uşaq (Tapdıq)
övladlığa götürülür.
2. Hər iki variantda uşaq ov zamanı ağacın dibindən tapılır.
3. Hər iki variantda Tapdıq bir qarının təhriki ilə günaha qol qoyur.
4. Hər iki variantda qızı atasının göstərişi ilə Tapdıq cəzalandırır.
Bu varinatların biri-birinə bənzəməsi təsadüfün nəticəsi deyil. Bizim
fikrimizə görə, Qiyasbəyli variantı da süjetin dastan variantı əsasında yazılmışdır. Biz bu fikri söyləyərkən aşağıdakı faktlara əsaslanırıq:
1.Qiyasbəyli variantında işlənən surət adları süjetin dastan versiyasına
məxsusdur. Pərixanım, Alıxan, Qara Vəzir belə surət adlarındandır.
2. Qiyasbəyli variantında əks olunan Pərinin əri Alı xana məktub yazması
tək bir tacir tərəfindən tapılıb Alı xana çatdırılması epizodu ancaq nağılın dastan
variantlarında əks olunur.
Deyilənlərə əsasən söyləmək olar ki, Qiyasbəyli variantı nağılın dastan
versiyası əsasında yazılıb. Toplayıcı dastanın variantlarından birini göturmüş
onu işləyərək nağıl şəklinə salmışdır. Mətndə nə nağıllar, nə də dastanlar üçün
səciyyəvi olmayan ünsürlərin olması bunu bir daha təsdiq edir. Bu cəhətdən
aşağıdakılar bizim diqqətimizi cəlb edir:
1. Müəllif mətni filoloji prinsiplə tərcümə etməmidir. Ona görə də o, bir
çox yerlərdə mətni rus dilli mühitin təsəvvürlərinə uyğunlaşdırmışdır. Məsələn
mətnin əvvəlində tacirin ―Buxara, Xivə, Türkiyə və Persiya ilə‖ ticarət əlaqələrinin olmasından bəhs olunur. Qeyd edək ki, nə nağıllarımızda nə də dastanlarımızda coğrafi ünsür kimi nə Buxara, nə də Xivə adı işlənmir. Türkiyə
―Ösmanlı ölkəsi‖, ―Al-Osman‖, Persiya isə ―İran‖, ―Əcəm ölkəsi‖, ―Əcəm‖ kimi
işlənir. Ona görə də mətndəki coğrafi ünsürlər müəllif tərəfindən artırılmışdır.
2. Qiyasbəyli mətnində XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri üçün səciyyəvi
olan maarifçilik ideyaları ilə bağlı epizodlar vardır. Mətndə deyilir: ―Hacı Yusuf
Qafqazda ən varlı tacir sayılırdı. O savadsız idi və ona görə də yanında təcrübəli
və savadlı adamlar saxlayırdı. Onlar onun adından idarə edirdilər. O, həmişə
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təəssüf edirdi ki, onun valideynləri onu təhsil almaq üçün məktəbə göndərməyiblər. O, öz vəsaiti hesabına şəhərdə kasıb uşaqlar üçün məktəb açdırmışdır.
Hər il bu məktəbdə yüz uşaq oxuyurdu. Dərslər üç dildə gedirdi: ərəb, fars, türk
( 9, 57-58). Bu nöqteyi-nəzərdən aşağıdakı cümlə də diqqəti cəlb edir: ―O zaman
tatar dilində qəzet yox idi. Ona görə də Pəri ərəb və fars dilində olan kitabları
oxumaqla kifayətlənirdi‖ (8, 58). Qeyd edək ki, hər iki cümlə istər nağıl, istərsə
də dastan təhkiyyəsi üçün səciyyəvi cümlələr deyildir.
1. Epik hadisələrin Nuxada və Avarda baş verməsi də nə nağillarımız, nə
də dastanlarımız üçün səciyyəvi deyil. Mətndə Şəki xanı kimi verilən Cəfər xan
adı da müəllif qələminə məxsusdur.
2. Nağılın sonu da realist boyalarla verilib. Mətndə deyilir: məsələ Cəfər
xana çatdırılır. Cəfər xanın əmri ilə qarı, Tapdıq, Qara vəzir meydanda asılır.
Hacı Yusuf düşünülməmiş hərəkət etdiyinə və ölkənin xanını xəbərdar etmədiyinə görə iki il müddətinə həbs olunur. Ancaq Alı xanın və arvadının xahişi ilə
Hacı Yusuf azad olunur və əvəzində xanın xəzinəsinə 10.000 manat pul ödəyir.
Alı xan qaynatası və Cəfər xanla vidalaşır və arvadını da götürüb öz xanlığına
gedir. (5, 64-65). Nağılın finalının bu şəkildə verilməsi nağıl təhkiyyənin qaydalarına ziddir və görünür ki, müəllif mətn üzərində işləyərək onu hekayə üslubunda təqdim etmişdir.
Deyilənlərdən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, toplayıcı ya dastan, ya da
dastanın nağıllaşmış şəklini götürmüş, onu özünün maarifçilik dünyagörüşünə
uyğun şəkildə işləmiş və bu şəkildə də prof.
A. V. Baqrinin redaktor olduğu məcmuəyə vermişdir.
―Alı xan‖ dastanının bu variantına aid iki mətnin aşkar edilməsi göstərir
ki, dastanın yuxarıda bəhs etdiyimiz variantı da olmuşdur, ancaq günümüzə
gəlib çatmamışdır və bu günə qədər yazıya alınmamışdır.
Bizim fikrimizə görə, nağılın Behrəngi variantında görünən aşağıdakı
cəhətlər bu fikri təsdiq edir.
1. Nağılda Pəri xanımın atasınin adı Hacı Sayaddır. Bu ad süjetin dastan
variantlarında əks olunur. Süjetin nağıl variantlarında, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Pəri xanımın atası başqa adlarla (Zeynallı variantında Şəmil, Quluzadə variantında Məhəmməd, Hüseynzadə variantında Şahsənəm) verilir.
2. Behrəngi variantında dastandan gəlmə bir qoşma parçası da əks olunur:
Adım Pəri Hacı Sayad qızıyam,
Göydə parıladayan dan ulduzuyam.
Getdi-getdi bir dərədə endirdi,
Oturan vəzir bir cüt oğlum öldürdü;
Dedim, ay qanına qan olan dərviş!
Atadan anadan mehriban dərviş! (6, 334)
883 Nömrəli süjetin dastan variantlarında ilk konflikt tapılmış uşaqla Pəri
xanım arasında baş verir. Ancaq nağılın Behrəngi variantında, bu konflikt
süjetin nağıl variantlarında olduğu kimi, molla və ya (qazi) ilə Pəri xanım
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arasında baş verir. Buradan belə bir qərara gəlmək olar ki, söyləyici süjetin
dastan variantı ilə nağıl variantını qarışdırmışdır.
Ədəbiyyat:
1. ―Aşı mollanın, başı mollanın‖, Bakı, Yazışı, 1983.
2. Azərbaycan folkloru antalogiyası, Dərələyz, XV c, Bakı, Səda 2006.
3. ―Azərbaycan nağılları‖, 5 cilldə, I c. Bakı, Lider.
4. ―Azərbaycan nağılları‖, 5 cilldə, II c. Bakı, Lider.
5. Azərbaycan folkloru antalogiyası: Naxçıvan örnəkləri, XXIII, Bakı,
Folklor İnstitutu, 2012.
6. Behrəngi S. ―Məhəbbət nağılı‖. Bakı, Azərnəşr, 1987.
7. Фольклор Азербайджана и прилегающих стран / Под. ред А. В.
Багрия, в 3-х томах. т 1, Баку, АзГНИИ, 1930, с.
8. Rüstəmzadə İ. ―Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi‖. Bakı, Elm və
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OĞUZ EPOSUNDA QƏHRƏMAN
CƏMĠYYƏTĠN XĠLASKARI VƏ QORUYUCUSU KĠMĠ
Aynur Farajova
Character in epos Oguz as the protector and savior of society
SUMMARY
Each epos is presenting type of national character. Such character reflects
heroic spirit of the nation where it was created. Characters of the world epos are
united by unique typological features, however they differ with their national
features. In this article we studied about function of first character Oguz known
in the history as ―Oguznama‖ being first ancestor, first father in epos and its role
in creation of Oguz world from epic- mythological point of view. As clear from
investigation of function of character being first ancestor in Oguz epos in this
article, first character Oguz-kagan (khan) in Oguz epos known under the name
―Oguznama‖ kept functions belonged to mythic character and developed. First
man Oguz kagan turned into perfect epic character in its epic evolution process.
This time functions of Oguz being first ancestor, saviour, cultural character,
demiurg were main direction for character increasing.
Key words: Oghuz epos, Oguz Kagan, savior, protector, the first ancestor,
cultural hero
Айнур Фараджова
Герой в эпосе Огуз как защитник и спаситель общества
РЕЗЮМЕ
Каждый эпос представляет тип национального героя. Настоящий
герой отражает дух героизма народа. В статье была исследована функция
первого предка, первого отца образа Огуза – главного героя в эпосах,
известных в истории под названием «Огузнаме» и с эпическо-мифологической стороны проанализирована роль Огуза героя в зарождении мира. В
статье исследование первого предка героя в эпосе Огуз показал, что
главный герой Огуз-каган (хан) в эпосе Огуз, известного под названием
«Огузнаме» сохранил и развил функции, присущие мифическому герою.
Первый человек Огуз каган превратился в великолепного эпического героя
в процессе своей эпической эволюции. В это время первые функции
предка, спасителя, культурного героя, демиурга мифического Огуза стали
основными направлениями расширения образа.
Ключевые слова: Огуз эпос, Огуз Каган, спаситель, защитник,
первый предок, культурный герой
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Məsələnin qoyuluĢu: Hər bir epos qəhrəmanının ən ümdə keyfiyyəti onun
qəhrəmanlığında, igidliyində ifadə olunur. O, sözün həqiqi mənasında cəsur bir
igid, qorxmaz bir ər olmasa, xalqın və dastanın qəhrəmanına çevrilə bilməz. Xalqın
qəhrəmanı olmaqla dastan qəhrəmanı olmaq bir-biri ilə sıx bağlıdır. Qəhrəmanlıq
dastanı xalqın qəhrəmanlıq ruhunu ifadə edir. Ona görə də dastan qəhrəmanı elə
xalqın sevdiyi qəhrəman deməkdir. Məsələn, Koroğlu bir dastan qəhrəmanıdır. Lakin o, eyni zamanda xalqın qəhrəmanlıq simvoludur. Koroğlu bir xalq qəhrəmanı
səviyyəsinə dastanda tərənnüm olunan qəhrəmanlıqlarının, igidliklərinin sayəsində
yüksəlmişdir. Beləliklə, dastanın baş qəhrəmanının digər obrazlardan əsas fərqi
onun seçilmiş bir igid, qəhrəman olmasındadır. Oğuz eposunun baş qəhrəmanı
Oğuz kağan bütün oğuzların əcdadı (ilk əcdad) və oğuz cəmiyyətinin qurucusu
(mədəni qəhrəman) olmaqla yanaşı ilk növbədə hünərli igid, cəsur qəhrəmandır.
ĠĢin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd ―Oğuznamə‖nin
uyğur versiyasında ilk əcdad, ilk qəhrəman Oğuz kağan obrazını xilaskar və
qoruyucu funksiyası baxımından araşdırmaqdır.
Hər bir qəhrəmanlıq dastanında olduğu kimi, Oğuz kağan da möcüzəli
doğuluş yolu ilə dünyaya gəlir.
Ümumiyyətlə, elmdə dastan qəhrəmanlarının başqlarından fərqli, qeyri-adi
doğuluşu “möcüzəli doğuluĢ” termini ilə adlandırılır. Möcüzəli doğuluş dedikdə qəhrəmanın adi yolla deyi, fərqli (qeyri-adi) üsul və vasitələrlə doğulması
başa düşülür.
Nail Qurbanov qeyri-adi yolla doğuluşun müxtəlif şəkilləri haqqında yazır:
―Folklor mətnlərində insan törənişi ilə (doğuluşla) bağlı bir sıra motivlərə rast
gəlmək olur ki, buna misal olaraq dağdan doğulma (5, 33; 7, 85), sudan doğulma
(15, 14), gün iĢığından doğulma (13, 303) gözdən doğulma mifologemləri (11,
144-150) və s.-ni göstərmək olar ki, bizim fikrimizcə, bu törəniş modelləri də öz
başlanğıcını ilk insanın törənişi ilə bağlı təsəvvürlərdən götürür. Sadəcə olaraq,
həmin təsəvvürlər mif şəklində bizə gəlib çatmamış, lakin folklor mətnlərinin
içərisində motiv səviyyəsində qorunaraq bizim dövrümüzə gəlib çatmışdır (10, 35).
Qeyd edək ki, Azərbaycan folklorşünaslığında möcüzəli doğuluş motivi
ilə bağlı qiymətli fikirlər söylənmişdir. Həmin fikirlərdə bu motivin mənası,
mahiyyəti və formaları əhatə olunmuş, onun mifoloji görüşlərlə bağlı olduğu
xüsusi qeyd olunmuşdur. Məsələn, M.Seyidov göstərir ki, müqəddəs başlanğıc
sayılan dağ, eləcə də torpaq və xüsusilə onlarla bağlı Günəş bütün varlığın,
həyatın, tanrıların, insanların, nemətlərin yaradıcısı, anası-atası kimi qəbul
olunur. Torpaq başlıca olaraq ana başlanğıcı sayılmışdır (13, 308).
Ramazan Qafarlı da yazır: ―Əfsanə çevrilmələrindən belə nəticə alınır ki,
guya başlanğıcda ancaq və ancaq insan mövcud olmuşdur. Az qala torpaq da,
hər qaya, hər daş da insan şəklindədir, bu insanlar bəzən könüllü olaraq, bəzən
də məcburi yolla formalarını dəyişərək qayanı, çayı, ağacı, quşu, heyvanı və s.
meydana gətirmişlər. Miflərdə isə genezis, doğum başqa şəkildədir, bəzi mə190
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qamlarda yuxarıdakı prinsiplərin əksini təşkil edir. Başqa sözlə, insan təbiətin
eynihüquqlu detallarından biridir, onun doğuluşunda hətta üstünlük çox hallarda
heyvanlarda, quşlarda, cansız varlıqlarda olur. Yəni insan özü ağacdan, quşdan,
torpaqdan, heyvandan, sudan, günəşdən və s. əmələ gəlir" (9, 338).
Mahmud Allahmanlı ağaclardan möcüzəli doğuluş haqqında göstərir ki,
qadının ağacla əlaqəsi, ağaca tapınma problemi bizi dünya ağacı eyniyyətində
dayanmağa və sonrakı dövrlərdə də hətta islamın güclü ideoloji cərəyan olduğu
şəraitdə belə bir mövcudluğun varlığını və ondan istifadə edildiyini deməyə əsas
verir. Oğuzun ikinci arvadından olan övladları da öz mövcudluğu ilə ağacla
bağlıdır. Göy, Dağ, Dəniz adı ilə fəaliyyətə başlayan bu qardaşların mövcudluğunda ağac dayanır. Hansı ki, Basatın ana mövcudluğunda da Qaba ağac
dayanır. Məhz bunlar təkcə Oğuzun özünün inamı yox, bütün Oğuz dünyasının
tapındığı inam olub, onun ən fəal atributu olan ozanlarda da təsdiqlənir (1, 68).
Füzulu Bayat yazır ki, türk mifologiyasında Göy Tanrıdan qopub ayrılmış
ağac bir sıra etnoqonik miflərdə ilk ana kimi xatırlanır. Mifə görə, dağın üstündə
bitən ağaca göydən işıq düşmüş, bu ağac gövdəsi şişmişdir. Bir müddətdən sonra gövdə yarılmış, oradan beş uşaq çıxmışdır. Onların ən kiçiyi olan Buğu Təkin
sonradan bir çox xalqları özünə tabe edərək böyük dövlət yaratmışdır (2, 145).
Rövşən Əlizadə miflərdə ağacdan doğuluş kultlarla bağlı apardığı tədqiqatında ağac haqqında yazır: ―Miflərdən ağacı iki funksiyada müşahidə edirik:
1. Ağac – dünya modeli rolunda.
2. Ağac – əcdad rolunda.
Hər iki funksiya biri-biri ilə bağlıdır. Ağacın dünya modeli funksiyasını
yerinə yetirməsi onun ilkin mifoloji kosmoqoniyada – dünyayaratmada iştirakı
deməkdir. Bu da onun əcdad funksiyasını şərtləndirir. O, bir kosmoqoniya (yaradılış) elementi kimi, əslində, vahid funksiyanı yerinə yetirir. Çünki yaradılış
prosesini modelləşdirmək (dünya modeli rolunu yerinə yetirmək) elə kosmoqonik valideyn olmaq deməkdir‖ (8, 51).
Ümumiyyətlə, doğuluş dünya xalqlarının mifologiyalarında ən yayğın,
məşhur və mütləq motivdir. L.A.Sedov göstərir ki, doğuluş ən qədim zamanlardan ümumən məhsuldarlıq, xüsusən yerin həyatyaradıcı qüvvəsi ilə əlaqələndirilmişdir. Eləcə də heç bir canlının ölməməsi, yenidən dünyaya qayıtmaq üçün
yalnız müvəqqəti olaraq ölməsi və təkrarən doğulması haqqındakı təsəvvür də
doğuluşla bağlıdır. Doğuluş haqqındakı təsəvvürlərin ―kosmikləşdirilməsi‖,
bioloji, seksual təzahürlərin astral, planetar səviyyələrə keçirilməsi prosesləri
(müqayisə et: günəşin və ayın ölmə və dirilmənin simvolikasındakı xüsusi rolu;
artıq neoloit dövründə qadın və kişi işarələrinin günəş və ay işarələri ilə tədrici
əvəzlənməsi qeyd olunur) və başqa təbiət prosesləri mifopoetik düşüncənin
inkişafının bir qədər sonrakı dövrü ilə bağlıdır (16, 385).
Oğuz kağan da bir mif qəhrəmanı kimi ―möcüzəli şəkildə‖ doğulur. Bu
doğuluş bütün baş qəhrəmanlar kimi Oğuz kağanı da dastanın başqa obrazlarından fərqləndirir.
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F.Bayat yazır ki, ―Oğuz kağan dastanı‖dan anlaşıldığı kimi, Oğuzun doğulması, doğrudan da, mifoloji çərçivə daxilində təqdim edilir. Onun gözləri ala,
üzü mavi, ağzı da qırımızıdır. Bu rəng simvolları bütün mifoloji mətnlərdə Tanrı
oğlunun sifətləridir. Oğuzun zahiri görünüşündəki heyvan cizgiləri də onun
Tanrı oğlu motivindən çıxdığını təsdiq edən əsas kodlardan biridir (4, 139).
Göründüyü kimi, Oğuz öz doğuluşundan tamamilə fərqli bir obrazdır. Bu,
ilk növbədə onun fərqli görkəmində, sifətinin qeyri-adi rənglərində və ümumiyyətlə, heyvani görünüşündə ifadə olunur.
Bəs Oğuz bir insan olduğu halda niyə bu qədər fərqli görkəmə malikdir?
F.Bayata görə, Oğuz başqalarından ona görə fərqlənir ki, o, Tanrı oğludur.
Yəni mənşəyinə görə göylərlə, Göy Tanrı ilə bağlıdır.
Bəs dastan oğuz insanlarının ilk əcdadı olan Oğuzu nəyə görə göylərlə
bağlayır?
Ona görə ki, Oğuzun qarşısında heç kəsin görə bilməyəcəyi, yerinə yetirməyi bacarmayacağı fövqəladə işlər, qəhrəmanlıqlar dururdu. Bu işləri insan
oğlu bacarmazdı. Bu işlərdən ötrü qeyri-adi gücə malik qəhəman lazım idi.
Qəhrəman bu qeyri-adi gücü yalnız göylərdən, fövqəladə qüvvələrdən, Göy
Tanrıdan ala bilərdi. Məhz ona görə də Oğuz kağan möcüzəli şəkildə Tanrının,
göylərin oğlu kimi doğulur. Axı qədim türkcədə ―Tanrı‖ sözünün mənası ―göy‖
(səma) deməkdir. Tanrı oğlu olmaq elə göylərin oğlu olmaq deməkdir. ―Oğuznamə‖nin uyğur versiyasında Oğuzun anası, doğrudan da, göy cismidir (Ay
kağan). Belə olduğu təqdirdə onun doğuluşu da bütün digər obrazlardan fərqli
olaraq qeyri-adi doğuluş, yəni möcüzəli doğuluşdur.
―Oğuznamə‖nin istər uyğur versiyasında, istərsə də başqa oğuznamələrdə
Oğuzun görkəmi, davranışları, böyüməyi, qəhrəmanlııqları hamıdan tamamilə
fərqlənir. Bu fərqliliyin əsasında, qeyd olunduğu kimi, doğuluşun qeyri-adiliyi,
möcəzəli doğuluş olması durur. S.Rzasoy yazır ki, qəhrəmanlıq tipologiyasının
bütün mifoloji sistem element və xassələrini özündə daşıyan ―Oğuznamə‖ eposu
da qəhrəmanın – Oğuz kağanın doğuluşu ilə başlanır. ―Doğuluş‖ bir mifologem
(mifik motiv–A.Fərəcova) olaraq mifoloji kosmogenezin (yaradılışın – A.Fərəcova) əsasını təşkil edir. Mifoloji dünya modelində gerçəkləşən dünyanın strukturunun bütün özünəməxsusluğu bu doğuluşa müncər olunur. Doğuluş öz strukturuna görə qatbaqat paradiqmatik quruluşa malik mürəkkəb semiotik sistemdir.
Burada doğuluş – yaradılışla bağlı müxtəlif süjet, mifologem və obrazlar biri-biri
ilə paralelləşmiş və biri-birinə transformasiya olunmuşdur. ―Oğuz kağan‖ mifində
də müxtəlif mifoloji təsvir kodlarının (zooloji, antropoloji, astral və s.) biri birinə
kodlaşmasını müşahidə edirik. Oğuz kağanın bir insan olaraq doğuluşu eyni
zamanda canlı və cansız dünyanın bütün mənalı ünsürlərinin doğuluşunu özündə
işarələyir. Bu da öz növbəsində həmin kodları təcəssüm etdirən mif tiplərinin birbiri ilə paradiqmatik bağlılığından irəli gəlir. Bütün miflər vahid kosmoqonik mif
ətrafında birləşir (12, 90-91).
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Oğuz kağanın da doğuluşuna diqqət etsək, burada bir-birinə qovuşmuş
müxtəlif məna qatlarını görmək olar. Həmin məna qatlarını bağardıqca daha
dəqiq müəyyənləşdirmək lazımdır.
1. Qəhrəmanın qeyri-adi valideynləri:
Oğuzun anası Ay kağandır, yəni o, Ayın oğludur:
Yenə günlərin bir günü Ay kağanın
gözləri yarıdı, bir oğlu oldu (2, 124).
Burada dərin bir məna vardır. Oğuz özü dastanda işığın, həyatın, xeyirin
rəmzidir. Onun anası Ay kağan isə gecənin rəmzidir. Gecə ilə gündüz bir-birini
əvəz edir, yəni gündüz gecədən doğur. Göründüyü kimi, burada gündüzün gecəni əvəzləməsi, ondan doğması mənası ifadə olunmuşdur.
―Oğuznamə‖nin uyğur versiyasında Oğuzun atasının kim olması haqqında
heç nə deyilmir. Lakin elmdə müsəlman oğuznamələri adlandırılan (islami)
digər oğuznamələrdə Oğuzun atası Qara xandır.
2. Qəhrəmanın qeyri-adi görkəmi:
Yenicə doğulmuş Oğuz öz gözəlliyi ilə hamını heyran edir:
Bu oğlanın üzü göy idi.
Ağzı atəş kimi qırmızı, gözləri ala, saçları,
qaşları qara idi. Gözəllikdə mələklərdən də gözəl idi (2, 124).
Lakin bu gözəlliyə bizim nəzərlərimizlə baxanda, əslində, Oğuz insandan
daha çox heyvana bənzəyirdi:
Onun ayağı öküz ayağına,
Beli qurd belinə,
kürəyi samur kürəyinə,
köksü ayı köksünə bənzəyirdi.
Bədəninin hər yeri sıx tüklə örtülmüşdü (2, 124).
3. Qəhrəmanın qeyri-adi böyüməsi:
Oğuz bütün başqa uşaqlardan fərqli sürətlə böyüyür. Bu, cəmi qırx gün çəkir.
O, həmin müddətdə böyüklərin yediyi yeməkdən yeyir, şərab içir və dil açır:
Bu oğlan anasının döşündən ağız südünü
əmdi. Bundan sonra
bir də əmmədi, çiy ət, aş istədi,
şərab istədi, dil açdı (2, 124).
4. Qəhrəmanın qeyri-adi adlanması:
―Oğuznamə‖nin uyğur versiyasında qəhrəmana ad qoyulması motivi
yoxdur. Amma qəhrəmana ad qoyulması dastanların mühüm motividir. F.Bayat
yazır ki, anadan olanda uşağa, bəzən də igidliyə, hünərə görə yeniyetməyə
xüsusi ad qoyulması mərasimidir. Advermə köçəri türk mədəniyyətində bütöv
bir sistemdir. Ad yaş kateqoriyasından asılı olaraq dəyişir. Deməli, ad həm
yaşla, həm də sosial statusla bağlı dəyişir (3, 9-10).
Doğrudan da digər oğuznamələrdə bu motiv var və burada adqoyma
qəhrəmanın qeyri-adi statusuna uyğun olaraq qeyri-adi şəkildə baş verir. Oğuza
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kimsə ad qoymur: o, dil açıb özü-özünə ad qoyur. F.Bayat yazır ki, Oğuzun
adlanması salnamə oğuznamələrdə (islami oğuznamələrdə – A.Fərəcova) müxtəliş şəkillərdə təqdim olunur:
a) Oğuz hökmdarın çadırında doğulduğundan adqoyma mərasimində özü
özünə səbəbini izah etmədən Oğuz adını qoyur.
b) Adqoyma mərasimində bir yaşında olan uşaq özünə Oğuz adını qoyur.
c) Bu uşaq anasının bətnində olarkən Allahın vəlisi təyin edildiyindən
türkcə vəli mənasında olan Oğuz adını alır (4, 144).
Göründüyü kimi, Oğuzun adının qoyulması bütün hallarda qeyri-adi
yollarla olur: o, özü-özünə ad qoyur. Əbülqazi ―Oğuznamə‖sində deyilir ki,
Qara xanın böyük arvadından Aydan və Günəşdən daha gözəl oğlu doğuldu. Üç
gün, üç gecə o, anasının (döşünü) əmmədi. Bu uşaq hər gecə anasının yuxusuna
girir və deyirdi: ―Anacan, müsəlman ol! Əgər olmasan, ölsəm də [belə], [qoy]
ölüm, ancaq sənin döşünü əmməyəcəyəm‖ (6, 51-52).
Anası uşaq ölməsin deyə müsəlman olur. Oğuz bundan sonra anasını əmir və
bir yaşına çatır: ―Uşağın bir yaşı tamam olanda Qara xan eli çağırdı və ulu toy
qurdu. Toy günü Qara xan uşağı ziyafətdəkilərin yanına gətirməyi buyurdu və öz
bəylətrinə müraciət edərə dedi: ―Bizim bu uşağn bir yaşı tamam oldu, siz ona hansı
ad verirsiniz?‖. Bəylər cavab verməmiş, uşaq dedi: ―Mənim adım Oğuzdur‖ (6, 52).
Göründüyü kimi, Oğuza adın qoyulması qeyri-adi yolla baş verir: o, özü
özünə ad qoyur. Bəs bu nə ilə bağlıdır? Biz burada iki cəhəti görürük:
Birincisi, Oğuz Tanrının, göylərin oğlu idi. Ona adi adamlar ad verə
bilməzdi. Bu məqam dastanın özündə belə əks olunmuşdur: ―Oğuz danışmaq
öyrənəndən ―Allah, Allah!‖ kəlməsi dilinin əzbəri idi. Bunu eşidən hər kəs
deyirdi: ―O  uşaqdır, nitqi olmadığından nə dediyini özü də bilmir‖. Ona görə
ki, ―Allah‖  ərəb sözüdür, moğollardan heç bir ata da ərəb dilini eşitməmişdir.
Tanrı-təala hələ ana bətnində Oğuzu özünün sevimlisi (vəli) edibdir, ona görə də
onun danışığına və ürəyinə öz adını yerləşdiribdir‖ (6, 52-53).
Göründüyü kimi, Oğuz Tanrı mənşəli uşaq olduğu üçün onun adı da
göydən gəlir. Adın göydən gəlməsi inancı türklərdə olmuşdur. M.Uraz qeydə almışdır ki, yakut inanclarında qəhrəmanlara ad qoyan Günəş onların adını göydən yollayır (14, 17).
İkincisi, Oğuzun özü özünə ad qoyması, əslində, onun ilk əcdad və mədəni
qəhrəman kimi birbaşa vəzifəsidir. Qeyd olundu ki, mədəni qəhrəmanların əsas
vəzifələrindəın biri insanlara, tayfalara, xalqlara, yerlərə və s. ad verməkdir.
Oğuz kağan da, göründüyü ki, advermə fəaliyyətinə ilk olaraq özünə ad verməkdən başlayır. Bəz nəyə görə ilk olaraq özünə ad verir?
Oğuz kağan ilk əcdad və mədəni qəhrəman kimi Oğuz dünyasının yaradıcısıdır. O, həmin dünyanı yaradaraq onun ayrı-ayrı ünsürlərinə ad verir. Oğuz
dünyasının da ilk varlığı, ilk insanı elə Oğuz kağanın özüdür. Beləliklə, o, ilk
əcdad-mədəni qəhrəman kimi ilk olaraq məhz özünə ad verməlidir.
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Mifin məntiqinə görə, möcüzəli keyfiyyətlərlə və möcüzəli şəkildə doğulan Oğuzun sözün həqiqi mənasında bir qəhrəmana çevrilməsi üçün o, ilk qəhrəmanlığını göstərməlidir. Oğuz da qorxunc düşmən Kıatı öldürməklə özünün
ilk qəhrəmanlığını həyata keçrir:
Günlər, gecələr ötdü, o bir igid oldu.
O vaxtlar o yerdə bir orman vardı.
Ordan çoxlu irili-xırdalı çaylar axırdı.
Orda vəhşi heyvanlar, uçan quşlar çox idi.
Ormanda nəhən bir Kıat yaşayırdı,
atları, adamları yeyirdi.
Çox böyük bir yırtıcı idi.
O, elin yaxşı gününü aldı, adamları əzaba saldı.
Oğuz kağan cəsur alp idi.
O, bu Kıatı ovlamaq istədi.
Günlərin bir günü ova çıxdı.
Cida, yay-ox, qılınc-qalxan götürdü,
Yola düşdü. Bir maral tutdu.
Bu maralı söyüd çubuqları ilə bir ağaca bağladı, getdi.
Sonra ertəsi gün dan söküləndə gəldi,
Gördü ki, Kıat maralı alıb gedib.
Yenə bir ayı tutdu, qızıl kəməri ilə
onu bir ağaca bağlayıb getdi.
Ertəsi gün dan söküləndə gəldi.
Gördü ki, Kıat ayını alıb gedib.
Yenə həmin ağacın altına gəldi,
ağacın altında durdu.
Kıat gəlib başını Oğuzun qalxanına vurdu, onu öldürdü.
Qılıncını çəkib başını kəsdi, çıxıb getdi (2, 124-125).
Burada Oğuzun qəhrəmana çevrilməsi təsvir olunur. Oğuz bütün oğuzların
ilk əcdadı olduğu kimi həm də ilk qəhrəmandır. Elə bu səbəbdən onun qəhrəmana çevrilməsi diqqəti cəlb edir. Qəhrəmana çevrilmə müxtəlif elementləri
əhatə edən mifoloji kompleksdir:
1. Oğuzun qəhrəmana çevrilməsi meĢədə baĢ verir:
Dastanda meşə həm ov heyvanlarının olduğu bərəkətli bir yer, həm də
Oğuzun xalqına düşmən olan vəhşinin (yırtıcının, divin) yaşadığı qorxunc məkan kimi təsvir olunur.
2. Oğuzun vəhĢi ilə döyüĢü qəhrəmanlıq missiyasıdır:
Belə ki, Kıat adlanan bu böyük yırtıcı ―elin yaxşı gününü əlindən alaraq,
adamları əzaba salmışdı‖. O, Kıatla vuruşmaq qərarına gəlir. Dastan bunun səbəbini belə izah edir: ―Oğuz kağan cəsur alp idi‖. Demək, Kıatı öldürmək mözüzəli qəhrəman kimi doğulmuş Oğuzun qarşısında duran vəzifədir. Oğuz doğulanadək onun elində Kıatın qarşısına çıxacaq bir qəhrəman yox idi. Kıatla
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yalnız cəsur alp, yəni qəhrəman vuruşa bilərdi. Beləliklə, Oğuz ilk növbədə Kıatı öldürmək üçün dünyaya gəlir. Bu, onun qəhrəmanlıq missiyasına (vəzifəsinə)
aiddir və Oğuzun Kıata qarşı ilk vuruşu onun ilk qəhrəmanlığıdır.
3. Oğuzun Kıatla döyüĢü təkcə qəhrəmanlıq aktı yox, həm də ov aktıdır:
Bu ovda yay-ox, qılınc, ağac və qurban heyvanlardan (maral, ayı) istifadə
olunur. Oğuz Kıatı üç həmləyə öldürür. Birinci dəfə bir maralı ağaca bağlayıb
gedir, ikinci dəfə bir ayını bir ağaca bağlayıb gedir. Kıat maralı və ayını alıb
gedir. Üçüncü dəfə isə Oğuz özü ağacın altında durur və Kıatı məhv edir.
ĠĢin elmi yeniliyi və əsas nəticəsi: Beləliklə, Oğuz kağan arxaik-mifoloji
eposda həm ilk əcdad (ilk insan), ilk qəhrəman, qoruyucu, xilaskar kimi təqdim
olunur. ―Oğuznamə‖ dastanının müxtəlif variantlarında Oğuz kağanın müxtəlif
ölkələri fəth etməsi onun qəhrəmanlıq funksiyasının epik süjet şəklində təzahürüdür. O, öz qəhrəmanlıqları ilə bütün hallarda xalqı, eli, dövləti qorumağa, sərhədlərini genişləndirməyə və hərbi, siyasi, iqtisadi gücünü artırmağa xidmət edir.
ĠĢin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti bu
işdən ―Oğuznamə‖nin tədqiqində nəzəri ədəbiyyat kimi istifadə imkanları,
praktiki əhəmiyyəti isə həmin dastanın ali məktəblərdə tədrisi prosesində
praktiki vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir.
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Azərbaycan ədəbiyyatı fakültəsinin magistr I kurs tələbəsi
NAXÇIVAN FOLKLORUNDA SUFĠZMĠN ĠZLƏRĠ
XÜLASƏ
Sufizmin bədii ədəbiyyatda təzahürü 8-9 əsrlərə aiddir. Naxçıvanda sufilliklə bağlı çoxlu abidələr var.Bu abidələr sufi mərkəzləri olubdur.Sufilik Səfəvilər dövründə daha da genişlənibdir Sufilər uzun əsrlər təqib olunubdur.Sufi
dünyaya, maddi olan hər şeyə, göz yuman Tanrıya qovuşmaq eşqi ilə yaşayan,
həyatını kamilləşdirən şəxsdir.Sufilikdə yüksək məqama çatan adama pirr (qoca)
demişlər.Pirr ətrafına çoxlu tərafdar yığıb, onların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul
olub öz fikirlərini onlara çatdırıblar.Sufizmin qaynağı İslamdan gəlir. Azərbaycanda Sufizm dərin kök saldı. Sufizm qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatından
başlamış 19-əsrin sonlarına kimi ədəbiyyatımızda izlərini görürük.
Açar sözlər: Sufi, abidə ,ədəbiyyat ,qoca, kök
Natavan Mardanova
The trackes of Sufism in Nakhchivan folklore
SUMMARY
The manifestation of Sufism in artistic literature dates back to the 8th9thcenturies.There are many monuments in Sufism.These monuments are sufi
centers.Sufism is expandig in the time of Safavid.Sufis have been persecuted for
ages.Sufis have been ignorant of everything in the world, who has reached the
higlest point in Sufizm.They have gathered around a lot of people around them,
educated them and sent their opinions to them.The source of Sufism comens from
Islam.Sufism has deeply rooted in Azerbaijan literature.Sufism begen with ancient
Azerbaijan literature and we see traces of our literature in the late 19th century.
Key words: Sufi, monuments, literature, old, dynast
Натаван Марданова
Следы суфизма в Нахчыванском фольклоре
РЕЗЮМЕ
Проявленне суфнзма в художественной лнтературе относнтся к 8-9
векам. В нахчыване естьмного памятиков свяанных с суфизмом. Этипаьятники были центрами снфизьа. Суфизм был расширен в эрохн Сефевидов.
Суфии преследовались долгие долгие века.
Суфий-человек который стремился взглянуть на все чсе что яиляется
ьатериальным для мира и что он может жить своей любоью к Господу.
Человек достгший наивысшей токи в снфизме собрал много людей по периферии занялся их обучением и передал им свои идеи.Источник суфизма
исходит из обучением и передал им евои идеи.Источник суфизма исходит
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из ислама. Суфизм глубокоуко укоренился в азербайджанской литературе.
Суфизь начался с древней литературы Фяербайджана до конца 19 века мы
видиь следы в нашей литературе.
Ключевые слова: мистик, Суфи, литература, старик, толстяк
Azərbaycan ədəbiyyatında iki təriqət növü olmuşdur:
1. Hürufizm
2. Sufizm
“Hüruf‖ sözü hərf sözünün cəmidir. Hürufilərə görə insan həm Allah,
həm dörd ünsür, həm 28-32-i, həm də mövcud olan hər şeydir. Hürufizmin
vətəni Azərbaycan, banisi Şeyx Fəzlullah Nəimi Təbrizi (1339-1394) olmuşdur.
Nəimi 1386-cı ildən başlayaraq hürufiliyi yaymağa başladı. Bakıya gələrək
özünə çoxlu tərəfdar yığır. İmadəddin Nəsimi (1369-1417) ilə tanışlığı buradan
başlayır. Nəiminin əsərləri ―Cavidannamə‖ (Əbədiyyət haqqında), ―Məhəbbətnamə‖, ―Novnamə‖ (yuxu haqqında) və sonuncu əsəri ―Vəsiyyətnamə‖ (hürufilərə vəsiyyətindən bəhs edir) fəlsəfi təlimin ən mühim abidələrindəndir.
Hürufizmin izlərini şeirlərində gördüyümüz başqa bir şair Şah Qasım
Ənvardır. Şeirlərini Qasımi (işıq şüaları saçan) təxəllüsü ilə yazıb.
Sufizm – ərəbcə təsəvvüf adlanır. Hürufi ilə müqayisədə sufizmin tarixi
lap qədimdir. Sufizm və ya təsəvvüf islamda geniş yayılmış fəlsəfi cərəyandır.
Təsəvvüf kəliməsi saflıq, duruluq mənasına gəlir. Sufilər təsəvvüfün qaynağını
Məhəmməd peyğəmbərin hədislərində görürlər. Sufizmin mahiyyəti insanın öz
nəfsi ilə mücadilə edərək onu islah və tərbiyə etməsi, öz varlığından və dünyasından keçərək Allaha qovuşması məqamıdır. Sufizmə görə həyatın ali məqsədi ilahi ilə mənəvi qovuşmaqdır. Bunun yolu isə əxlaqi təkmilləşmədədir.
Əxlaqi kamilləşmə insanı həqiqətə gətirib çıxarır. Həqiqətə nail olmaq birdən
birə baş vermir, dörd mərhələdən keçir:
Birinci – şəriət, ikinci – təriqət, üçüncü – mərifət, dördüncü – həqiqət adlanır. Dördüncü mərhələdə sufi artıq ilahi həqiqətə yetişir, onun qəlbi nur ilə dolur.
Sufilər Allaha çatmağı kamil olmaqda görürdülərsə, sufilər ibadətdə, Allahın nemətlərinə aludə olmamaqda görürdülər. Sufilər tənha yerlərə çəkilib, orada məskən salıb, günlərini ibadətdə keçirirdilər. Ümumiyyətlə, xilqətdə Allaha
ən yaxın olan və ən şərəfli məxluq Quran ayələrində Allahın ―Biz ona şah
damarlarından da yaxınıq‖ – deyə İslamı nəzərdə tutması buna sübutdur (2, 24).
Sufizmi ilk araşdıran alman şərqşünası F.Toluk olmuşdur. XX yüzilliyin
başlarında R.Nikolsona, L.Masinon Sufizmi yalnız İslami kökə dayandığını
sübut etdilər (1. 55).
Sufi alimlərinin fikirləri:
Ya olduğun kimi görün, ya da göründüyü kimi ol!
(Bəyazid Bistani)
Elm üç şeydir: zikr edən dil, şükür edən qəlb və səbr edən bədən.
(Şəms Təbrizi)
199

Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2017/2

Günah işlətmək istəyəndə Allah-təalanın görməyəcəyi yerdə işlət. (bu isə
mümkün deyil).
(Hatəm Əsam)
Kiminlə oturub-dursan, onun məqamında olarsan.
(İmam Şafii)
Elmsiz bütün dünya cəhalət, əməlsiz bütün elm bəhanə, səmimiyyətsiz
bütün əməl boş tozdur. Səmimiyyət əhli əzəmətli ləyaqət sahibidir.
(Səhl bin Abdulla Tustəvi)
Birinin sevgisini qazanmaq istəyirsinizsə, elə sevməlisiniz ki, özünüzü
unudub o olmalısınız.
(Mövlana Cəlaləddin Rumi)
Nə qədər bilirsən bil, bildiyin qarşındakıların anlaya bildiyi qədərdir.
(Mövlana Cəlaləddin Rumi)
Türküstandan Şama qədər birinin barmağına bir tikan batsa, o tikan mənim barmağıma batmışdır. Eyni şəkildə, Türküstandan Şama qədər birinin ayağı
daşa çarpsa onun acısı mənim acımdır. Əgər bir qəlbdə hüzün olsa, o qəlb
mənim qəlbimdir.
(Əbül Həsən Hərəkani)
Sufizmin bədii ədəbiyyatda ilkli təzahürü VIII – IX əsrlərə aiddir.
Azərbaycan ədəbiyyatında sufizm çox dərin kök saldı. Hürufizm çox
ədəbiyyata təsir edənmədi. Amma bunun əksinə olaraq Sufizmə qədim dövr
Azərbaycan ədəbiyyatından başlamış ta ki, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında
da rast gəlirik. Məsələn: N.Gəncəvi, Əfzələddin Xəqani, S.Şührəvərdi, Ə.Təbrizi, M.Füzuli, Ş.İ.Xətayi, S.Ə.Nəbati və s.
XIII-XIV əsrlərin böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, filosof – şair M.Şəbüstərinin yaradıcılığının, xüsusilə onun ―Gülşəni-raz‖ adlı bədii-fəlsəfi poemasının
sırf təsəvvüf görüşləri ilə bağlı olduğunu, sufizm ideyalarını öyrənmək cəhətdən
çox mükəmməl bədii əsərdir.
Xətayi aşağıdakı şeirində IX yüzilliyin sufi alimi Bayazid Bistanini öz
müridlərinə nümunə göstərir. Onun kimi məslək eşqini yüksək tutmağa çağırır
(4.429).
Gəl öyüd verəyim, öyüd alırsan
Xidmət eylə genə gülü bulunca
Karvan gedər sağın geri qalırsan
Hamam əldən qoyma, yolu bulunca
Sil süpür qəlbini, süddən təmiz et
Öldür nəfsini şeytandan arıt
Doxsan doqquz yerə çıxdı Bayazid
Halına münasib yeri bulunca. (4, 429)
Hələ XII əsrdə Nizami Gəncəvi sufizmə rəğbətlə yanaşmış, sufiləri ürəkdən xəbərdar оlan adamlar kimi təqdim etmişdir. Şairin ―Sirlər xəzinəsi‖ əsərində müxtəlif xarakterlərə malik sufi surətləri yaradılmışdır. Nizami əqidə və
məsləyindən dönən, əmanətlə xəyanət edən sufilərin оlduğunu göstərdiyi kimi,
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tutduğu yоlun dоğruluğuna inanan və оndan dönməyən sufilərin оlduğunu da
təsdiq edir. Şah İsmayıl Xətayinin əsərlərində də vəziyyət belədir. О da sufiləri
halal və haram yоla gedənlər adı ilə iki yerə bölür. Xətayi də ən yüksək insani
keyfiyyətləri əsl sufilər arasında axtarır, lakin insanlıq adına ləkə оlan sufilərin
də оlduğunu danmır. Özü sufi şeyxi оlan şair müridlərini əsl sufi kimi hərəkət
etməyə, sufi – insan adını uca tutmağa çağırır. Aşağıdakı dörd misralıq şeir parçasında оnun mövqeyi bütün aydınlığı ilə nəzərə çarpır:
Sufi isən, alıb-satma,
Halalına haram qatma,
Yоlun əyrisinə getmə,
Dоğru yоla nəzər eylə. (4,421)
Şairin nəzərində həqiqi sufi əsl insandır. Оnda alıb-satmaq, harama meyl
etmək, əyri yоla getmək kimi hərəkətlər, sifətlər оla bilməz. Əgər hər hansı bir sufi
bu sifətlərə malik deyildirsə, о, sufilikdən də, insanlıqdan da uzaq bir adamdır. Xətayi belə sufiləri rədd edir. Xətayinin pоeziyasında ehkamçılığa, mövhumatçılığa,
insan mənəviyyatını buxоvlayan zəncirlərə qarşı güclü bir etiraz vardır. Mənəvi
əsarəti təcəssüm etdirən zahidlərin, nasehlərin tənqidi bu baxımdan xüsusi məna
kəsb edir. Z Xətayinin şeirlərində isə о həm də sufinin əksidir. Şair üzdə tamahını
öldürən, başına qənaət tacı qoyan, həqiqətdə isə bunun əksini edən sufiləri pisləyir.
Sufizmdə rəmzi ifadələrin və simvolik yozumların böyük rolu var. Bir sıra
rəmzi anlayışlar öz həqiqi mənasından fərqli mənada işlənir. Deyilən mətləbi
Nəsimi bir qəzəlində bu cürə vurğulayır.
Hər kimsə Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz.
Bu quş dilidir, onu Süleyman bilir ancaq
Təsəvvüfdə rəmzi anlayışlar, onun ―quş dili‖ni bilmədən təsəvvüfün əsas
ideyalarını məram və şərhlərini, elmi-fəlsəfi mahiyyətini də dürüst anlamaq
mümkün deyildir (2, 46).
Naxçıvan bölməsi orta əsrlər zamanı sufi təriqətinin geniş yayıldığı və fəaliyyət göstərdiyi mərkəzlər olmuşdur. Sufilər dünyasını dəyişdikdən sonra onların
yaşadığı, məskən saldığı yerlər müqəddəs bir ocaq, zaviyə kimi ziyarət olunur. Pir
kəlməsi iki mənada işlənir. Birinci ziyarətgah, müqəddəs yer, ikincisi sufi təriqətinin şeyxlərinə verilən titul. Sufi təriqəti Səfəvilər dövründə daha da genişlənib. Bu
pirlər və müqəddəs ocaqlar haqqında müxtəlif əfsanə və rəvayətlər yaranmışdır.
Xalq rəvayətlərinin bir çoxu islamiyyətlə bağlı inam və etiqadlar əsasında
formalaşmışdır. Əlbəttə, bu qəbil rəvayətlər dini-mənqəbəvi rəvayətlərdən
nisbətən sonra formalaşmışlar (3, 15).
Naxçıvanda çoxlu sayda sufi xalqları olub. Xalq arasında bunlarla bağlı
çoxlu əfsanə və rəvayətlər var.
Ġmamzadə (Naxçıvan Ģəhəri).
Türbənin inşa tarixi – XVIII əsrin 20-ci illərinə aiddir. Səfəvi hökmdarı
Şah Sultan Hüseynin oğlu Müzəffər şah Təhmasib Bahadur xanın hakimiyyəti
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dövründə inşa olunub. Xalq arasında rəvayətə görə burada VIII imam Rzanın
oğlu dəfn olunmuşdur.
1926-cı ildə Naxçıvanda olan rus alimi Sisoyev yazır ki, qəbrin yanında
müqəddəs daşlar var. İmam Rza bu daşları öpdüyü üçün bu daşlar gecələr
hərəkət edir. Xalq arasında bu daşlar ―hərəkət edən daşlar‖ adlandırılır. (5, 80).
Ġmamzadə - Nehrəm
Xalq arasında rəvayətə görə İmamzadə şiələrinin yeddinci imamı Museyi
kazım oğlu Seyid Əqil dəfn olunmuşdur. İmamzadədə diqqəti çəkən ―Möcüzələr
sahibi Əlini çağırır‖ sözlərinin olmasıdır. Bu sözlər Bəktaşi dərvişlərinə məxsusdur. Buradan görünür ki, İmamzadədə bir zamanlar sufilərin xanəgahı olmuşdur.
Ərəfsə piri
Culfa rayonunun Ərəfsə kəndindəndir. Ərəfsə piri haqqında iki rəvayət var.
Birincidə eramızdan əvvəl yaranması, ikincidə Səfəvilər dövründə yaranması ilə
bağlıdır. Sufi təriqət tərəfdarları tərki-dünya həyat keçikrib, onların başçıları
(şeyxlər) həmin ibadətgahda dəfn olunmuşdur. Pirdə bir qara daş var. Xalq arasında belə bir inam var ki, daşın ağırlığından asılı olmayaraq ürəyi düz olan insan
bu daşı qaldırar, yox ürəyi düz olmayanlar isə daşı yerindən tərpədənmir (6)
Ġsfəndiyar piri.
Babək rayon Cəhri kəndində yerləşir. Xalq arasında ―Qaş piri‖ yaxud da
―Qaş‖ deyirlər. Kənd camaatı daim ziyatətə gedib, orada qurbanlar kəsirlər. Pirlə
bağlı xalq arasında çoxlu rəvayətlər var. Rəvayətin birində deyirlər ki, bir gün
Hacının qızı su gətirmək üçün bulağa gedir. Örpəyini açıb üzünü yuyarkən
kənarda dayanan erməni onu görür və qıza aşiq olur. Bundan sonra erməni oğlan
qızı izləyir, fikrini qıza deyir. Ortaya qan düşməsin deyə qız məsələni heç kimə
demir. Qız ailənin şərəfinə ləkə gəlməsin deyə çarəni kəndi tərk etməkdə görür.
Gecə ikən ata minib Azərbaycandan Şimali Azərbaycana gəlir. Namaz qılır və
Allahdan ölüm istəyir. Allah qızı daşa döndərir.
Erməni gəlib qızın daş olduğunu eşidib çox pis olur. Burada özünə bir daxma tikir. Ömrünün axırına kimi bu daxmada yaşayır. İndi də bu daxma qalır.(6)
İkinci bir rəvayətdə bilirik ki, Cənubi Azərbaycanda bir oğlanla bir qız birbirini sevir. Lakin qızın atası onların evlənməsinə icazə vermir. Gecə ikən qızla
oğlan qaçaraq buraya sığınırlar. Qızın atası bunları axtarıb tapır. Oğlan döyüşdə
həlak olur. Qız İsfəndiyarın öldüyünü bildikdə Allaha yalvarır ki, onu daşa
çevirsin. İsfəndiyardan uzaq qalmasın.
Üçüncü bir rəvayətdə öyrənirik ki, bir tərki-dünya insan burada məskən
salıb yaşayırmış. Bəzi tərəfdarlarına dini dərs öyrədirmiş. Şura hökuməti bunları
həbs edib Sibirə sürgünə göndəriləcəkdi. Bu zaman müəllim və şagirdlərini qara
daş edir. Oradakı böyük qaş müəllim iki balaca daş isə şagirdləridir.(6)
Aza kənd piri.
Ordubad şəhərində Aza (Azad kənd) kəndindədir. Pirin içərisində qəbir
var. Qəbirin yaxınlığında beş ədəd daş var. Xalq arasında belə bir inam var ki,
bu daşlar gecələr qəbrin ətrafında fırlanır, balalayaraq çoxalırlar.
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Sufi mərkəzləri ilə bağlı olan abidələr haqqında coxlu sayda əfsanə, rəvayət var. Nə qədər araşdırılırsa araşdırılsa yenə də sufi şəxsiyyətləri ilə bağlı
əfsanə və rəvayətlər ortaya çıxacaqdı.
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