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Cəlal BƏYDİLİ (MƏMMƏDOV)
filologiya elmləri doktoru
YAZ BAYRAMI TANRIYA İBADƏTDİR...
“Ədalət təbiətin nizamına uymaqdır...”
H.Z.Ülken
Açar sğzlər: Bahar bayramı, ritual, sakrallıq, Yaradıcı Tanrı, təbiət
Джалал МАМЕДОВ
доктор филологических наук
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ – ЭТО ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ
Резюме
В статье отмечается, что Праздник Весны, занимающий особое место
в череде национально-культурных ценностей тюркского мира, является
отражением гармоничности существования в единении с природой. Для
предков природа была почти священной книгой. Эта книга давала ясное
представление о том, что все сотворенное, вся вселенная поклоняется Создателю, каждый молится на него на присущем себе языке. И в этом контексте обряды и традиции Праздника Весны следует считать священными,
их нужно воспринимать как восхваление Бога. Несомненно, священный
Праздник Весны, ставший выражением любви созданного к Создателю, в
сущности есть и еще одно служение Богу.
Ключевые слова: Праздник Весны, ритуал, сакральность, Бог Создатель, природа
Jalal MAMMADOV
The doctor of philology sciences
SPRING HOLIDAY IS A PRAYING TO GOD
Summary
In the article it is talked about that Spring holiday taking a special place in
the system of Turkic national cultural system is an expression of living in
harmony with nature. The nature was a sacred book according to the ancestor.
From that book it seems that all creation prays to God, all pray to God. In this
context the rituals dealing with Spring holiday can be considered sacred and
accepted as a pray to God. So, turning into an expression of love for the Creator
of creation Spring holiday is a praying to God.
Key words: Spring holiday, ritual, sacred, creator, nature
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Əski və ənənəvi cəmiyyətlərin həyatı hər zaman bayram və mərasimlərlə
zəngin olmuşdur. O qədim çağların mübarək mərasimləri ilə təbiət nizamı arasında isə çox-çox dərinliklərdən gələn bir bağlılıq vardı. Həmin bağlılıq mübarək ənənə ilə yaşanılan dövr insanının mənəvi həyatında təbiətin müstəsna yeri
olduğunu göstərir.
Təbiət ilahinin əmr etdiyi nizama uyğun, dəyişməz əbədi qanunlarla idarə
olunduğunu əcdad bilir və bildiyindəndir ki, ədaləti məhz təbiətin nizamına uyğun olmaqda görürdü. Kim təbiətlə ahəngdarlıq içindəydisə, demək ki, təbiətlə
bəxtiyardı... “Ənənəvi mədəniyyətlərdə “təbiətlə bəxtiyar olmaq ona boyunduruq vurmaq və onu yenməyə can atmaq deyil, onun ahənginə uymaq və ritmiylə
yaşamaq” mənası ifadə edirdi” [3, s.108].
Daim mənəviyyatın işığında yol gedən əski çağ insanı üçün təbiət aləmi
Yaradanın xəlq etdiyi saysız varlıqların səs-səsə verib ahənglə oxuduqları nəğmələrin gur selinə qərq olmuşdu. Allahın ayətləriylə dolu təbiət bu insana hər
addımında Ulu Tanrını xatırladırdı; o görürdü ki, həyat hər bir nəsnəyə nüfuz etdiyi üçün bütün canlılar Yaradıcını təqdis edir. “Rəbləri onlara fitrətləri vasitəsilə bizim bilmədiyimiz bilgi” vermişdi və onlar da özlərinə xas dillə Allaha
dualar oxuyur, O-nu hey səcdəylə anırdılar.
Yaradan din duyğusunu xəlq etdiyi bəşər övladına bilinməyən ilk çağlardan veribdir. Və həmin duyğu insan oğlunun fitrətində ən dərin qatlaracan kök
atıbdır. Ənənə çağının insanı, M.Eliadenin qənaətinə görə, “dindar bir varlıq”dı
[2, s.8] və elə modern çağ insanının da əslində açıq-açığına ziddiydi. Modern
dövrlərdən öncə haradasa bütün xalqlar və topluluqlar məhz dini atmosfer içərisində yaşayırdılar. Din duyğusundan məhrum olub, sakrallığını büsbütün itirən
dünya həqiqətən bəşər tarixinin bu yaxın dövrünün icadıdır [9, с.269]. İnsanla
təbiət arasında ilkin yaradılış çağlarından bəri sürən həmin ahəng çox sonralar,
insanın təbiətə davamlı yadlaşmağı üzündən pozuldu...
Söylənənlər işığında Bahar bayramı ilə bağlı ayin və mərasimlərin ilkin dini
mənasının sadəcə işartılarının üzə çıxarılmağı düşünməyə əsas verir ki, ulu əcdad
bu bayramla Tanrını əslində hər ilin gəlişiylə yenidən və yenidən səcdəyə gələrmiş. Təbiət haqlı olaraq əcdadın gözündə Tanrı əsəri bir kitab kimiydi. Bu mənada Yaz bayramı mənəviyyata yönəlmiş insanın göy üzüylə uyum halında olmağa
can atdığının, Tanrı nişanı daşıyan gözəl nə varsa hamısına sayğıyla davrandığının, varlıq aləmindəki ahəngdarlığı qoruduğunun açıq-aydın göstəricisidir...
Təbiətlə birgə duatək anlamalı olduğumuz Bahar ayinlərinin Göy-Tanrı
adına (şərəfinə) keçirilməyi qədim qaynaqlara istinad edən elmi ədəbiyyatlarda
vurğulanmışdır. U.Harva yakutlarda bahar ayinlərinin çox qədim zamanlardan
bəri icra olunduğunu və bunların da Göy-Tanrı adına keçirildiyini qeyd edirdi
[1, s.138].
Başlanğıcda ruhani-dini ayin mahiyyəti daşımış bayramların sakral sferaya
maksimum dərəcədə bağlı zaman kəsimi kimi ənənəvi mədəniyyətlərdə müstəsna yeri vardı. Öz strukturu ilə kosmosun xaosdan meydana gəldiyi situasiyanın
7
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sərhədlərini müəyyən edən o əski bayramlarda təbiətlə birgəliyin ilkin çağlarına
qayıdılaraq mifik zamanın yenidən canlandırıldığı düşünülübdür.
Avropamərkəzçilərin yanlışlıqla eyni zamanda aşağılayıcı “ibtidai” adı
verdikləri qədim dövr insanlarının “həqiqətən elə bir bayramı yoxdu ki, eyni zamanda dini məna ifadə etməsin”. Bu anlam “bayram” sözünün mənşəcə əcdadın
düşüncəsində onun müqəddəsata bağlılığında, yəni “qüdsiyyət” məzmununda
qorunubdur. Gerçəkdən də, “mifin olduqca mühüm və ayrılmaz əlaməti eyni
zamanda onun sakrallığıdır” [8, s.329].
Qədim cəmiyyətlər həyatlarına ritmdən daha artıq hakim ola biləcək qüvvət tanımazdılar. Bu həqiqətdir ki, keçmişin böyük mədəniyyətləri təbiətlə əhatələnmiş, onun ritmiylə bağlarını qoparmamışdılar [7]. Bu öz açıq ifadəsini kökləri bilinməyən dərinliklərdəki mərasimlərdə tapmışdır. Türk milli mədəniyyətində belə mərasimlərin ilk sırasında ən qədim zamanlardan bəri milli-dini bayram kimi yüksək təntənəylə qarşılanan Yeni Gün (Bahar, Novruz) dayanır. Təbiətlə bağlılıqdan gələn, ona duyulan sevgidən təşəkkül tapan bu bayramla bağlı
görüş və inancların hər birinin etnik-mədəni ənənənin dəyərlər düzümündə ən
xırda ayrıntılarınacan öz yeri, yozumu vardır. Bir örnək: Azərbaycan türklərinin
inamlarında qışın sonunu, yazın başlanğıc anını göstərən mifik zaman anlayışı
var; adına “aləmin yatan vaxtı” deyilib. İlin axır çərşənbəsinə təsadüf edir. İnanca görə, Novruz bayramına açılacaq gecədə, gündüzlə gecə tən yarı olan vaxt
çaylar bir anlığa dayanar, sonra yenidən axar. Həmin an bütün aləmdə canlı-cansız nə varsa hamısı bir anlığa yuxuya gedər, sanki ölüb dirilər. O an kim nə arzu
eləsə, diləyi hasil olar. Sular da, bu inama görə, ilin təhvil olduğu o an dəyişər
və bir anda durulub göz yaşı kimi olar. Kimsə həmin sudan götürüb, tutalım,
xəmir yoğursa, sudakı xırda daşlardan gətirib yağ küpələrinə, çörək təknələrinə,
evin künc-bucağına qoysa, çörəyi bol olar, məhsulu aşıb-daşar [5, s.31–32].
Əslində o bircə an yaradılış çağından bəri bütün zamanları özündə sığdıran
rəmzi zamandır; yaradılışın aralıqsız təzələnib yenidən canlanmağını simvolizə
edir. Hər gələn belə anda dünya sanki yenidən yaranır, elə buna görə yaradılışın
başlanğıc anını, yenidən yaradılış anını rəmzləndirir. “Aləmin yatan vaxtı” başlanğıc olan ilkin xaosdan kosmosa əbədi keçişin bircə anını götürüb özündə saxlayıbdır – bu mənada təbiətin sonsuz ölüb dirilmələr zəncirində əbədi dirilişi
canlandıran rəmzdir.
Hər il beləcə dünyanın yaradılışı bu bayramda canlandırılır. Əski dünya
nizamı dağılır, yenisi yaranır. Zamanın köhnə ilin nəfəsi toxunan nəyi varsa, hamısı xaosun dərinliyində sanki əriyib yox olur. Hər gələn an yaradılışın başlanğıc anıdır – yenidən yaradıldığı andır. Və dünya, beləcə, hər an yenidən yaradılmaqdadır.
Türklərin Ərgənəkondan çıxdıqları qurtuluş günü də baharın ilk və təbiətin
bu ən ədalətli gününə təsadüf edir. Əfsanəyə görə, Altay dağlarının sıldırım
qayalıqları arasından Boz Qurdun Türkə xilas yolu göstərməyi sayəsində qurtulduqları o böyük günü türklər əziz bayramları kimi keçirirlər. İnanılmışdır ki,
8
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Ulu Tanrı dünyanı gecə ilə gündüzün bərabər olduğu həmən Novruzda yaradıbdır. Adəmin palçığı Novruz günündə yoğrulubdur. Adəmlə Həvva məhz Novruz
günü Ərəfatda görüşdürülübdür. Həzrət Nuhun yerə ayaq basdığı gün Novruz
günüydü. Tanrı bütün ulduzlara öz çevrələrində dolanmalarını da Novruz günündə əmr eləmişdi... [5, s.280].
“Bütün yaranmışların alqışlarına məzhər olan” Bahar bayramının bu qədər
dərin anlamlı rəmzlər və mənəvi dəyərlərlə yüklü olması bir daha nümayiş etdirir ki, əcdad təbiətə bambaşqa gözlə baxmışdır. Ondan ötrü varlıq aləmindəki
hər nəsnənin bir ayrı anlamı vardı. Təbiətin insana Tanrıyla bağlı heç nə öyrədə
bilməyəcəyini söyləyənlər [3, s.38] Bahar bayramının hikmətini anlayınca, heç
şübhəsiz, yanıldıqlarını görərdilər; təbiət bahar aracılığıyla əcdadın Tanrıya yaxınlaşmağına vəsilə olub və Yaradanın hikmətlərini anlamağına hər zaman
kömək edibdir.
Əzəli hikmətin ifadəsi Quranda bütün yaradılmışlardan hər birinin öz dillərində Allahı səcdəyə gəldikləri dönə-dönə vurğulanır: “Göylərdə və yerdə kim
varsa, kölgələri də səhər-axşam istər-istəməz Allaha səcdə edər!” (Rad, 13/15);
“Göylərdə və yerdə olan (bütün) canlılar, hətta mələklər belə heç bir təkəbbür
göstərmədən Allaha səcdə edərlər!” (Nəhl, 16/49); “Yeddi göy, yer və onlarda
olanlar (bütün məxluqat) Allahı təqdis edir. Elə bir şey yoxdur ki, Allaha tərif
deyib O-na şükür etməsin, lakin siz onların (dillərini bilmədiyiniz üçün) təqdisini anlamazsınız. (Allah) həqiqətən, həlimdir, bağışlayandır!” (İsra, 17/44);
“Məgər göylərdə və yerdə olanların, Günəşin, Ayın və ulduzların, dağların,
ağacların və heyvanların, insanların bir çoxunun Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi?” (Həcc, 22/18); “Məgər göylərdə və yerdə olanların, qanadlarını açıb
(qatar-qatar) uçan quşların Allahı təqdis edib şəninə təriflər dediklərini görmürsənmi?! Allah onlardan hər birinin duasını, şükür-sənasını bilir. Allah onların nə
etdiklərini (layiqincə) biləndir!” (Nur, 24/41); “Otlar da, ağaclar da (Allaha)
səcdə edər!” (Rahmən, 55/6); “Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deməkdədir” (Hədid, 57/1)... Yer üzündə hər nə varsa hamısı səcdə halındadır, o cümlədən “insanların bir çoxu”. Bütün yaradılanlar Yaradana aşiqdir... Hər bir nəsnə Allaha səcdə halındadır. Dərviş Yunus bu ilahi
həqiqəti belə dilə gətirmişdi:
Hər bir çiçək bin naz ilə
Ögər Həqqi niyaz ilə.
Bu quşlar xoş avaz ilə
Ol padişahı zikr edər [6, s.26].
Dinin mədəniyyətin qaynağı olduğunu və xalq mədəniyyətinin özünün
dərin dini məzmun daşıdığını, eləcə də modern dönəmlərdən öncə hardasa bütün
ulusların məhz dini atmosfer içərisində yaşadıqlarını bir daha düşünsək, aydın
olar ki, Yaz bayramı həqiqətən təbiətdə yaratdığı nizam və ahənglə hikmətlərini
anladan Ulu Tanrıya şükür-sənanın ifadəsidir. Bu qənaətə biryolluq dərindən
yəqinlik hasil etməyimizin başlıca səbəbi çağdaş İslam dünyasının bənzərsiz
9
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intellektualı, böyük mütəfəkkir S.H. Nasrın “Təbiət nizamı və din” əsərində rastladığımız fikirləri oldu:
“Modern dünyada təbiətlə bağlı dini görüşün yoxa çıxması nəticəsində
müqəddəs ayinlərin kosmik və təbiət hadisələri ilə əlaqəli ola biləcəyi fikri mədəni antropoloqlar tərəfindən animist bir keçmişin qalıntıları deyə araşdırılaraq
ağlasığmaz sayılıb, yaxud ən yumşaq ifadəylə, namünasib bilinib gülünc yerinə
qoyulmuş, ya da Amerika yerlilərinin yağmur oyunu nümunəsində olduğu kimi,
lağlağı mövzusuna çevrilmişdir. Bu dualar gerçəkdən də modern dünyagörüşünün bir parçası deyil...
Müqəddəs ayinlərlə təbiətin ahəngi arasında bağlılığı göstərmək üçün çeşidli dünya dinlərindən nümunələr gətirə bilərik... Peyğəmbərin bir hədisinə görə, Tanrı yer üzünü müsəlmanlar üçün məscid etmişdir. Bu üzdəndir ki, bir müsəlman təmiz olduğu müddətcə saf təbiətin hər hansı guşəsində ibadətini yerinə
yetirə bilər...
İnsan günlük namazlarda Tanrının xəlifəsi olaraq sadəcə bəşər üçün deyil,
eyni zamanda Tanrı tərəfindən yer üzündə xəlifəsi edildiyi təbiət nizamı üçün də
dua edər. Namazların, heç şübhəsiz, insanın, əhatəsində olduğu ətraf mühiti
saran və namaz qılınarkən də aydın biçimdə hiss edilən bir yönü vardır.
Eyni kosmik bağlılıq İslam dünyasının mərkəzi Məkkəyə Həcc ziyarətində
də rast gəlinir; Kəbənin çevrəsinə dolananlar mələklərin İlahi Dərgah (ərşi-əla)
ətrafında dönmələrini təqlid edərlər... Bundan başqa, müqəddəs ayinlərlə təbiətin ahəngi və nizamı arasındakı əlaqə İslamda tez-tez vurğulanıbdır. Bir hədisə
görə, Yer üzündə Tanrının adını anan və Allah Allah deyə yalvaran insanlar olduğu müddətcə dünya yox olmayacaq... Xalqın özündə belə ... Tanrının yer
üzünə bütün zamanlarda övliyalar göndərdiyi inancı vardır. Bu insanlar öz varlıqları və icra elədikləri ayinlərlə, dualarla təbii nizamı qoruyurlar. Ayrıca,
onların ən mükəmməl şəkildə yerinə yetirdiyi islami ayin və mərasimlər insanların təbiətlə uyum içərisində yaşamağını və təbiətin öz ahəngini qorumağını
təmin etmək üçün gərəklidir.
Quranın mətninə görə, bütün məxluqat gerçəkdə insanın dualarını paylaşır
və Tanrını öyür... İnsan ...üzünü hankı səmtə çevirsə təbiətin duasını eşidər.
Türk sufi şairi Yunus Əmrə məsum təbiətin cənnətə yaraşan bu gerçəkliyini belə
dilə gətirir:
Şol cənnətin irmaqları
Axar Allah deyü-deyü.
Çıxmış İslam bülbülləri
Ötər Allah deyü-deyü.
İnsanların icra etdikləri ayin, mərasim və ibadətlər bütün məxluqatın ibadətlərinin bir parçasını meydana gətirir ki, bunun da inkarı təbii nizamın ahəngini yox edər. Bu, eyni zamanda insanın cəhaləti üzündən təbiəti məhv etmək,
nəbatat və heyvanat aləminin yox olmasına yol açmaq, Tanrıya inananları öldürmək və yaradılmışların Ərşi Əlaya yüksələn dualarının sədasını susdurmaq10
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dır. Bu, təbiət aləminin yaradılış qayəsini inkar etməkdir; çünki məşhur bir hədisdə də deyildiyi kimi, Tanrı bilinsin deyə dünyanı yaradıbdır və təbiətdəki varlıqların duaları da Tanrını bilmələrinin ifadəsindən başqa heç nə deyil...” [4,
s.285-289].
Bir daha vurğulamaq gərəksə, Yaz bayramı mənəviyyata yönəlmiş insanın
göy üzüylə uyum halında olmağa can atdığının açıq-aydın göstəricisidir... Təbiətə arxasında böyük mənalar gizlənən ayətlər simfoniyası kimi baxılmağı Yaz
bayramı nümunəsində sübuta yetirir ki, ən əski çağlardan bəri inanclı türk insanının çox əziz bildiyi bu mübarək bayram Tanrıya ibadətin özüdür. Bu bayram
“bütün məxluqatın ibadətlərinin bir parçası” olmaqla yaradılmışın Yaradana
sevgisinin ifadəsidir.
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МОЛЛА ДЖУМА И НАШ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
РЕЗЮМЕ
В статье говорится о стилистических особенностях Моллы Джумы.
Позиция поэта в нашем литературном языке определяется на основе фактов,
показывающих обогащение его поэтического языка общенациональным языком, его отношением к устному народному творчеству. Подвергаются научно-теоретическому разбору стилистическо-языковые примеры, взятие из поэтического языка Моллы Джумы. Теоретические мысли, подтвердающие богатство языка поэта, обоснавываются примерами взятами из его поэзии.
Ключевые слова: литературный язык, стиль, художественное слово,
поэтический язык, смысл.
Sadagat Hasanova
MOLLA JUMA AND OUR LITERARY LANGUAGE
SUMMARY
The article deals with the features of the language-style of Molla Juma.
The attitude of the poet to the folk creativity, the position of the poet in our
literary language are determined in the basis of the facts which show his profit
from the national language.The examples of the language-style received from
the poetic–language of Molla Juma, are involved to the scientific-theoretical
analysis. The theoretical ideas approving the richness of the poet's language are
based with the examples received from his poetry.
Key words: literay language, style, artistic word, poetic language, meaning.
Sənətkarlıq keyfiyyətlərinə görə aşıq yaradıcılığında “müxəmməsin atası”
hesab edilən Molla Cuma poetik istedad vergisi və yüksək sənətkarlığı ilə seçilibsayılan ədəbi simalardan olmuşdur. Klassik poetikanın üsul və qaydalarını aşıq
şerinə gətirən, bu sənətin növlərində yeniliklər yaradan böyük söz ustadı
Azərbaycan bədii dilinin zənginləşməsində özünəxas rol oynamışdır. Onun yüksək yaradıcılıq keyfiyyətlərindən başqa, əsərlərindəki “İsmi Pünhan” (adı gizli)
ifadəsi, aşıq-şairin ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə öldürülməsi faktı, həyatı və
insanlara münasibətini müəyyənləşdirən rəvayətli hadisələr aşığın şəxsiyyətinə və
poetik irsinə marağın çoxalmasına səbəb olmuşdur. El arasında böyük hörmət
sahibi olan Molla Cumanın dost-tanış baxımından da bəxti gətirmiş, dostlarının
12
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çoxluğuina görə fərqlənmişdir. Ona görə də aşıq haqqında digər aşıqlarla müqayisədə çox məlumatlar toplamaq mümkün olmuşdur. Lakin “İsmi-Pünhan” adı
hələ də sirli olaraq qalmışdır. “İsmi-Pünhan” adı, heç şübhəsiz, Molla Cümənin
tərcümeyi-halı, yaradıcılığı və dünyagörüşü ilə bağlı bir müəmmadır” (2, 12). Bu
adın gizli saxlanılmasının səbəbini mütəxəssislər qızın ya varlı, ya da dindar
ailədən olması ilə izah edirlər. Fikrimizcə, bu, düzgün versiya deyil. Ola bilsin ki,
aşıq muradına çatmadığı üçün qızın adının el arasında bəlli olmasını istəməmişdir
ki, bu da aşığın mərifət və mədəniyyətindən irəli gəlir. “İsmi-Pünhan” Molla
Cumanın buta ilə verilən taleyidir. Aşıq əsərlərində 190 dəfə “İsmi Pünhan” sözünü işlətmişdir. Bu haqda onun əsərləri kifayət qədər məlumat verə bilir:
Mən içdiyim Xızır Nəbi verəndi,
O səbəbdən şad könülüm virandı,
Şəkkin varsa, qoy qabağa, ver andı,
Aradan pərdəni ay at, amandı (3, 67).
Aşıq butanın ona yuxuda Xızır peyğəmbər tərəfindən verildiyini göstərir.
“Xalq ədəbiyyatımızda təsvir olunan məşhur aşıqların butaları – sevgililəri olmuşdur. Buta aşiqə haqqın qisməti kimi bağışlanır. Buta ilə birlikdə adi insanlara
haqq vergisi, aşıqlıq istedadı da verilir. Aşıqlar isə bütün ömrü boyu öz butalarının
eşqilə gözəl şeirlər düzüb-qoşurlar” (2, 12). Başqa bir əsərində aşığın buta aldığı
və butası “İsmi-Pünhan”ın həyatdan köçməsi tarixlərinə də işarə edilib:
Molla Cümə çəkər dost intizarı,
Olubdur dünyada Qeys barabarı,
Min iki yüz doxsanda sevmişdim yarı,
Min üç yüz onda da əlimdən getdi (3, 144).
Min iki yüz doxsanıncı il 1873-cü ildir ki, bu zaman Molla Cumanın 19
yaşı var idi. Bu hadisədən iyirmi il sonra isə (1893-cü ildə) “İsmi-Pünhan” dünyasını dəyişmişdir. “Səciyyəvidir, klassik aşıq yaradıcılığında kama yetməzlik,
butasına, sevgisinə qovuşa bilməmək böyük bir dərd kimi təsvir olunur. Bu dərd
böyüyür, məhəbbət sərhədlərini keçərək elin, xalqın ümumi dərdi kimi ictimai
bir rəng alır. Ustadların dərdləri, kədərləri bu yolla elin dərdinə qovuşur, onunla
birləşir və o zaman daha böyük ictimai məzmun alır” (2, 8). Aşığın bir sıra əsərləri göstərir ki, o, nikbin adam olmuşdur. Lakin “İsmi-Pünhan”a aid əsərlərində
qəm-kədər notları güclüdür:
İsmi Pünhan, sitəminə
Mən kimi dözən olumu?
Gecə-gündüz qan ağlayıb
Göz yaşın süzən olumu?
Eşq atəşi vurdu sərə,
Başım çallam yerdən-yerə.
Aşiqlərdə mənim cürə
Sərgərdan gəzən olumu? (3, 51).
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Əsərləri Molla Cumanın bənzərsiz söz ustadı olduğunu təsdiq edir. “Ən
başlıcası isə ulu ustad özünə qədər deyilməyən fikirləri böyük ustalıqla müxtəlif
şəkildə təcəssüm etdirmişdir” (2, 9):
Eşq ilədir əsli, kökü,
Düz deyirəm, etmə şəki,
Qaynamaqda Cümə təki
Heç qaynar qazan olumu? (3, 51).
Molla Cumanın bu gəraylısı əsasında el arasında aşağıdakı bayatı yaranmışdır:
Yazı yazan olumu?
Yazıb -pozan olumu?
Aşiqlərdə Cümətək
Qaynar qazan olumu? (3, 601).
Əsərlərinin birində Molla Cuma belə bir misra işlədir: Tərifin zərif demişəm (3, 27). Aşıq nəinki gözəllərin tərifini, hətta demək istədiklərinin hamısını
zərif dillə deyir. Onun mövzularının mərkəzində insan dayanır, mənfisi və müsbəti ilə bərabər; pisi, yaxşısı, xeyirxahı və bədxahı ilə yanaşı. “Molla Cümə həyatı, ömrü, dərin və ziddiyyətli yaradıcılığı ilə sirli bir xəzinədir. Bir əlində insanı ucaldan, yaşadan, həyata bağlayıb qanadlandıran, bəşəri məhəbbəti vəsf
edən şeirləri, o biri əlində isə həmin insanı ruhən, daxilən təmizləyən xeyirxahlığa, əliaçıqlığa, comərdliyə, mənəvi təmizliyə çağıran “Quran” surələrindən süzülüb gələn minacat və surələri və hər iki əlilə aşıq böyük bir varlığa – İnsana
xidmət etmişdir” (2, 22).
Molla Cumanın dilində bədii təsvir və ifadə vasitələrinin bol-bol işlənməsi
bəllidir. Lakin məsuliyyət hissi ilə demək olar ki, onun metonimiyalarının bərabəri yoxdur. Məsələn, aşağıdakı şeirdə “tabut” əvəzinə “gəmi” lekseminin işlənməsi bu fikri tamamlayan faktlardan biridir:
Cavan ömrüm getdi zayə,
Əldə sovqat yox mövlayə (3, 44).
Bu dünyadan o dünyaya
Köçürməyə gəmi gəldi (3, 45).
Molla Cumanın əsərlərində tarixi hadisələrlə bərabər, rəvayət və əfsanələrdən gələn məqamlar da var. Məlumdur ki, Makedoniyalı İsgəndər haqqındakı
rəvayətlərin birində onun vəfat etdikdən sonra əlinin tabutdan çıxması ilə bağlı
hadisədən bəhs edilir. Onun əlini tabuta qoyduqca əl çölə çıxır. Nəhayət, bir
müdriki çağırırlar, gəlib ölünün qulağına nə isə pıçıldayır və onun əlinə torpaq
qoyur. Bu dəfə İsgəndərin əlini tabuta qoyduqda onun əli tabutdan çıxmır.
Həmin müdrik açıqlamasında belə deyir: “Bu böyük fateh həyatdan doymayıb,
ona görə də bir əli dünyaya uzanıb. Mən onun əlinə bir ovuc torpaq qoyub
qulağına dedim ki, nə qədər çox yaşasan da, sonun bu qara torpaq olacaq. O, bu
həqiqəti dərk etdi və daha əlini uzatmadı”. Molla Cuma əsərlərinin birində könül
xəyallarının gerçəkləşmədiyi üçün həyatdan doymadığına işarə edir:
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Cümənin bilən halını,
Könlündəki xəyalını.
Ölən günü sağ əlini,
Çölə qoyun məzarınnan (3, 48).
Molla Cumanın söz süfrəsinin nemətləri kimi, sözlərinin mənaları da
boldur. Bu, onun daxili aləminin zənginliyindən xəbər verir. Doğrudan da, söz
beyinin düşündüklərini, ürəyin hisslərini öz içində daşıyır və yaşadır. Söz mənadan, mənəviyyatdan çox asılıdır. Təsadüfi deyildir ki, böyük Füzuli sözün mənadan asılılığını cisimin candan asılılığı kimi qiymətləndirmişdir. Molla Cuma
sözün məna qapılarını aça-aça deyir, sözün anlamlarını sazı ilə daddırır. “KitabiDədə Qorqud” dastanından “gəlimli-gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya”
deyimindən üzü bəri dünya haqqında dərin bədii təzadla dolu çox sayda əsərlər
diqqəti cəlb edir. Molla Cumanın “Dünyadı” rədifli əsəri də dilimizdə bu mövzuda dəyərli poetik örnəklərdəndir.
Xalq yaradıcılığında və aşıq sənətində alqış və qarğışların özünə xas mövqeyi vardır. Molla Cumanın dilində qarğışlar və qarğış xarakterıli misralar diqqətçəkiciliyi ilə fərqlənir. Onun “Qurusun” rədifli qoşması qarğışların çoxluğu
ilə yadda qalır:
Mən fağırın halın xəbər almazsan,
Dindirməzsən, danışmazsan, gülməzsən,
Ayda bir yol bizə sarı gəlməzsən,
Qıçların küt olsun, dilin qurusun.
Cümə də butandır, ey zati qələt,
Az versənə ona xiffət, xəcalət.
Əgər etsən özgələrlə ixtilət,
Avazın tutulsun, dilin qurusun (3, 90).
Molla Cumanın yaradıcılığı janr müxtəlifliyi cəhətdən bolluğu ilə seçilir.
Onun aşıq şerinin müxtəlif formalarında yazdığı əsərlər aşığın bu sənətin zirvələrində olduğunu təsdiq edir. Aşıq özü də əsərlərinin birində yaradıcılığının janr
zənginliyindən danışır:
Başlayalım dərdimi beyit ilə,
Arif olan annasın öyüt ilə.
Çün demişəm divani, təxmisdə mən,
Həm müxəmməs, qafiyə, təcnisdə mən (3, 517).
Molla Cumanın dilindəki dərd qılıncı, hicran ağnağı, könülün qərib qonağı, cəlladi gözlər, xəyalda hərlənmək, kamal möhtacı, sevdanın köhnəlməyi, hicran tapdağı, peşman dəftəri, möhnət çəməni və s. kimi ifadələr təravəti ilə seçilən dil vahidlərindəndir. “Könülün evinə zəlzələ düşməsi” ifadəsi isə tamamilə
təzə-tərdir:
Bir kəlmə camalın vəsfin söylədim,
Ağzımdan çıxmamış yüz dilə düşdü.
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Görübən xiffətin əfqan eylədim,
Könlümün evinə zəlzələ düşdü (3, 108).
Aşığın dilində çox sayda ümumtürk dili vahidləri işlənmişdir. Onlardan
biri kimi “dəfə” numerativ sözünün əvəzində işlənən, çağdaş türk dilində fəallığı
ilə seçilən “gəz” (kəz) sözüdür:
Cüməyəm, cigərim daşa döndərdim,
Xəlvət yerdə göz yaşımı əndərdim,
Üç gəz sənə salam-dua göndərdim,
Bir gəz dua göndərmədin mənə, yar (3, 121).
Əski türk dillərində felin əmr şəklində birinci şəxsin təkinin sonluğu kimi,
-ayım2 şəkilçisindən istifadə olunmuşdur ki, müasir Türkiyə türkcəsində indi də
belədir. Lakin bizim dilimizdə sözügedən şəkilçi arxaik plana keçmişdir. Molla
Cumanın dil-üslub xüsusiyyətləri üzərindəki araşdırmalar həmin şəkilçinin XIX
yüzillikdə və XX yüzilin əvvəlində hələ də işlək olduğunu göstərir:
Ay ağalar, gəlin sizə sorayım,
Dərdimə dərd qatan burada kimdir?
Siz Allah, göstərin, onu görəyim,
Qəlbimi saxlayan qarada kimdir? (3, 136).
İxtilat tükəndi, söz hayıf oldu (3, 188) – deyən Molla Cumanın dilində lirik
dialoqun gözəl örnəkləri vardır. Əslində, aşığın dialoqu real deyil, xəyali
söhbətdir və lirikada elə belə də olmalıdır. Dialoq nitqi nəsr və dramaturgiya dili
üçün xarakterikdir. Molla Cuma lirik dialoqun bənzərsiz müəlliflərindən biridir.
Onun “Olmaz” rədifli dialoqunun keyfiyyəti ədəbi dilimizdə bu mövzuda olan
bir sıra gözəl örnəklərlə yanaşı durur. Aşıq Ələsgərin “Düşdü” qoşmasının son
bəndində də dialoq nitqinin əlaməti vardır.
Aşığın bütün dialoqlarında ikinci misra əvvəlki misranın cavabını mükəmməl şəkildə tamamlayır. Oxucuya elə gəlir ki, danışan insanlar yox, ürəklərdir,
hissin, duyğunun qüdrətindən təlatümə gəlmiş könüllərdir:
Dedim ki, ismini Pünhan eylədim!
Dedi: danış görüm, sənə neylədim?
Dedim ki, eşqindən qəzəl söylədim,
Dedi: qələm gətir, yazmasam, olmaz! (3, 191).
Qoşmanın son bəndi məna dərinliyi ilə daha gözəldir. Əsərdə bədii dialoqun bütün şərtlərinə əməl olunub. Dialoqda bədiililyin bu qədər dərin olması
aşığın söz dünyasının, fikir aləminin, düşüncə-təfəkkür mədəniyyətinin zənginliyindən irəli gəlir:
Dedim: Molla Cümə qəmdə qalıbdır,
Dedi: ah, naləsi canım alıbdır.
Dedim ki, göz yaşım göllər olubdur,
Dedi: mən sonayam, üzməsəm, olmaz (3, 191).
Azərbaycan xalqının aşıq sənəti qədim və varlıdır. Molla Cuma bu sənətin
tarixini insanın yaradılış tarixi ilə eyniləşdirir:
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Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2018/1

Aşıqlıq Adəmdən icad olubdur,
Ol Adəm atanın nəvəsiyəm mən.
Nə qədər dünyaya aşıq gəlibdir,
Külli aşıqların anasıyam mən (3, 168).
Molla Cumanın bayatıları isə o qədər yatımlıdır ki, tarixlərin süsgəcindən
keçən el bayatılarından seçilmir. Məsələn, onun aşağıdakı bayatısı uzun zaman
müəllifsiz folklor örnəyi hesab edilmişdir, bəlkə indi də belə düşünülür:
Aşiqəm, neylim sənə,
Düşübdür meylim sənə.
Mən dönsəm, üzüm dönsün,
Sən dönsən, neylim sənə? (3, 522).
Azərbaycan aşıq sənətinin ölməzliyinə möhür vuran aşıqlarımız çoxdur.
Lakin onların arasında Molla Cümanın yeri ayrıdır. Bu mənada, aşığın aşağıdakı
sözləri məqamına düşür:
Molla Cümə ölər, dünyaya qalmaz,
Yarından özgəyə meylini salmaz,
Nə misli tapılmaz, nə tayı olmaz,
Tamam Qafqazyaya ayan olubdur (3, 69).
Aşığın bu fikirləri Azərbaycan xalqının ona verdiyi dəyərlə üst-üstə düşür.
Xalqımızın ədəbi-mədəni yaddaşında, poetik dilində Molla Cuma tayı-bərabəri
olmayan, misli tapılmayan söz ustalarındandır.
ƏDƏBİYYAT
1. Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı (oçerklər) Bakı, Elm, 1970.
2. Əfəndiyev P. Ön söz / Molla Cümə.Əsərləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2006,
s.4-22.
3. Molla Cümə.Əsərləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2006

17

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2018/1

İslam SADIQ
AMEA Folklor İnstitutunun elmi işçisi,
Filologiya elmləri doktoru
islamsadiq1953@yahoo.com
KOROĞLUNUN VÜCUDNAMƏLƏRİ
XÜLASƏ
Vücudnamə Azərbaycan poeziyasında az rast gəlinən şeirdir. Koroğlunun
iki mükəmməl vücudnaməsi var. Onlardan biri insan haqqındakı “Bənzərsən”,
digəri at haqqındakı “Nisbətdir” qoşmasıdır. Çox zaman onları qarışdırırlar.
Məqalədə hər iki vücudnamə hərtərəfli təhlil edilmiş, onların ideya-poetik
xüsusiyyətləri üzə çıxarılmış, yol verilmiş yanlışlıqlar düzəldilmişdir.
Açar sözlər: Vücudnamə, “Bənzərsən”, “Nisbətdir”, qoşma, insan, at
Vücudnamə bir şeir şəkli deyil. Azərbaycan poeziyasında ayrı-ayrı söz ustaları gəraylı, qoşma, divani və s. şeir şəkillərində vücudnamələr düzüb-qoşmuşlar.
Azərbaycan poeziyasındakı vücudnamələri barmaqla saymaq olar. Bu da ondan
irəli gəlir ki, vücudnamə qoşmaq çox çətin işdir. Hər sənətkar vücudnamə qoşa
bilmir. Vücudnamə qoşmaq üçün bəzən böyük istedad da azlıq eləyir, burada
daha geniş dünyagörüşü, zəngin bilik, psixoloji, fəlsəfi duyum və s. tələb olunur.
Koroğlunun elə qoşmaları var ki, istər bədii siqlətinə, istər poetik gözəlliyinə, istərsə də misraların fikir tutumuna görə, gəraylılarından geri qalmır. Hətta Koroğlunun bir sıra qoşmalarındakı fəlsəfi fikir yükü Koroğlunu mütəfəkkir
şair adlandırmağa imkan verir. Bu baxımdan onun “Bənzərsən” rədifli vücudnaməsi daha səciyyəvidir.
Koroğlunun iki vücudnaməsi bəllidir və hər ikisi qoşma şəklindədir. Onlardan biri insan, digəri at haqqındadır. İnsan haqqındakı “Bənzərsən” rədifli qoşma
təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında yox, mən deyərdim ki, dünya ədəbiyyatında ən
gözəl, dolğun, tutumlu, bənzərsiz vücudnamələrdən biridir. “Bənzərsən” vücudnaməsi dastanın heç bir qolunda yoxdur. Onu müstəqil qoşma kimi 1804-cü ildə
Əhərli şair Əndəlib Qaracadaği yazıya alıb, öz əlyazmalarına daxil etmişdir. Ə.Qaracadağinin əlyazmalardan ibarət həmin dəftəri hazırda Sankt-Peterburq şəhərində
saxlanır. Koroğlunun “Bənzərsən” vücudnaməsinin də orijinalı həmin dəftərdədir.
“Bənzərsən” vücudnaməsi adi şeir deyil. Bu qoşma ən gözəl ustadnamə
kimi yüzillər boyu aşıqlarımızın dilinin əzbəri olmuşdur. Məclislərdə onu həm
sevə-sevə oxumuşlar, həm də böyük maraqla dinləmişlər. Bu qoşmanı sevdirən
əsas keyfiyyətlərdən biri odur ki, onun bütün misraları fəlsəfi düşüncə və duyğularla yoğrulmuşdur:
Üç yaşından beş yaşına varanda,
Yenicə açılan gülə bənzərsən.
Beş yaşından on yaşına varanda
Arıdan saçılmış bala bənzərsən.
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Bu şeir bir insan ömrünün neçə-neçə rəssam lövhələrində rəsmini vermək
mümkün olmayan bədii mənzərəsini göz önündə bütün çalarlarıyla canlandıra
bilir. Üç yaşında uşağın təzəcə açılan gülə, on yaşında bala bənzədilməsi nə
qədər poetikdirsə, o qədər də gerçəkliyə yaxındır. Üç yaşında uşaq doğrudan da
çiçəyə, gülə bənzəyir. Təzə açılan gül gündən-günə pardaxlandığı kimi, üç-beş
yaşında uşaq da gündən-günə totuqlaşır, gözəlləşir. Beş yaşından on yaşına
qədər uşaq şirinləşir, hətta bəzi adamlar bu yaşda olan uşaqları dişləyirlər.
On dördündə sevda yenər başına,
On beşində yavan girər duşuna.
Çünki yetdin iyirmi dörd yaşına,
Boz, bulannıq axan selə bənzərsən.
Otuzunda kəklik kimi səkərsən,
İyidlik eyləyib qanlar tökərsən.
Qırxında sən əl haramdan çəkərsən,
Sonası ovlanmış gölə bənzərsən.
On dörd yaşında başına sevda dolan cahıl iyirmi yaşında doğrudan da
boz, bulanlıq selə bənzəyir. İyirmi yaş cavanlığın çağlayan, aşıb-daşan, gözübaşı qaynayan, özünü oda-közə vuran, “yolunu azan”, məqsədini bilməyən
dövrüdür. Təkcə bu misralara görə Koroğluya ən böyük psixoloq-filosof demək
olar. İnsan psixologiyasını bu qədər dərindən duyan, müşahidə eləyən, onun belə
yüksək poetik ifadəsini yaradan Koroğlunun şairliyinə şübhə etmək “Günəşi
buludda gizlətmək” kimi bir şeydir. Şeirin ikinci bəndini yazmaq üçün doğrudan
da şairlikdən başqa, bir də güclü psixoloji hissiyyat, duyum lazımdır. Şeirin
sonrakı bəndləri isə dərin müşahidənin və güclü istedadın pıçıltılarıdır. İnsanın
otuzunda kəklik kimi səkməsini, iyidlik eləyib qanlar tökməsini, qırxında haramdan əl çəkməsini Koroğlu istər bir qəhrəman kimi, istərsə də bir şair kimi dərindən müşahidə etmiş və onun sözlə gözəl ifadəsini vermişdir.
Əllisində əlif qəddin çəkili,
Altmışında ön dişlərin tökülü.
Yetmişində qəddin, belin bükülü,
Karvanı kəsilmiş yola bənzərsən.
Səksənində sinir yenər dizinə,
Doxsanında qubar qonar gözünə.
Koroğlu der, çünki yetdin yüzünə,
Uca dağ başında kola bənzərsən (1,s.91).
Əllisində əlif qəddinin əyildiyini, altmışında ön dişlərin töküldüyünü,
yetmişində belinin büküldüyünü görən Koroğlu insanı bu yaşda karvanı kəsilmiş
yola bənzədərək gördüklərini gözəl poetik deyimlə möhürləmişdir. Səksənində
dizləri, doxsanında gözləri zəifləyən insanı yüzündə uca dağ başında kola
bənzədən Koroğlu bu bənddə də sözlə elə bir canlı mənzərə yaratmışdır ki, onu
heç bir rəsm lövhəsi ilə yaratmaq olmaz.
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Təkcə bu qoşmayla bağlı Bəxtiyar Vahabzadə “Xalq! Yenə xalq!” adlı bir
məqalə yazmışdır. B.Vahabzadə xalqı bilmədən, duymadan onun qəlbinə yol
tapmağın mümkünsüzlüyünü söyləmişdir (2,s.317).
Xalqı xalq dilində dindirən, danışdıran, öz sənət incilərini xalqın canlı danışıq dilində yaradan ilk sənətkarlarımızdan biri doğrudan da Koroğlu olmuşdur.
Bəxtiyar Vahabzadə çox haqlı olaraq şeirin formasına deyil, məzmununa,
ondakı ifadə vasitələrinin gözəlliyinə valeh olduğunu söyləmişdir:
- Buradakı həyati detallar, ştrixlər, obrazlar adamı valeh edir. 5 bəndlik
bir qoşmada aşıq böyük bir ustalıqla 100 illik ömrün müxtəlif pillələrini ümumiləşdirə bilmişdir. “Boz-bulanıq axan sel”, “sonası ovlanmış göl”, “karvanı
kəsilən yol”, “uca dağ başında kol” detallarının hər biri ömrün bir pilləsinə nə
qədər uyğun, nə qədər münasibdir. Bu şeirin mayası həyatdan, dərin müşahidədən gəlir. Bizi burada forma maraqlandırmır. Biz məzmuna, ondakı ifadə
vasitələrinin gözəlliyinə valeh oluruq (2,S.319).
Koroğlunun “Bənzərsən” qoşması bütöv bir insan ömrünün körpəlikdən
qocalığa qədər ayrı-ayrı yaş dövrlərinə görə bioloji, fizioloji, psixoloji və
sosioloji yaşantılarını hiss və həyəcanlarıyla, arzu və istəkləriylə, fikir və
duyğularıyla, acı və şirinləriylə, sevinc və kədəriylə, doğru və yalanlarıyla birgə
sözün poetik gücüylə ifadə edən ölməz ədəbi-fəlsəfi abidədir. Təkcə bu şeirin,
ondakı bənzətmələrin, digər məcazların müəllifi olduğuna görə, Koroğlunu
psixoloq, fizioloq, filosof-şair adlandırmaq olar.
Koroğlunun “Bənzərsən” vücudnaməsi dastanın heç bir qolunda yoxdur, o
müstəqil şeir kimi ağızdan-ağıza düşüb yaşamışdır. Bir cəhətə fikir vermək lazımdır ki, Koroğlunun ayrı-ayrı şeirləri dastanın müxtəlif nəşrlərində bir-birindən fərqləndiyi halda, “Bənzərsən” vücudnaməsinin yalnız bircə variantı
mövcuddur. Bu da həmin qoşmanın bircə sözünü, hətta nöqtəsini-vergülünü
dəyişməyin mümkünsüzlüyündən irəli gəlmişdir.
Türkiyə alimlərindən S.Sakaoğlu, Ə.B.Alptəkin və Ə.Şimşək yanlış olaraq
bu vücudnamənin Qırat haqqında qoşulduğunu söyləmişlər: Koroğlunun Kır atı
için söyledigi vücutname bir atın hayatının anlatılması kibidir.
Otuzunda keklik kimin sekersen,
İyidlik eleyib qanlar tökersen.
Gırxhında sen el haramdan çehersen,
Sonası ovlanmış göle benzersen (3,s.315).
Görünür, müəlliflər bu vücudnaməni duymamışlar. Beş bəndlik bu qoşmanın
bir misrasını da ata aid etmək mümkün deyil. Buradakı bənzətmələr və digər
məcazlar da şeirin at haqqında olduğunu söyləməyə imkan vermir. Bu vücudnamə
həqiqətən insan haqqındadır və onun at haqqında söyləndiyini düşünməyə də əsas
yoxdur. Burada bircə fakta diqqət yetirmək kifayətdir ki, at on beş, iyirmi ildən artıq
yaşamır. Vücudnamədə isə insanın üç yaşından yüz yaşınacan bütün ömrü təsvir
edilmişdir. Şeirdəki bütün təsvirlər onun insan haqqında olduğunu göstərir.
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Koroğlunun ikinci vücudnaməsi at haqqındadır. Bu şeir də qoşma şəklində
olub, “Ərəb atın dastanını söylərəm” misrası ilə başlayır. Bu misradan bəlli olur
ki, Koroğlu onu Ərəb atın haqqında qoşmuşdur.
Koroğlu Ərəb atın vücudnaməsinə onun üç yaşının təsviri ilə başlamışdır.
“Bənzərsən” vücudnaməsində gördüyümüz kimi, insanın həyatı da üç yaşından
başlayaraq təsvir edilmişdir. Görünür, bu da təsadüfi deyil. Uşağın nişanları üç
yaşından başlayaraq görünür, hiss olunur, onun gələcəyi bu andan etibarən
müəyyən cizgilərdə və hərəkətlərdə özünü göstərir. At da üç yaşına qədər tutulmur, boğulmur, bağlanmır və başlı-başına buraxılır. Üç yaşında atı boğurlar və
onun bütün nişanları bundan sonra bəlli olur. Koroğlu da vücudnamənin birinci
bəndində buna işarə vurmuşdur:
Ərəb atın dastanını söylərəm,
Üç yaşında hər nişanı bəllolur.
Bir asma gərdənli, qulun sağrılı,
Sığır qabırğalı, maral əllolur.
Burada çox maraqlı müşahidələr və onların obrazlı ifadələri var. Azərbaycan şeirində gözəllərin təsvirində Mina gərdənli deyimi çox işlənir. Koroğlu Ərəb
atın asma gərdənindən danışır. Bundan sonra Ərəb atın sağrısı qulununkuna,
qabırğası sığırınkına, əlləri maralınkına oxşadılır ki, bunların hamısı orijinaldır,
real bədii təsvirlərdir. Həm də bu cür düzgün seçilmiş gözəl bənzətmələrlə Ərəb
atın boyu-buxunu, eni-uzunu olduqca gözəl və inandırıcı şəkildə təsvir edilmişdir.
Bütün vücudnamələrdə yaş ardıcıllığı mütləq gözlənir və bu, vücudnamənin
birinci şərtidir. Heç bir vücudnamədə on yaşdan sonra üç yaşın təsviri verilmir.
Ərəb at haqqındakı vücudnamədə də Koroğlu yaş ardıcıllığını dəqiqliklə gözləmişdir. At üç yaşında minilir. Ona görə də birinci bənddə bütövlükdə atın üç
yaşındakı durumu təsvir edilmişdir. Yalnız bundan sonra ikinci bənddə onun dörd
yaşından beş yaşına keçdiyi zamandakı nişanları göstərilmişdir:
Dörd yaşından yetişəndə beşinə,
Yəhər üstdən əl yetişməz başına.
Qovğa günü üzün tutar qoşuna,
Gözləri dağlarda, burnu yellolur.
Deməli, at dörd-beş yaşında nəinki minilir, hətta qəhrəmanla birlikdə
düşmənlə vuruşur, hünərinə görə heç yiyəsindən də geri qalmır.
Vücudnamənin üçüncü bəndində Ərəb atın yeddi yaşından söhbət açılır:
Hər hünər göstərər yeddi yaşında,
Bir mərd igid bardaş qurar döşündə.
Tüpə təpər, baydaq alar qoşunda,
Döyüşür, savaşır, fitnə, fellolur.
Bu Ərəb atın lap coşub-kükrəyən, oyur-oyur oynayan, özünü tüpə vurub
üstündəki igidlə birlikdə döyüşən vaxtıdır. Bu yaşda Ərəb at yiyəsi ilə birlikdə
döyüşür, savaşır, qoşuna təpilir, min cür fitnə-feilli olur. Dördüncü bənddə Ərəb
atın doqquz yaşından on yaşına keçərkən hansı keyfiyyətlərə malik olduğu təsvir
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edilmiş, onun nə qədər gözəlləşdiyi və döyüş qüdrətinin daha da gücləndiyi öz
əksini tapmışdır:
Doqquzunnan çünki yetdi onuna,
Tükün sığarlayıb girər donuna.
Dəli Mehtər dolananda yanına,
Əldə toppuz oynar, şeşpər sallolur.
Burada ilk iki misrada atın gözəlliyinin, üçüncü-dördüncü misralarda isə
hünərinin təsvirini görürük. Beş bənddən ibarət olan bu vücudnamə Koroğlunun
canındakı Ərəb at arzusu ilə tamamlanır:
Qoç Koroğlu deyir: bu nişandadır,
Ərəb at arzusu hələ candadır.
Mənim istədiyim budu, səndədir,
Tövləbaşı derlər, ağa yollolur (1,s.107).
Bu bənddəki təsvirdən aydın olur ki, Koroğlu bir müddət Ərəb atdan ayrı
düşmüş, onu görməmiş, Ərəb atsız darıxmışdır. İndi o tövləbaşının yanına gəlib
Ərəb atı görmək istəyir. Bu ola bilsin ki, heç Koroğlunun tövləbaşısı deyil.
Çünki şeirin məzmunu bu cür düşünməyə əsas verir. Bəlkə nə vaxtsa Ərəb atı da
Qırat kimi oğurlayıblarmış, indi Koroğlu onun dalınca gəlib və mehtərə deyir ki,
mənim atım səndədir.
Yuxarıda xatırlatdım ki, Türkiyə alimlərindən S.Sakaoğlu, Ə.B.Alptəkin və
Ə.Şimşək yanlış olaraq bu vücudnamənin Qırat haqqında qoşulduğunu söyləmişlər. Ərəb at haqqındakı vücudnamədəki bənzətmələrlə “Bənzərsən” vücudnaməsindəki bənzətmələrin müqayisəsi də aydın şəkildə göstərir ki, ikinci qoşmanın atla heç bir bağlılığı yoxdur. Ərəb at haqqındakı vücudnaməni insana aid
etmək mümkün olmadığı kimi, insan haqqındakı vücudnaməni də ata aid etmək
olmaz. Onu da unutmaq lazım deyil ki, ərəb at haqqındakı vücudnamə on yaşın
təsviri ilə tamamlanmışdır. “Bənzərsən” vücudnaməsinin insan haqqında olduğu
heç bir şübhə doğurmadığı halda, S.Sakaoğlu, Ə.B.Alptəkin və Ə.Şimşəyin bu fikri niyə söyləfikləri bəlli olmur. At on-on beş il yaşadığı halda, “Bənzərsən” vücudnaməsi insanın yüz yaşının təsviri ilə tamamlanır ki, bunu unutmaq lazım deyil.
Beləliklə, Koroğlunun biri insan, digəri at haqqında olmaqla iki vücudnaməsi var və onların hər ikisi gözəl söz incisidir. Koroğlunun hər iki vücudnaməsi bənzərsiz və çox dəyərli poetik söz örnəkləridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan aşıq yaradıcılığında vücudnamə düzüb-qoşma ənənəsi Koroğludan başlanır
və sonrakı bütün örnəklər onun təsiri altında yaranmışdır.
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AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri
ÇAĞDAŞ POEZİYADA ŞƏHİDLİK KONSEPTİ VƏ FOLKLOR
Açar sözlər: Azərbaycan, çağdaş, poeziya, şair, şeir, şəhid, konsept.
Низами Мурадоглы
Концепция шехида (погибшего в борьбе за правое дело)
в современной поэзии и фольклор
Резюме
Одной из характерных тем для азербайджанской поэзии периода современности является концепция шехида. Понятие «шехид» имеет очень
древние исторические корни. Эта концепция смысла с исторической точки
зрения прошла через разные периоды. Название «Шехид» – название
последнего периода этой концепции.
Концепция шехида в поэзии наших современных поэтов началась,
особенно, после трагедии Двадцатого Января тысяча девятьсот девяностого года. На эту тему было написано достаточно стихотворений и продолжается. В статье приводятся примеры из стихотворений азербайджанских
поэтов и указываются фольклорные источники.
Ключевые слова: Aзербайджан, современный, поэзия, поэт, стихотворение, шехид, концепция.
Nizami Muradoglu
The martyrdom concept and folklore in modern poetry
Summary
Being one of the typical themes for Azerbaijan poetry in an independence
period is martyrdom concept. The concept “Martyrdom” has a great historical
roots. This concept has passed through from different stages. The name of the
last stage of this concept is “Martyrdom”.
In 1990 after 20th January tragedy, our modern poets have begun to use
about martyrdom concept in their activities. Many poems have been writing
about this theme. In the article the samples from the poems of Azerbaijan modern poets are given and their folklore sources are shown.
Key words: Azerbaijan, modern, poetry, poet, poem, martyr, concept .
Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyası üçün səciyyəvi olan mövzulardan
biri şəhidlik konseptidir. “Şəhidlik” bir məna hadisəsi, semantik dəyər, düşüncə
konsepti kimi dərin tarixi köklərə malikdir. “Şəhid” sözü ərəb-islam mənşəli
olsa da, şəhidlik islama qədər də milli tariximizin şərəfli hadisəsi olmuşdur.
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Azərbaycan tarixi ta qədimlərdən indiyə qədər vətən, millət, din, el-oba, ailə
uğrunda şirin canından keçən qəhrəmanların adı ilə zəngindir. Bu uca məqam
ulu abidəmiz “Kitabi-Dədə Qorqud”da öz izlərini aydın şəkildə saxlamışdır.
Məsələn, eposun “Salur Qazanın evi yağmalandığı boyı bəyan edər” adlı ikinci
boyunun axırında oğuzlarla onların düşmənləri olan kafirlər arasında böyük
savaş olur. Savaşda beş yüz oğuz igidi şəhid olur: “On iki bin kafər qılıcdan
keçdi. Beş yüz Oğuz yigitləri şəhid oldı” (9,50).
Çağdaş poeziyamıza şəhidlik movzusu əsasən qanlı 20 Yanvar hadisələrindən sonra daxil oldu. Belə ki, 1990-cı ilin 19-dan 20-nə keçən yanvar gecəsi
baş verən hadisələr insan ağlına gəlməyəcək dərəcədə vəhşiliklə, qansızlıqla həyata keçirilmişdi.
Ramiz Məmmədzadənin “O gecə” (12) poeması 20 yanvar faciəsini tez bir
zamanda xalqımıza çatdıran o dövrün ən populyar əsərlərindən idi. Poema kiçik
bir kaitabça şəklində 1991-ci ilin əvvəllərində 100000 (bir yüz min) tirajla çap
edilib yayıldı:
Nə qara, nə müdhiş gecəymiş, Allah!
Biz hardan biləydik necəymiş, Allah!
Qapqara güllələr, odlar, silahlar
Axıb tökülübmüş gül şəhərimə.
O gecə fəryadlar, amanlar, ahlar...
Od vurdu bir qara yel şəhərimə (12,3).
O qara, müdhiş gecənin gətirdiyi fəlakətlər heç zaman unudulmadı, unudulmayacaq da. İnsan ləyaqətini alçaldan, bəşəriyyətin tarixinə qara ləkə kimi
həkk olunan o gecənin dəhşətlərinin təsvir edilməsi Azərbaycan poeziyasının
üzərinə böyük məsuliyyət qoydu. “O qara gecə” ifadəsi ilə şair folklorumuzda
olan qara rəngin nüvəsində bir qara kabusun, xaosun gizləndiyinə işarət edirdi.
O faciənin rəngi qara olmasaydı, şair gecəni romantik bir şəkildə, deyək ki, aylı
gecə kimi təsvir edərdi. Lakin o gecənin rəngi qara olduğu kimi gətirdiyi fəlakət
də qaraydı, qara bayraqlar ilə müşayiət olunurdu. Təsadüfü deyildir ki, bu gün
də şairlərimiz o gecənin dəhşətlərinin təsiri altında şəhidlik zirvəsinin bədii obrazını elə qara rəngdə yaratmağa çalışırlar.
İlyas Tapdığın “Bir şəhiddir ürəyim” şeirində o müdhiş gecənin dəhşətləri
təsvir edilmişdir:
Unudula bilərmi o gecəki səhnələr?
Bağlanmışdı Bakının qolları əsir kimi;
Tankların tırtılında od püskürdü sinələr,
Cəsədlər yastılandı qanlı bir həsir kimi (16,40).
O gecənin təsviri Həsən Valehin “Qanlı yanvar” şeirində də öz bədii
ifadəsini tapmışdır. O müdhiş gecə sanki yerlərin matəminə göylər də ağlayırdı:
O gecə qan rəngli bulud göründü,
Azadlıq yolunda işıqlar söndü,
Bir anda hər tərəf zülmətə döndü, 24
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Bakımız başına qara bağladı,
Yerlər ağı dedi, göylər ağladı (18,46).
Burada qan rəngli bulud, zülmət, Bakının başına bağlanan qara yaylıq,
yerlərin dediyi ağı, göylərin göz yaşı şəhidlik konseptinin birbaşa folklordan
gələn semantik çalarlarıdır.
Şairlərimiz bir-birinin ardınca Azərbaycanın haqq səsini, harayını, ağrısını, acısını özünəxas ifadələrlə poeziyamıza gətirdilər. 1990-cı ilin 19-dan 20nə keçən şənbə gecəsində Bakıda törədilən vəhşət və dəhşətin acıları unudulmayıbdır. O gecə Azərbaycanın haqq səsini boğmağa çalışanların zülmünün, qəddarlığının üstündən haqqa yol açan, körpü salan soydaşlarımız mənəviyyat dünyamızın tarixləşdirdiyi Şəhidlik zirvəsini fəth etdilər.
20 Yanvar gecəsində şəhid olanların əksəriyyəti Bakının dağüstü parkında
dəfn edildi. Yan-yana dəfn edilmiş şəhid qəbirlərinin yerləşdiyi məkana
“Şəhidlər Xiyabanı” adı verildi. Bu məkan müqəddəs and yerinə çevrildi.
Milyonlarla insan şəhidlər xiyabanını ziyarət etdi və bu ziyarət ənənəyə çevrildi.
Şəhidlər xiyabanını ziyarət edən Bakı kəndlərinin əhalisi həyətyanı sahələrində
yetişdirdikləri qırmızı qərənfillər ilə şəhidlər xiyabanını, şəhidlərin qanı axmış
hər küçəni, səkini, 20 Yanvar metro stansiyasının ətrafını bəzədilər.
O şənbə gecəsində əliyalın, silahsız ölümün üstünə gedən Vətən övladlarının amansızcasına gülləbaran edilməsi ürəkləri sızladır, yandırırdı. Xalq şairi
Qabil 20 Yanvar şəhidlərinə yas tutur, mərsiyə oxuyurdu:
Gecəni atəş ilə qırmızı qan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər (10,110)
Sənətkarın bu şeirində şəhidlik konseptinin folklordan gələn ifadə qəlibi
müşahidə olunur. Qabilin 2004-cü ildə “Şərq-Qərb” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış seçilmiş əsərlərinə yazdığı ön sözdə akademik Bəkir Nəbiyev “Mərsiyə”
şeirinin üzərində xüsusi dayanaraq vurğulayırdı: “Bu şeirin təkcə adı yox, özü
də çağdaş poeziyamızda nəşr olunmuş ilk mərsiyə idi. Ədəbiyyatımızın çox zəngin janrlarından olan mərsiyəmizin tarixində bəlkə də ilk dəfə idi ki, günahsız
həmvətənlərimizin kütləvi qırğınını təşkil edib, bu faciəni imperiyada yaşayan
başqa millətlərə “nümunə” göstərənlərə ümumxalq nifrəti elan olunurdu (10,5).
Azərbaycanın gözü o gün Şəhidlər xiyabanına dikilmişdi. Milyonlarla
insan bu yerə axışır, bu dərdi, kədəri bölüşməyə çalışırdı:
Şəhid qəbirləri... səpələnir qar,
Qızıl qərənfillər tutub hər yanı.
Səkilər boyunca gur izdiham var,
Bir nisgil alovu yaxır insanı (13,136).
Hüseyn Razinin “Şəhid qəbirləri” şeirindən nümunə gətirdiyimiz bu
parçada o vaxtkı mənzərə tam dolğunluğu ilə gözlərimiz qarşısında canlanır.
Burada xalqın düşüncə tərzinin, bu tərzin folklorda öz işarəsini tapan kodları
özünü göstərir. Adətən, həyatdan nakam, cavan getmiş insanların qəbirlərinin
üstünə al qırmızı, yaşıl rəngli gül-çiçək dəstələri qoyulur, başdaşına qırmızı lent
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bağlayırlar. Şəhid qəbirlərinin üstünə qırmızı qərənfillərin düzülməsi bu ənənənin davamı kimi anlaşılır. Burada qırmızı rəngin əski ritual-mifoloji simvolikası özünü göstərir.
“Ağ-qırmızı-qara” rəng triadasının folkorda kosmos-xaos modelini işarə
etməsini aşkarlamış S.Rzasoy yazır: “Qırmızı – ritual-mifoloji düşüncə modelində dünyanın hissələrini işarələyən üç əsas rəngdən biri olub, qadınlarla bağlıdır. Mifdə ağ rəng – kosmosu və kişi başlanğıcını, qara rəng – xaosu və ölümü,
qırmızı rəng – kosmosla xaos arasındakı aralıq dünyanı (təmas sahəsini) və qadın başlanğıcını bildirir. Bu, “Dədə Qorqud”dakı ağ, qırmızı, qara çadır obrazkompleksi ilə də təsdiq olunur. Bu halda “qırmızı don” obrazında “qırmızı” və
“don” işarələrinin mənaları bir-birini tamamlamaqla yenidən doğuluşu bildirir.
Don – yenidən doğuluş mexanizmi (aləti, aparatı), qırmızı – həmin mexanizmin
mənsub olduğu kosmoloji sahəni təyin edən işarədir” (15,105-106).
Beləliklə, ağ rəng – həyatı, bu dünyanı, qara rəng – ölümü, o biri dünyanı,
qırmızı rəng isə – həyatla ölüm, bu dünya ilə o biri dünya arasındakı keçidi
bildirir. Bu nöqtə bizə həyatdan nakam, cavan getmiş insanların qəbirlərinin
üstünə al qırmızı çiçəklərin qoyulmasının, başdaşına qırmızı lent bağlanmasının
mənasını aydınlaşdırır. Bu cəhətdən qərənfil, sadəcə, bir gül olmayıb, milli
düşüncədə xüsusi mənaya malik folklor kodudur.
Qeyd edək ki, belə ümumi mənzərəni əks etdirən şeirlərlə yanaşı, ayrı-ayrı
20 Yanvar şəhidlərinə də şeirlər həsr edilir, hər bir şəhidin fərdi qəhrəmanlıqları
təsvir edilirdi. Asif Asimanın “Səndən danışır” şeiri 20 Yanvar şəhidi Babayev
Rahim Vaqif oğluna ithaf edilmişdir:
Qəlbini tərk etmədi, zərrətək Vətən andın,
Eşqinin atəşinə, oduna arxalandın.
Yağı düşmən önündə, həmişə sərt dayandın,
Mərdliklə sinə gərdin, hər çətinə, ay Rahim! (2,48)
Hidayətin "Qələmini qanına batıran şair" adlı şeiri də o günlərin acı, lakin
həm də qürurverici ovqatından yarandı. Bu könül nəğməsi də 20 Yanvarda şəhid
olmuş Ülvi Bünyadzadəyə həsr olunubdur:
Sağlığında gəlmədin...
Bilmədim bir şair var –
Qələmini qanına batırıb yazar.
Düzər misralarını
"Azad Azərbaycan!" adlı arzuların dağına (6,155).
Böyük Vətən müharibəsində şəhid olan əsgərlərimiz öz qanları ilə səngər
divarlarına son sözlərini yazırdılar. Kino-filmlərdə yer alan bu cür hallar xalq
yaradıcılığında “qanla qazanılmış azadlıq” ifadəsi kimi formalaşmışdır. Hidayət
bu məzmunlu ifadələrdən bəhrələnərək “qələmini qanına batırıb yazar” obrazlı
deyimi ilə şair şəhidin şücaətini vəsf etmişdir.
Sabir Rüstəmxanlı “Ölümün görüşünə gedən qız” şeiri ilə gənc ömrünü
Azərbaycanın azadlığı yolunda fəda etmiş Vətən qızının mətin iradəsini gözlə26
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rimiz qarşısında sərgiləyir. Bu günə qədər yaxasına əl dəyməmiş bakirə qızın
döşlərinin arasından dəyən güllə yarasından axan qırmızı qan orada açılan qızıl
gülləri xatırladır. Şəhid olmuş qızın üzündə bir səadət nuru görünür, çünki
azadlıq axtaran qızın bu yolda şəhid olması ona xoşbəxtliyi qədər əzizdir:
Açmısan öz sinəni yurdun azadlığına,
Süngünün öpüşünə,
güllənin dodağına! (14,195)
Həsrətin “Vətən oğullar” şeirində şəhid olan oğulların hər birinin Vətənə
çevrilməsindən söhbət açılır. Qeyrətə, namusa and içib, azadlıq eşqiylə döyünən
ürəklərini 20 Yanvar gecəsində məşələ döndərən, haqq işi uğrunda ölümün
gözünün içinə dik baxan şəhidlər bir ölməzlik qazandılar:
Axdı şəhidlərin günahsız qanı,
Bu xəbər bürüdü Azərbaycanı.
Azadlıq yolunda şirin canını,
Vətənə verdilər Vətən oğullar (5,113)
20 Yanvar faciəsi xalqımızın azadlıq yolunda atdığı ən böyük addım olsa
da, ilk günlər bu faciənin sarsıdıcı təsirindən qurtula bilməyən şeirimizdə bir
qədər də ümidsizlik yaradırdı. O zaman qan rəngli qırmızı qərənfillərin harayı,
anaların göz yaşları bir-birinə qarışmışdı. Bu harayı ürəyinin süzgəcindən
keçirən Məmməd Aslan nalə çəkir, sanki mərsiyəxana çevrilir, yas saxlayırdı:
Bu qara yazılara,
Bu körpə quzulara,
Quruyan arzulara,
Ağla, qərənfil, ağla! (3,88)
Müasirlərindən fərqli olaraq Məmməd Araz poeziyası öz cəsarətiylə
meydana atıldı. Fiziki cəhətdən zəif, ruhən sağlam və güclü olan şair göz
yaşlarının içində soydaşlarını dəyanətli, mərd, mübariz, qürurlu olmağa səslədi:
Bu torpağın son qurbanı mən olsam,
Öz odumda yanıb külə tən olsam,
Eldən ötən güllələrə dən olsam,
Ata millət, oğul deyib ağlama,
Ağlamağın yeri deyil, ağlama! (1,591)
Şəhidlərin hünəri bir şərəf, qeyrət mücəssəməsinə çevrilərək yeni nəsillərə
şərəf salnaməsi kimi əvəzsiz irs qoyubdur. And yerimiz olan Şəhidlər xiyabanı
bu gün Azərbaycan xalqının qürur yeri, güvənc məbədidir. Torpağa dəfn edilən
şəhidlərin cismidir, onların əziz xatirəsi könüllərdə yaşayır. 20 Yanvar
gecəsində Şəhidlik zirvəsinə gedənləri Nüsrət Kəsəmənli belə xarakterizə edirdi:
Bakı qanlı paltarını geyirdi.
Qanlı köynəyinə bürünənlər
Şəhidlik zirvəsinə gedirdi (8,27)
Xalqımız zaman-zaman yadelli işğalçılara qarşı vuruşubdur. Döyüşlərdə
qazanılmış ənənəvi rituallar var. O rituallardan biri də “qanlı köynək” ifadəsi ilə
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əlaqəlidir. “Kitabi-Dədə Qorqud”dan belə gələn “qanlı köynək”(9,156) ifadəsi
ilə şəhidin yeri, məqamı bilinməkdədir. Təbii ki, qanlı köynək geyib vuruşa
getmək şəhidliyi könüllü olaraq qazanmaqdır. Ancaq unutmaq olmaz ki, bu
qanlı köynəyin arxasında şəhidlərin qanına bulanmış bayrağımız dayanır. Hər
şəhidin qanlı köynəyi bayrağımızın al rəngini bir az da qatılaşdırır, insanlara
azadlıq, Vətənimizə müstəqillik bəxş edir.
Bu dövrdə şəhid analarının dərdi poeziyada öz əksini tapır. Dərdi ilə
ucalan, dərdi ilə qürur heykəlinə çevrilən analar haqqında Fikrət Qoca yazır:
Dərd daş atar, ayna sınar,
Sınar evin sonası da,
Dönər şəhid anasına
Dünyaya gələr analar (11,76).
Ayna sınması ənəvi düşüncədə, xalqımızın inanclar sistemində bədbəxtlik,
“bəxtin bağlanması”(7,170) əlaməti sayılır. Gəlin köçəndə ona verilən bəxt
aynasını möhkəm-möhkəm qoruyarlar ki, nəyəsə dəyib sınmasın. Amma bu
anaların bəxt aynasını düşmən güllələri sındırıbdır. Şeirdə ifadə olunan bu
fikirdə bəxt aynası sınan qadınların şəhid anası kimi doğulması bir ümid işığı
kimi diqqəti cəlb edir.
Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəhid anası” şeiri cəmiyyətimizdə mövcud olan
nadanlara qarşı ibrət dərsi vermək məqsədi daşıyır. Müşkülünü həll etmək
istəyən Şəhid anası bir məmurun qapısını döyür. Amma o qapı açılmır, Şəhid
anasının dərdini başa düşmək istəməyən məmur şəhid qanlarının üstündə rahat
kreslosuna əyləşib fırlanır, əylənir və o uca, saçları ağarmış ananın şəhid
oğlunun məzarında ruhu od tutub yanır:
Şəhidi şəhidlik mərtəbəsindən
Endirir ananın giley-güzarı.
Bizdən komək uman dərdli səsindən
Alışıb yanmazmı şəhid məzarı?
Ana qapılarda dilənir bu gün,
Oğul şəhid olmuş, yoxsa, bununçün? (17,143)
Şairin məntiqli sualı insanı düşünməyə məcbur edir. Axı bu vətən bizim
hamımızındır. Bu torpaq şəhid qanları ilə ona görə suvarılır ki, analarımız,
bacılarımız, qızlarımız qapı arxasında qalmasın, Vətənin dərdinə şərik olduqları
kimi sevincini də bölüşə bilsinlər. Şəhidlik məqamını düzgün qiymətləndirmək
lazımdır. Şəhidlər sadə insanlar kimi olmurlar, onlar dünyaya gələndə xüsusi
missiya ilə gəlirlər. Dünyadan köçəndə də öz ömürlərini xalqının, vətəninin
ömrünə calayırlar.
Şəhidlik qeyrət və hünər simvoludur. Seçmə adamların taleyinə yazılan
şəhidlik qisməti islam dininin yayıldığı ölkələrdə Həzrəti Hüseyn əleyhisalamın
məqamına yaxınlaşmaq kimi dəyərləndirilir. Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin
(s.s) nəvəsi, Həzrəti Əlinin (s.s) oğlu Həzrəti Hüseynlə (s.s) başlayan şəhidlik
anlayışı Azərbaycanın müstəqillik yolunda mübarizəsi zamanı bütün xarakterik
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xüsusyyətləri və keyfiyyətləri ilə aşkara çıxdı. Adilikdən çox-çox uzaq olan,
yüksəklik, alilik və əbədilik məqamı kimi qiymətləndirilən şəhidlik böyük klassik şairimiz Füzulinin əsərlərindən qırmızı xətlə keçərək müasir şairlərimizin
şeirlərində davam etməkdədir.
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Nübar HƏKİMOVA
Filologiya üzrə elmlər doktoru
AŞIQ ŞƏMŞİRİN YARADICILIĞINDA
TƏBİƏT GÖZƏLLİKLƏRİNİN TƏSVİRİ
Açar sözlər: Dədə Şəmşir, aşıq, təbiət, şeir, gözəllik, təbiət, xalq
Описание красот природы в творчестве Ашыга Шемшира
РЕЗЮМЕ
Ашыгское искусство является одним из древних жанров устного народного творчества. Наши мастера ашыги еще с древних времен превратили
свое горе, грусть, радость в стихотворение, песню. Такие наши мастера
ашыги как Ашыг Алескер, Ашыг Аббас Туфарганлы, Курбани, Ашыг Гусейн
Бозалганлы, Хесте Касум, Ашыг Агдабанлы Курбан, Ашыг Шемшир и др.
всегда делили горе народа и прижав к груди свой саз веселили его в
радостные дни со своими красивыми стихами и голосом. В статье речь идет
об одном из наших мастеров ашыгов ХХ века, прославившегося в народе как
Деде Шемшир, Ашыге Шемшире, анализируются его стихи. Указывается на
идею-содержание описания красоты природы в его творчестве и исследуются
способы использования средств художества и выражения в этом описании. В
статье также приводятся примеры из стихотворений Ашыга Шемшира,
указывается на глубокую любовь к природе ашыга.
Ключевые слова: Деде Шемшир, ашыг, природа, стихотворение,
красота, народ
DESCRIPTION OF BEAUTIFUL NATURE
IN THE CREATIVITY OF ASHUG SHAMSHIR
SUMMARY
Ashug art is one of the ancient genres of oral folk art. Our ashug masters
since ancient times have transformed their grief, sadness, joy into a poem, a
song. Such masters as Ashug Alesker, Ashug Abbas Tufarganly, Gurbani,
Ashug Huseyn Bozalganly, Kheste Gasim, Ashug Agdabanly Gurban, Ashug
Shamshir and others always shared the grief of the nation and played their saz
on merry days with their beautiful poems and voice. The investigations about
ashugs have been carried out and a lot of research papers have been written. In
the article it is said about one of our masters of ashugs of the twentieth century,
known among people as Dede Shamshir, Ashug Shamshir, his poems are also
analyzed. It points to the idea-content of the description of the beauty of nature
in his work and explores the ways of using the means of art and expression in
this description. The article also contains examples from the poems of Ashug
Shamshir, it points to a deep love for the nature of ashug.
Key words: Dede Shamshir, ashug, nature, poem, beauty, nation
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XX əsr Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının aşıq yaradıcılığı qolunda
özünəməxsus yeri olan sənətkarlardan biri də Aşıq Şəmşirdir. Aşıq Şəmşir 1893cü ildə keçmiş Cavanşir mahalının Dəmirçidam kəndində anadan olmuşdur.
Onun atası Ağdabanlı Qurban da istedadlı aşıqlarımızdan olub. Şəmşirdə
aşıqlığa həvəsi də məhz atası yaratmışdı. Çünki atası şeir məclisləri düzəldər və
bura bir çox aşıqları, o cümlədən Aşıq Ələsgəri çağırarmış.
Aşıq Şəmşirin adı çəkiləndə unudulmaz xalq şairi Səməd Vurğun yada
düşür. Çünki onlar möhkəm dost olmuşlar. Həm də 1959-cu ildə Səməd
Vurğunun təşəbbüsü ilə Aşıq Şəmşirin ilk şeirlər kitabı işıq üzü görmüşdür.
Aşıq Şəmşir klassik aşıqlarımızın yaradıcılığına bələd olan, “Koroğlu”,
“Abbas və Gülgəz”, “Heydər bəy”, “Ali xan və Pəri xanım”, “Abdulla və Cahan”,
“Novruz”, “Nəcəf və Pərzad”, “Valeh və Zərnigar”, “Məsi və Diləfruz”, “Şah İsmayıl”, “İbrahim”, “Tahir və Zöhrə”, “Xəstə Qasım” kimi dastanlarımızı sinədəftər
danışan, 70-dən artıq klassik aşıq havalarını çalmağı bacaran sənətkar olmuşdur.
Hüseyn Arif aşığın yaradıcılığına belə qiymət vermişdir: “Şəmşir yaradıcılığı klassik aşıq poeziyası ilə müasir aşıq poeziyası arasında qüdrətli bir keçidi,
körpünü andırır”.
Sovet hökuməti illərində Dədə Şəmşirin yaradıcılığı yüksək qiymətləndirilmiş və o, Azərbaycan SSR İncəsənət xadimi kimi şərəfli ada layiq görülmüşdür. 1957-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü olmuş, “Şərəf nişanı”
ordeni və əməkdar fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunmuşdur.
Aşıq Şəmşirin yaradıcılığı, əsasən, 2 qrupa ayrılır: məhəbbət mövzulu və
ictimai mövzulu şeirlər.
Böyük sənətkarın yaradıcılığında Azərbaycan təbiətinə olan məhəbbət
ayrıca yer tutur. Bu da təsadüfi deyil. Aşığın ilham mənbəyi Azərbaycanın füsunkar təbiəti: uca şiş qayalı dağlar, durnağözlü, bumbuz bulaqlar, qıjıltılı, əzəmətli çaylar, nəhəng, qaba palıdlar, zərif lalələr, bənövşələr olmuşdur.
El aşığının yaradıcılığında dağ, çay, bulaq, yaylaq kimi təbiət “gözəlləri”
böyük ustalıqla təsvir və tərənnüm olunur. Şeirlərindən məlum olur ki, böyük
sənətkarın qayğısız uşaqlıq illəri dağlarda keçmişdir:
Məndə məharətə, şərəfə bir bax,
Binadan gərəkdir mayak, təmtəraq.
Sürü otarmışam əlimdə çomaq,
Yayılmış qoyunum, quzum dağlara. (1, 23)
Deməli, aşığın lap körpəlikdən dağlarla ünsiyyəti olmuş, onun yamaclarını,
yovşanlarını, daşını, qayasını qarış-qarış gəzmiş, sürü otarmış, çobanlıq etmişdir.
Qoca çağlarında dağlara müraciət edən aşıq ondan keçmiş ustadları xəbər
alır və xatırlayır:
Ha baxdım doymadım burcu-barından,
Gözlərim qan ağlar intizarından.
Çəkildi üstündən, quzey qarından,
Köhnə aşıqların karvanı, dağlar.
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Məcnundan qalıbdır bu ah-nalalar,
Cəhd etdilər arzu-kamlar alalar.
Cavab verin gur bulaqlı talalar,
Neylədin o Növrəs İmanı, dağlar. (1, 47)
Aşıq dağlara baxmaqdan yorulmur, çünki dağlar ucalıq rəmzidir. Çoxdandır dağları görə bilmədiyi üçün gözləri qan ağlayır.
El aşığı ömrünün son çağlarında 1977-ci ildə yazdığı “Baxıram” qoşmasında qocalıqdan şikayətlənir, dağlara çıxmaq həsrəti ilə alışıb yanır:
Daha qocalmışam, yerimiz ayaq,
İntizarlı bu dağlara baxıram.
Bivəfa ömürdə etibar yoxdur,
Onda olan kəm ilqara baxıram.
Mən nəzər etdikcə hər yaylağına,
Qəlbim mail oldu xoş növrağına.
Uzaqdan da olsa, laçın dağına
Ara ağlayıram, ara baxıram. (1, 47)
Aşıq ömrünün vəfasızlığından şikayətlənir. Uzaqdan Laçın dağına baxır,
orada keçirdiyi xoş günlər yadına düşür, təsirlənir, gözləri yaşarır:
Yadıma düşəndə şərbət bulaqlar,
Elə bil zəng edir batmış qulaqlar.
Məclis qurub saz çaldığın ovlaqlar,
Sizə həsrət mən füqəra, baxıram. (1, 47)
Bəli, şərbət bulaqların dadını yenə də damağında hiss edən, səsini qulaqlarında eşidən şair indi məclis qurub saz çaldığı ovalıqlara həsrətlə baxır və üzünü göylərə tutub yalvarır:
Dada yet, pənahım, halım müşgüldü,
Üzümə didəmin yaşı düşübdü.
Görmürəm Kəpəzi gör neçə ildi,
Nə Murova, nə Qoşqara baxıram. (1, 47)
Aşığa Azərbaycanın bütün dağları doğma idi. Ömrü boyu Laçın, Kəpəz,
Murov, Qoşqar kimi dağlardan ilham, vüqar, güc almışdı.
Aşıq Şəmşir dağları o qədər sevir ki, hətta qorxur qışda onlara soyuq dəyə:
Gəl yetiş, novbahar, aman günüdü,
Zimistan əlindən qurtar dağları.
Boran, külək yaman qalxıb bu yerdə,
Qorxuram, bəd əsər, atar dağları. (1, 49)
El aşığının dağlara olan sevgisinin həddi-hüdudu yoxdur. Boranın, küləyin
şiddətlənməsindən də təşvişə düşür. Qorxur ki, dağlara ziyan dəyə.
Şəmşirin dağlara olan məhəbbəti sanki aşiqin məşuqəsinə olan sevgisinə
bənzəyir:
Dağların eşqində olmuşam hələk,
Geyinir əyninə yamyaşıl köynək.
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Köçəndə kaş mənə deyəydi fələk:
Götür özün ilə apar dağları. (1, 49)
Aşıq dağların eşqindən həlak olduğunu deyir. Hətta dağları o qədər qısqanır ki, fələkdən belə bir arzu edir: “Köçəndə kaş mənə dəyəydi fələk, Götür
özün ilə apar, dağları”. Aşıq Şəmşirin dağa olan sevgisi bənzərsizdir.
Yolu bir həqiqət yoludur Şəmşirin,
Eşqi, məhəbbəti boldu Şəmşirin.
Qolları çox uzun qoldu Şəmşirin,
Qucub ana kimi öpər dağları. (1, 49)
Necə gözəl arzudur! Şair dağları ana kimi öpüb oxşamaq, qucaqlamaq
istəyir. Bu misraları aşığın dağlara olan sevgisinin dərinliyi göstərir.
Aşıq “Bənövşə” şeirində bahar çağı dağları bəzəyən bənövşəni yada salır,
ilk dəfə ədəbiyyatımızda bənövşənin boynubükük olmasını ustalıqla mənalandıran Aşıq Qurbaniyə işarə edir, onu yada salır:
Aşıq Qurbanidən qalıb nişana,
Torpaqdı bizə də, ona da ana.
Boynunu əyməsin pərişan yana,
Salmasın qəlbimi dərdə bənövşə. (1, 32)
Bənövşənin pərişan halda dayanması aşığın qəlbini dərdə salır.
“Dağdımı, dağdı” şeirində dağları dünyanın cənnət yeri hesab edir. Belə
qənaətə gəlir ki, cənnət axtaran nahaq özünə əziyyət verib uzağa gedir. Əsl behişt, cənnət, gözəllik məskəni dağlardadır:
Niyə uzaq düşür cənnət axtaran,
Dünyanın cənnəti dağdımı, dağdı.
Dağlar bulağından sulanır aran,
Bitirən neməti dağdımı, dağdı. (1, 72)
Bu parçada çox böyük bir fəlsəfə vardır. Aydındır ki, dünyanın başlanğıcında, həyatın, yaşayışın əmələ gəlməsində su amili, su kultu əsas yer tutur. Su
mövcudatın başlanğıcı hesab olunur. Maraqlıdır ki, çaylar, sular da öz başlanğıcını dağlardan götürürlər. Dağlarda buzlar əriyəndə çaylar əmələ gəlir və bu
çayın suyu ilə də hər yer, o cümlədən aran torpaqları sulanır, cana gəlir, istifadə
elədiyimiz nemətlər yetişir. Dədə Şəmşir bu misralarla dünyanın yaranmasında
dörd ünsürdən biri olan suyun fəlsəfəsini böyük ustalıqla, sadə dildə izah edir.
Bu dərin məna, sadə izah insanı heyrətə gətirir və Aşıq Şəmşirin böyüklüyünü
bir daha sübut edir. Aşıq Şəmşir bu misralarla həm də bir filosof kimi çıxış edir.
Sonrakı misralarda dağların insan həyatında oynadığı müsbət cəhətlər
sadalanır və aşığın dağları cənnətə oxşatmasını faktlarla sübut edir:
Leysan yağışından sulanır yaylaq,
Min cürə bəzənir hər güney, oymaq.
Beş ay ellər çəkər burda kef-damaq,
Saxlayan dövləti dağdımı, dağdı.
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Sərin havasından sağalar xəstə,
Ağrı-acı qalmır dərd olan kəsdə.
Lilparlı, yarpızlı buz bulaq üstə
İçirdən şərbəti dağdımı, dağdı. (1, 73)
Dağlar yazdan payıza qədər yaxınlığında olan elləri, oymaqları doğma
balası kimi, heç kimə fərq qoymadan öz qoynuna alır. Beş ay ərzində ellərin vardövlətini, yəni qoyun-quzusunu, mal-qarasını dağlar saxlayır, təmin edir.
Başqa bir şeirində aşıq dağları ata, ana, ulu dədə adlandırır, süfrəsində
çörək yediyini həsrətlə xatırlayır:
Gül şehinə islanmışam, nənişəm,
Süfrəsində nani-nəmək yemişəm.
Əziz ata, şirin ana demişəm,
Dağdan qeyri ulu dədə bilmirəm. (2, 52)
Aşığın bu misraları “Dədə Qorqud” boylarındakı qız-gəlinlərin Qazılıq
dağına baxanda onu qayınata bilib yaşmandıqlarını xatırladır:
Dağ obası edir arana güzar,
Mən dağlar oğluyam gedə bilmirəm.
Dağlar kimi gözəl cənnət harda var,
Nə bir kəs deməmiş, nə də bilmirəm. (2, 52)
Payızda obalar arana enəndə dağlar oğlu anasından ayrıla bilməyən körpə
uşaq kimi dağlardan ayrıla bilmir. Bir əsrə yaxın həyat təcrübəsinə malik el aşığı
dağlardan qeyri cənnət tanımır, bilmir, bir də ki, belə yer yoxdur da.
Təmiz havası ilə xəstələri sağaldan, dərdlilərin dərdini yox edən dağlar
həm də bir şəfa ocağıdır. Bu dağlarda min bir dərdin dərmanı olan bitkilər, suyu
dərman olan buz bulaqların heç bir yerdə analoqu yoxdur.
Aşıq ömrünün sonunda bulaqların həsrətini çəkir:
Qara gölə, Həmzə çəməngahına,
Məndən salam söylə baş bulaqlara.
Beş ildi çıxmıram göy yaylaqlara,
Gözlərim həsrətdir daş bulaqlara.
Gün batanda şəb qaraldər qaşını,
Şəmşir, tökmə gözlərinin yaşını.
Öpər idim torpağını, daşını,
Bir əlim çataydı kaş bulaqlara. (1, 20)
Qara gölə, Həmzə çəməngahına, baş bulaqlara bir elli, bir övlad kimi salam göndərir.
Bu həsrətdən, ayrılıqdan Dədə Şəmşirin gözləri yaşarır, heç olmasa sonuncu dəfə də olsa o daş bulaqlardan içmək, yanğısını söndürmək istəyir.
Aşıq dağlarda bitən, dağlara gözəllik gətirən “dağ gözəlləri”nin də təsvirindən, tərənnümündən yorulmur, usanmır:
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Nədəndir lalanın bağrında qara,
Bu lətif çiçəyə kim vurub yara?
Qızılgül qəlbini yedirir xara,
Heyf ki, tez solur bir də bənövşə. (1, 32)
Alır yaz dumanı aranı, dağı,
Qımışır süsənin zərif dodağı.
Xallanır lalənin atlas yarpağı,
Əlvan olur yarpaqları indicə. (1, 95)
Aşıq hər gülün öz xüsusiyyətlərini, nişanəsini təsvir etməklə gözəl bədii
lövhələr yaradır.
Aşıq ömrünün sonuna yaxın ölümün gəldiyini hiss edir, təbiətin bütün
nemətləri ilə halallaşıb vidalaşır. Bunu “Salamat qal” gəraylısında lap aydın
görmək olar:
Ömür elədim, gəzdim sizdə,
Ay aran, dağ, salamat qal.
Alay qurdum Taxtadüzdə,
Yelli yaylaq, salamat qal.
Doğulduğum Dəmirçidam,
Sənə məndən bollu salam.
İçdiyim su, yediyim tam,
Qoşa bulaq, salamat qal. (1, 181)
Ömür eləyib gəzdiyi aranla, dağla, Taxtadüzü, Yelli yaylaqla vidalaşan
Dədə Şəmşir doğulduğu Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam kəndini də yada salır,
bollu salam göndərir. Qoşa bulağa, ömrü boyu içdiyi sulara, yediyi nemətlərə bir
Vətən övladı, vətəndaş kimi naşükürlük eləmir, hamısından halallıq alıb ayrılır.
Sonrakı bəndlərdə Söyüdlü kəndi, Söyüdlü çayı, Qiblə bulağı, Ongöz
bulağını yada salır, hətta çöl-çəpərlə, səsli qayalarla da sağollaşır: “Ana Vətən,
gəl halallaş”, “Ana torpaq, salamat qal” – deyən Dədə Şəmşir bir odlu-alovlu
vətənpərvər aşıq kimi gözümüzdə dağ qədər ucalır.
“Bir halallıq alıb dağından, Dərəsindən ayrılıram” – deyən aşığın
torpağına olan sevgisi intəhasızdır, dərindir:
Görəydim Ceyran bulağın,
Gəzəydim Taxta yaylağın.
Qaraarxac, Dəlidağın,
Sinəsindən ayrılıram.
Həsrətiyəm bu dağların,
Şirin, şərbət bulaqların.
Ağ sürülü ovlaqların,
Binəsindən ayrılıram. (1, 190)
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Ceyran bulağını yenidən görmək istəyən, Taxta yaylağını bir daha gəzmək
istəyən, şirin-şərbət bulaqların, dağların həsrətini çəkən aşıq bu yerlərdən
təbiətin ölüm hökmü ilə ayrılacağına təəssüflənir, dərin köks ötürür:
Sözü yana-yana dedim,
Qalacaq nişanə dedim.
İstisuya ana dedim,
Məməsindən ayrılıram. (1, 190)
Ədəbi əsərlərin bədii məziyyətləri də önəmli məsələlərdən biridir. Belinski
göstərir ki: “Bədiilik ədəbi əsərlərin böyük keyfiyyətidir”. Aşıq lirikasında bu keyfiyyət özünü müxtəlif rəngdə, müxtəlif tərzdə göstərir. Burada məcazlardan, bədii
təsvir vasitələrindən, atalar sözləri və zərbi-məsəllərdən geniş istifadə olunur.
Aşıq Şəmşirin təbiət təsvirli şeirlərində də yuxarıda sadaladığımız bədii
keyfiyyətlərdən böyük ustalıqla istifadə olunmuşdur. Aşıq Şəmşir orijinal, gözəl
təbiət təsvirləri yaratmaqda böyük ustaddır:
Al-yaşıl bəzənir yaylaqları yaz,
Bülbül bağçalarda eyləyir avaz.
Çayların üstündə çığrışanda qaz,
Göllərdə sonalar çimişəndə gəl. (4, 216)
Mahir sənətkar 4 misra ilə 4 gözəl bədii lövhənin təsvirini çəkir. Birinci
lövhədə yaz gələndə al-yaşıl geyinmiş yaylaqlar, ikinci lövhədə bağ-bağçada
avazla oxuyan bülbüllər, üçüncü lövhədə çaylarda çığırışan qazlar, dördüncü
lövhədə göllərdə çimişən sonalar, yaşılbaş ördəklər təsvir edilmişdir.
“Çığrışanda”, “çimişəndə” ifadələri isə şeirin dilinə şirinlik gətirir.
Buludlar karvanı dağdan aşanda,
Sellər köpüklənib qucaqlaşanda,
Quzular mələşib sızıldaşanda,
Körpəcə əmliklər əmişəndə gəl. (4, 216)
Aşıq ilk iki misrada bədii təsvir vasitələrindən olan metaforadan böyük
ustalıqla istifadə etmişdir. Bilirik ki, dağ aşmaq, qucaqlaşmaq hərəkətləri insana
xasdır. Aşıq bu əlamətləri buludların, sellərin üzərinə köçürməklə güclü
metafora yaratmışdır.
Qarabağ gözəli, bizim dağlara,
Zimistanın gözü yumşalanda gəl.
Buzlu bulaqların buzu sınanda
Nərgizin dodağı qımışanda gəl. (4, 216)
“Zimistanın gözü yumşalanda” deyərkən aşıq qışın qurtarmasına,
çıxmasına işarə vurur. Zimistana göz qoymaq, əşyalara məxsus yumşalmaq
keyfiyyətini onun üzərinə köçürməklə maraqlı metafora yaradır. Nərgizin
duruşunu isə dodağın qımışmasına oxşadır.
“Dağdımı, dağdı” şeirində aşıq təşbehlərdən istifadə edir:
Niyə uzaq düşür cənnət axtaran,
Dünyanın cənnəti dağdımı, dağdı.
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Dağlar bulağından sulanır aran,
Bitirən neməti dağdımı, dağdı. (1, 72)
Böyük sənətkar dünyanın dağlarını cənnətə oxşatmaqla çox güclü bir
təşbeh, bənzətmə yaratmışdır. Bu iki əşya arasında oxşar əlamətlər çoxdur. Dağların xoş, təmiz havası, saf suyu, min bir dərdin dərmanı olan bitkiləri, zərif gülçiçəyi yalnız cənnətlə müqayisə oluna bilər.
“Dağları” şeirində də çox maraqlı metafora və mübaliğədən istifadə
olunmuşdur:
Gəl yetiş, novbahar, aman günüdü,
Zimistan əlindən qurtar dağları.
Boran, külək yaman qalxıb bu yerdə,
Qorxuram bəd əsər, atar dağları. (1, 49)
Aşıq baharın gəlişini bir xilaskar kimi gözləyir. Baharı dağları zimistanın
əlindən qurtaran xilaskara bənzətməklə metafora yaradır. Boranın, küləyin
dağları qoparıb yerindən ata bilməsi isə, təbii ki, mübaliğədir. Bu mübaliğə nəzərdə tutulan fikri, ideyanı oxucuya çatdırmaq üçün gözəl vasitədir. Son misralarda nəzərə çatdırılan hadisələrin belə şişirdilməsi hiss-həyəcanı daha da artırır və mübaliğəyə səbəb olur. Çünki hamıya aydındır ki, əslində boran, külək
dağları yerindən ata bilməz.
Aşığın bu şeirində başqa məqamlarla bağlı olan təşbehlərə də rast gəlirik:
Yolu bir həqiqət yoldu Şəmşirin,
Eşqi, məhəbbəti boldu Şəmşirin.
Qolları çox uzun qoldu Şəmşirin,
Qucub ana kimi öpər dağları. (1, 49)
Aşığın övlad, ata kimi yox, məhz ana kimi qucaqlayıb öpmək istəməsi bir
hadisənin özündən daha qüvvətli bir hadisəyə oxşatmasıdır.
Aşıq Şəmşirin təbiət təsvirli şeirlərində çoxlu epitetlərə də rast gəlmək
olur:
Heç baxmırsan Çiçəklikdən bəri sən,
Gəl bax çəməngahlı bizim dağlara.
Dürlü sədəf kəsim zərli şeirdən,
Rəssam olum, qoy mən düzüm dağlara. (1, 23)
Çəməngahlı, bizim, zərli kimi epitetlər, yəni əlavələr mənanı qüvvətləndirir. Burada nəzərdə tutulan əşya və hadisələrə artırılan əlavə sözlər onun mahiyyəti, əlamət və keyfiyyəti ilə əlaqədardır.
Başqa şeirlərində, “Qoca təbiətin insanı dağlar”, “Yadıma düşəndə şərbət
bulaqlar”, “Buzlu bulaqların buzu sınanda”, “Ağ sürülü ovlaqların, Binəsindən
ayrılıram” kimi misralarda işlətdiyi qoca, şərbət, buzlu, ağ sürülü epitetləri aid
olduqları əşya və hadisələrin müəyyən bir cəhətini daha qabarıq nəzərə çatdırmaq, fikri həmin əlamətə yönəltmək üçün işlədilmişdir. Buzlu sözü bulaqların
soyuqluğuna, şərbət sözü bulaqların dadına, tamına, keyfiyyətinə işarə edir. Qo37
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ca sözü təbiətin əzəliliyini və qədimliyini, həm də ilkinliyini, böyüklüyünü
nəzərə çatdırır.
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Mətanət Maşallah qızı ABBASOVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
“XINA GECƏSİ” MƏRASİMİ NƏĞMƏLƏRİNİN
MƏZMUNU VƏ POETIKASI
(Təbriz folkloru əsasında)
XÜLASƏ
Təbriz folklorundan qədim toy mərasimi nəğmələri içərisində “Xına gecəsi”nə bağlı mahnılar mövzu, bədii-poetik xüsusiyyətləri və oyun-ritual səciyyəviliyində oxunması baxımından seçilir. “Sərvan” nəğmələri, ayrıca “Yoluva qoymuşam...” başlıqlı lirik mətnlərin başlıca mövzusu segvi-məhəbbət, ayrılıq, qadın
talesizliyi və s. əhatə edir. “Xına gecəsi” nəğmələrinin ritmikliyi icra olunan oyunun hərəkət təkrarlığı üzərində qurulur, mətn informativliyində məzmun qazanır.
Açar sözlər: Təbriz, nəğmə, toy, xına, ritm, oyun, ritual
The contents and poetry of the "Henna night" songs
(On the basis of Tabriz folklore)
SUMMARY
The ancient wedding ceremony songs in Tabriz folklore are selected from
the standpoint of subject, artistic-poetic features and play-ritual characteristics.
The main theme of the lyric poem titled "Yoluva goymusham" and “Sarvan”
songs are love, divergency, female misfortune, and so on. The rhythm of the
song "Henna night" is based on the motion twilight of the game performed and
gains content in textual informativeness.
Key words: Tabriz, singing, wedding, henna, rhythm, game, ritual
Содержание и поэтика обрядовых песен в «Хна гечеси»
(на основе фольклора Тебриза)
РЕЗЮМЕ
В Тебризском фольклоре среди древних свадебных обрядовых песен,
песни связанные с обрядом «хна гечеси» выделяется своей темой, художественно-поэтической особенностью и особым пением в играх-ритуалах.
Главной темой лирических текстов песен «Сарван», отдельно «Йолуна
гоймушам», является тема любви, расставания, женской доли и т.д. Ритмичность песен «Хна гечеси» строится на основе исполнения танцевальных
движений и в текстовых информациях определяется содержание танца.
Ключевые слова: Тебриз, песня, свадьба, хна, ритм, игра, ритуал
Təbriz məişət mərasimləri içərisində toy mərasimləri özünün qədim tarixi
dəbləri, inancları, musiqisinin zənginliyi və s. ilə ayrıca yer tutur. Toy mərasiminin başlanması, onun mərhələliliyi, müxtəlif oyunların həyata keçirilməsi,
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steoreotip davranışlar və s. toyun tarixi-ritual qaynağında öz izahını tapır. Millietnik baxışda qədim Təbriz toy törənlərinin təşkili əsasən “elçilik”, “hə almaq”,
“şirni və kəbin kəsmə”, “paltar aparma və üzük taxma”, “həna gecəsi”, “toy
gecəsi” olaraq mərhələli şəkildə həyata keçirilir.
Qədim Təbriz elçilik adət-ənənələrinə görə, ailə həyatı quran oğlan və
qızların açıq-aşkar bir-birlərini görüb bəyənmələri yasaq sayılırdı. Onların bir
araya gətirilib, nişanlanması yalnız ailə böyükləri, xüsusilə, ana-nənələrin istəyi
ilə həyata keçirilirdi. Bəyənilən qız evinə qadınların ilk gedişi elçiliklə balanar,
şirni-nabatla qız evinə elçilik edən qadınlar çay gətirməklə gələcək gəlini görmüş olurdular. Qədim adətlərdə yaxın, qohum ailələrin elçiliyində, bəzən qızın
elçilərə ilk dəfə görünməsində paylanan çay sinisinə qızıl pul-sikkələr də salınırdı. İslam adət-ənənələrinə uyğun olaraq qız və oğlanın bir-birinə naməhrəmliyi
yalnız kəbin mərasimindən sonra aradan qalxmış olurdu. Bunun üçün Təbriz toy
törənlərində “hə” almaq, “şirni və kəbin kəsmə” xüsusi olaraq qeyd edilir və bu
mərasimə qohum-qonşu, məhəllə adamları da dəvət olunur. Dəvət olunan qonaqlarsa, qız, yaxud oğlan evinə müxtəlif hədiyyələr, qızıl, cehiz əşyaları hədiyyə edirlər. Toy törəninin bu mərhələsi ilə qız və oğlanın növbəti-toya hazırlığı
başlanmış olurdu. Qeyd edək ki, qədim Azərbaycan toy törənlərinin əski adət və
ənənələri Təbriz mərasimlərində bu gün də qorunmaqdadır. Xüsusilə, xına gecəsi, gəlin hamamı, “toy gecəsi” mərasimləri, bu mərasimlərlə bağlı inanclar, ayrıca törənlərin söz, musiqi üzərində qurulması oxşar, uyğun rituallarda həyata
keçirilir. Bu sistemdə inanclar, toy oyunları və musiqi seçimində fərqliliklər öz
növbəsində folklor mühitinin özəlliyindən irəli gəlir. Musiqi, söz-bayatı qoşulması üzərində qurulan “həna gecəsi”, “toy hamamı”, “toy günü” mərasimləri isə
özünün zənginliyi ilə seçilir. Məişət mərasimləri, xüsusilə toy-düyünlərdə xalqın
əski görüşlərinə bağlı şər qüvvələrin yetirəcəyi xəta-bəlalardan qorunma üzərində qurulan müxtəlif ovsun-deyimlər, ayrı-ayrı inancları da bu kontekstdə ayrıca
yer tutur. Toy törənlərində güzgü, al-qırmızı örpək, üzərlik yandırma, şam işıqlandırma, həna çəkmə, müxtəlif geyimlərdə buta rəsmlərinə geniş yer verilməsi
və s. həm də şər qüvvələrə qarşı hazırlanan əski təsəvvürlərin izləridir. Təbriz
toy mərasimlərində də qeyd olunan geyim-bəzək əşyaları da eyni düşüncəyə
bağlı olaraq bu günkü günə qədər qorunub saxlanılmışdır. Bununla yanaşı, xına
gecəsi, gəlin hamamı, gəlin çıxarma və s. bağlı müxtəlif ritualların həyata keçirilməsində qorunan inanclar da ayrıca yer tutur. Təbriz toy mərasimlərində bu
baxımdan bir çox inanclar daha geniş şəkildə yayılmışdır. ( “Gəlin bəy evinə
çatanda bəy atdan düşüb, üç dəfə atın belinə minib enməlidir. İnanca görə, bu
ritual yerinə yetirilməssə Al arvadı bəyin yerini tutub ata qalxır, gəlin “həmzatlı” qalar”, “Toy günü gəlin əlinə düyü alıb, evdən çıxarkən bir-bir subay qızların
adını çəkib ətrafa səpərsə, onların bəxti açılar”, “Toy günü gəlin ayaqqabısına
subay qızların adı yazılar. Bəy evinə qədər bu adlardan hansı biri pozularsa, o
qızın bəxti açılmış olar”, “Nişan taxılan gün gəlin üzüyünü çıxarıb ilk dəfə kimin barmağına salarsa, onun da bəxdi açılar”, “ Gəlinin oğlu olmasın deyə gözü
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götürməyən adam onun dalınca arpa atar”, “Gəlinin ayağının altında kəsilən qurbanlıq heyvanın başını gərək bəylə gəlin özləri yesin, yoxsa gəlin gəzəyən olar”,
“Xına gecəsi gəlin hansı qızın ərə getməyini istəyərsə, onun saçına gizlincə xına
yaxar”,“Təzə gəlinin çadrasını boşanan adam biçməz” və.s). Mərasimlə bağlı
yaranan inancların başlıca məzmunu bilavasitə gəlinin şər qüvvələrdən qorunması, digər subay , gənc qızlara xoşbəxtlik arzulanmasına bağlıdır.
Həm sınama, inancları, həm musiqi-zənginliyi, oyunları ilə seçilən toy
mərasimlərində “xına gecəsi” ayrıca yer tutur. Təbriz folklor mühitində “xına
gecəsi” daha çox arxaik təcrübə və adət-ənənənin kökünü qoruyub saxlamaqdadır. Azərbaycan məişətində “xına gecəsi” qızın ata evində son gecəsi olaraq
onun doğmaları, yaxınları, rəfiqələri ilə birgə keçirdiyi bir növ halallaşmaq,
ayrılmağı olmaqla tarixən xüsusi mərasimlə keçirilmişdir. Mərasimin keçirilməsi ilkin olaraq oğlan evinin müxtəlif hədiyyələrlə qıza xına gətirib yaxması ilə
başlanır. Qıza xına yaxan oğlan adamları qız evi ilə birlikdə şirni kəsir, yeyib,
şənlənirlər. Əsasən, qadın, qızlardan ibarət olan bu mərasimə bəzən məşşatə
(gəlini bəzəyən qadın) də dəvət olunur. Məşşatə gəlinə bəzək vurmaqla həm də
çalıb oxuyub məclisə gələnləri şənləndirir. Qədim adətlərdə məşşatələr ara günlərin birində də ayrıca qız evinə dəvət olunurdu. “Bir günü məşşatə gəlib qızın
qaşların təmizlərdi, acı badamı səxsi qabın dalısında əzib qızın üzünə çəkərdi. O
zamanlar qızların hamamdan hamama üzünə sabun dəyməzdi. Ona görə hamı
bir-birindən soruşardı “qız piçaqdan nə cür çıxıb?”, oxuyardılar:
Gətimişuq qənd başini,
Almuşuq qələm qaşini.
Bəy oğlanın yoldaşini
Bir dəstə reyhan
Gəlin olubdur ceyran. (1, 58)
Təbriz folklorunda xına gecələri qız-qadınlar əsasən “Sərvanlar”, “Əlibala”, “Gülüstan Bağı” adlı qədim nəğmə mətnlərini qaval ritmləri üzərində
oxuyardılar. Xüsusilə, bu mərasimdə “Sərvan”ların oxunması daha geniş yayılmış nəğmə mətnlərindəndir:
Gedər yolun yarısına,
Dönər baxar dalısına.
Dalısına baxan yarı
Sarvan, tapşırmışam tarısına.
Get gələsən sağlığınan,
Əldə bir cüt yaylığınan.
Bacın istər yaylığınnan,
Sərvan, yarın istər sağlığınnan. ( 2, 26)
Oxşar nəğmə başlıqları (“Yoluva qoymuşam iydə....”, “Yoluva qoymuşam
kahı...”, “Yoluva qoymuşam qəndi...”, “Yoluva qoymuşam xurma...”, “Yoluva
qoymuşam penir...”, “Yoluva qoymuşam alma...”, “Yoluva qoymuşam üzüm...”
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və s.) nəğmə bəndlərinin əvvəlində yer almaqla qadın çalğıçı, qavalçılarının birbirilə daha asanlıqla nəğmə qoşmasına şərait yaradır:
Yoluva qoymuşam kahı,
Sən çəkmə, mən çəkən ahı.
Ay Xorasan padişahı,
Sal Sərvanın yola gəlsin,
Boynuna şal dola, gəlsin.
Yoluva qoymuşam penir,
Hənuz evdən səsin gəlir.
Nəcəf şahı Həzrət Əmir,
Sərvanı səndər istərəm.
Üz tuturam qibləgaha,
Məzlum Həsəndən istərəm. ( 2, 26)
Nəğmə bəndlərinin əvvəlində yer alan təkrarlarla yanaşı nəqarətli nəğmələr də Təbriz xına gecələrində qadın, qızların birlikdə oxumalarına bağlıdır.
Nişanlı qızın dilindən bəy oğlana müraciətlə oxunan “Sərvan” nəğmələrində “Aş
gəl, aş gəl” nəqarəti ilə başlanan mətnlər bu baxımdan ayrıca yer tutur.
Ay dədənin bir balası,
Gəl qapıdan gir qadası,
Boyuva üzərlik salım,
Sərvan, tüstüsündə dur, qadası.
Aş gəl, aş gəl budaqları,
Sərvan, ovud mən qərib ağları.
Padiganı veran qalsın,
Ala qarğa yuva salsın.
Görürəm, sərvanım gəlib,
Qərib yerdə köylüm alsın.
Aş gəl, aş gəl, səhər oldu,
Mən yedigim zəhər oldu.
Hankı dağın dalındasan,
Ulduz kimi parıldarsan,
Yaz mənə bir kağız göndər,
Sərvan, görüm kimin yanındasan.
Aş gəl, aş gəl, sabah oldu,
Yandı bağrım, kabab oldu (9).
Xına mərasimi nəğmələrinin məzmununda ayrılıq, kədər, həsrət motivlərinə
də yeri gəldikcə geniş yer verilir. Qüzeydə bu qrup nəğmələr qadın hüquqsuzluğu,
gənc qızların vaxtsız ərə verilməsi üzərində məzmun qazandığı halda, Güney
Azərbaycan folklorundan daha çox ümumbəşəri xarakter daşıyır, insan talesizli42
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yində motivləşir. Çox güman ki, bu qrup nəğmələr vaxtilə fərdi, şəxsi ümidizlik
üzərində qurulmuş, zaman keçdikcə sosial-siyasi şərait, mühitə bağlı olaraq xalqın
ağrı-acılarını ümumiləşdirən daha üstün-bəşəri məzmun qazanmışdır:
Şüşədən çəkdirrəm teşdi,
Yazı yazan bu nə işdi?
Yazıbsan poza bilmirəm,
Cəvanam, dözə bilmirəm.
Suyu çəkdim gül qazana,
Qəynədi, qaldı azana.
Qulaq ver yazı yazana,
Yazıları yazan Allah,
Yazıbsan, çözə bilmirəm.
Cəvanam, dözə bilmirəm.(3, 265)
Eyni motivdə oxunan nəğmələrin digər qrupu nişanlı oğlanların səfərləri,
xüsusilə Tehrana yola düşmələri məzmununda yaranan nəğmələrdir:
Gedirsən Tehrana, gəlim ötürüm,
Ağırdır cəmədan, ver mən götürüm.
Səni qürbət yerə necə ötürüm?
Getmə Tehrana, gəlmişəm cana
Sənə Tehrandır, mənə qəmxana. ( 2, 31)
Xına gecəsi mərasimlərinin digər maraqlı xüsusiyyətlərindən biri də həmin
gecə qadın-qızlar tərəfindən müxtəlif oyunların təşkil olunmasıdır. Təşkil olunan
bu oyunlarda başlıca məqsəd, həm məclisin şənləndirilməsi, məclis iştirakçılarının bir araya gətirilməsi, həm də ailə quracaq gənc qızın ər evində rastlaşacağı
hər bir söz-söhbət, münaqişəyə hazırlığıdır.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, xalq məişətində bir sıra maraqlı oyunlar
vardır ki, bunlar xüsusilə toy mərasimlərində icra olunur. “Xan-xan”, “TuğayMəlik”, “Toyqabağı”, “Fincan-fincan”, “Maral”, “Gülümley” və s. qədim xalq
oyunları bu baxımdan maraq doğurur. Rəqs daxili oyunlardan olan “Toyqabağı”
əsasən toy öncəsi qız evinə cehiz hazırlığına yığışan qız-gəlinlər tərəfindən icra
olunurdu. Belə ki, gənclər burada iki dəstəyə ayrılır. Hər dəstə başçısı əldə qaval
növbələşərək müxtəlif nəğmələr ifa edirdilər. “Xan-xan” oyunu isə əsasən nişan
qabağı toy hazırlığında olan gənclərin oğlan evində təşkil etdikləri oyunlara
aiddir. Həm rəqs, həm də səhnələşdirilmiş şəkildə aparılan bu oyunlar şənliyi
daha da canlandırmaqla şuxluq yaratmış olurdu. Lakin qeyd edək ki, bu oyunlar
qədim xalq teatrının qəlibi deyildir. Əksinə mərasimlə bağlı bu oyunlar öz
inkişafı boyunca rituala bağlılığını itirmiş, dramatik oyun elementləri zaman
keçdikcə zənginləşərək teatrallıq əlamətlərini qazanmışdır”(4,135). “Hacı
məlih”, yaxud “Hacı Məlih qızı” oyununda iki qadın üz-gözlərini müxtəlif rəngə
boyayaraq, kişi və qadın geyimlərində əldə qaval müxtəlif nəğmələr oxumaqla
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rəqs edirlər. Onların gülməli deyişmələri, atmacalar üzərində qurulan nəğmələrinə məclis iştirakçıları da qoşulmaqla şənlik yaratmış olurdular:
Eynəyi qərə,
Qərə, getmə şəhərə,
Getsə şəhərə,
Gedərəm ərə.
Eynəyi şüşə,
Sürüşüb düşə,
Baisi görüm
Pis dərdə düşə.
Eynəh aldırram,
Şüşə saldırram.
Gedərəm yada
Səni yandırram (9).
“Xına gecəsi” mərasimi qədim adət-ənənələri tarixən ardıcıl şəkildə oğlan
evində də davam etmişdir. Belə ki, qız evindən müxtəlif şirniyyat, hamam
əşyaları ilə damada göndərilən xına musiqi sədaları altında məclisə gətirilər, bəy
“sağdış”, “soldış”larıyla şənlik edən camaata qoşular, “şabaş”, hədiyyələrlə
ovucların içərisinə xına yaxılaraq oxunardı:
Göydə bir ulduz var adı Talıbdı,
O sövqünü bu məclisə salıbdı.
Hamı ənam verib, damad atası qalıbdı,
Belə məclis, belə dövran var olsun,
Gələn qonaqların canı sağ olsun. (9)
“Xına gecəsi” mərasiminin ardınca sonrakı gün toy gecəsi öncəsi “Gəlin”,
“Damad hamamı”mərasimi keçirilir. “Gəlin hamamı” mərasimində də gəlin qız
və oğlan tərəfi qadınlarının müşayiəti ilə müxtəlif şirni, təamlarla hamama yola
salınır, çalğı-şənliklər burada da davam edərdi. Xalq adət-ənənlərini araşdıran
Susən xanım Nəvadeyin topladığı folklor örnəkləri içərisində Təbrizdə qədim
gəlin hamamı mərasimi belə təsvir olunur: “Oğlan evinnən mis məcməyilərdə
gəlinə holə, qətfə, dəmpaya, paltar, mis camda ətirri sabun, nüşür, dərax....
xonça tutup gətirərdilər. Qız evi də mivə, qənnati şirnisi aparardı. Alma, əmrut,
üzüm, heyva, nar ağaşdarda bar nə olseydi onnan. Qənnati şirnisi də nazik
olardı, ya da livadiyyədən, piçennihdən məşədi şirnisinnən zatdan.... Dəsteynən
hamama girəndə, holə verənnər camları alıp “toylar mübarəh”ləri çalardılar:
Gəlin, gəlir yavaş-yavaş,
Qoltuğuna vurub lavaş.
Toylar mübarəh,
Mübarəh badə!
Ey gülü-reyhan,
44

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2018/1

Reyhan biçərəm mən.
Oğlan yolunda,
Cannan keçərəm mən.
Gəlin gəlir yeyin-yeyin,
Qoltuğuna vırıb...
Lülülülülülülülülülüüü! (8)
Girdəkan qabıxlarına mum tökərdilər, içinə piltə quyardılar. Şəm kimik
yandırıp ötürərdilər xəznədə suyum üzünə...”(8) Gəlin hamamı rəsmlərindən də
göründüyü kimi, gəlinin bəy evinə hazırlığı da eyni qaydada müxtəlif qədim
inanc, sınamalarla yerinə yetirilir, musiqi, nəğmələrin toyun məzmununa uyğun
seçilirdi.
Təbrizin qədim “xına gecəsi” mərasimlərinin oyun və ritualları, rəqs,
nəğmələri xalqın əski təsəvvür düşüncələrinin qaynağında formalaşmış, lakin bu
təcrübənin müasir mərasimlərdə çox az bir qismi qorunub saxlanılmışdır. “Xına
gecəsi” mərasimi nəğmələri müxtəlif xalq mahnıları içərisində “əriməklə”
arxaik forma və şəklini daha çox müxtəlif nəqarət, söz təkrarlarının qoşulduğu
sabit ritmli mətnlərdə qorumaqdadır.
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ VƏ İRƏVAN HADİSƏLƏRİ:
TARİXDƏ VƏ FOLKLORDA
XÜLASƏ
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması XX əsr Azərbaycan tarixinin çox böyük hadisəsidir. Bu hadisənin təfərrüatlarını öyrənmək, qaranlıq səhifələrinə aydınlıq gətirmək, dərslərindən nəticə çıxarmaq bugünkü nəslin borcudur. Cümhuriyyət tarixində İrəvan hadisələri də mühüm yer tutur. Azərbaycanın
şimal-qərb toraqlarındakı tarixi İrəvan xanlığının paytaxtı olan İrəvan şəhərinin
ermənilərə siyasi mərkəz kimi güzəştə gedilməsi və bunun nəticəsində ermənilərin tarixdə ilk dövlətlərini yaratması, sonra da Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti həyata keçirməsi tarixşünaslığımızda hələ də mübahisə doğuran məsələlərdəndir. Məqalədə biz bu tarixi hadisələri həm də folklor müstəvisində nəzərdən keçirmiş, İrəvan hadisələrinin folklor yaddaşındakı izlərini araşdırmışıq.
Aydın olur ki, bu hadisələrə o dövrün aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında xüsusilə geniş yer verilmişdir. Ermənilərin bağladığı müqavilələrə qısa vaxtda xəyanət etməsi, bölgədə yeritdiyi təcavüzkar siyasət, dinc əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi soyqırımları bu əsərlərdə özünün geniş əksini tapmışdır. Bütün bu hadisələr
məqalədə folklor və tarix kontekstində təhlil olunmuşdur.
Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Milli Şura, İrəvan, folklor,
tarix, erməni
Aziz Alakbarli
Azerbaijan Democratic Republic and Iravan events:
in history and folklore
SUMMARY
Proclaiming Azerbaijan Democratic Republic is a very colossal event of
the 20-th century’s Azerbaijani history. The present generation has to study the
details of this event, to shed light on its dark corners and to learn a lesson of its
results. The Iravan events occupy an important place in the history of the
republic. Ceding ancient Iravan city, capital of the historical Iravan khanate in
the territory located in north-west of Azerbaijan to Armenians as a political
center, which has caused the emergence of the first Armenian state in the
history, then the genocide policy pursued by them against Azerbaijani people
are amongst the matters causing heated discussion. In this article, we have
endeavored to shed light on these events from historical and folklore point of
views analyzing the traces of Iravan events in the folklore memory. It becomes
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clear that these events have occupied a vast place in works and performance of
that period’s ashygs and poets. Betrayal of contracts by Armenians within a very
short time, the aggressive policy directed by them in the region and genocide
committed by them against the peaceful population have been reflected
comprehensively in these works. All these events are analyzed in the article
from folklore and historical points of view.
Key words: Azerbaijan Democratic Republic, National Council, Iravan,
folklore, history, Armenian.
Азиз Алекперли
Азербайджанская Демократическая Республика и
Иреванские события: в истории и в фольклоре
РЕЗЮМЕ
Провозглашение Азербайджанской Демократической Республики –
очень колоссальное событие в истории Азербайджана 20-го века. Нынешнее
поколение должно изучить особенности этого события, пролить свет на
темные углы этих событий и извлечь урок из их результатов. Иреванские
события занимают важное место в истории республики. Уступив древний
Иреван армянам, столицу исторического Иреванского ханства, расположенной на северо-западе Азербайджана, как политический центр, который вызвал появление первого армянского государства в истории, затем проводимая
ими политика геноцида против Азербайджанский народ входит в число
вопросов, вызывающих жаркую дискуссию. В этой статье мы попытались
пролить свет на эти события с исторической и фольклорной точек зрения,
анализируя следы событий Иревана в фольклорной памяти нашего народа.
Становится ясно, что эти события заняли огромное место в сочинениях ашугов и поэтов этого периода. Нарушение контрактов со стороны армян в течение очень короткого времени, агрессивная политика, направленной ими в
регионе, и геноцид, совершенный против мирного населения, были всесторонне отражены в этих работах. Все эти события анализируются в статье с
фольклорной и исторической точек зрения.
Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика,
Национальный совет, Иреван, фольклор, история, армянский.
Azərbaycan dövlətçilik tarixində özünəməxsus müstəsna yeri olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixin həlledici zamanında, dünyanın qarışıq dönəmində və millətin çox çətin dövründə meydana gəldiyindən Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusifbəyli
və başqaları başda olmaqla onun bütün qurucularının fəaliyyət və fədakarlığı
bizim üçün dəyərlidir və örnəkdir. Lakin bu o demək deyil ki, o fədakar insanlar
nə ediblərsə və ya nə edə biliblərsə, bu gün bu, ancaq təqdir edilməlidir. Təəssüf
ki, bu gün cəmiyyətimizdə belə bir tendensiya var və bu tendensiya təkcə
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Cümhuriyyətimizin etdiklərini təsdiqdə yox, əks siyasi cəbhənin lideri kimi,
məsələn, Nəriman Nərimanovu inkarda da özünü göstərir. Hələ bir az tarixin
dərinliklərinə getsək, Nadir şaha, Şah Abbasa münasibətdə də özünü büruzə
verir. XVI-XVIII yüzillər Azərbaycan dövlətçilik tarixinin zirvəsi olan Səfəvilər
dövlətinin banisi Şah İsmayıl Xətaini sevənlərin və söyənlərin münasibətində də
biz bu anormallığı müşahidə edirik. Bu, tarixi hadisələrə və tarixi şəxsiyyətlərə,
bütövlükdə tarixin özünə yanlış metodoloji yanaşmanın “bəhrəsidir”.
Bəli, biz tariximizi öyrənməliyik, həm də bütün təfərrüatı ilə, bütün üsul,
metod və vasitələrlə, əlimiz yetən bütün yazılı və şifahi mənbələrə əsasən. Lakin
biz tariximizi kiminsə üstünə kölgə salmaq üçün yox, əksinə, kiminsə üzərinə
düşən kölgəni götürmək üçün öyrənməliyik. Həmçinin kiminsə üzərinə onun
gerçək obrazını görməyə imkan verməyəcək dərəcədə projektor işığı salmaq
üçün yox, kiminsə üstünə salınmış bu projektor işığını onu hamının adi gözlə
görə biləcəyi səviyyəyə çevirmək üçün öyrənməliyik.
Tarix – dünəndə qoyub gəldiklərimizdir, acısı-şirini ilə, səhvi-düzü ilə,
yanlışı-doğrusu ilə bizimdir və bizim olaraq da qalacaq, bu gün onları dəyişmək
ehtimalımız sıfıra bərabər olduğu kimi, onları inkar etmək və ya onlardan imtina
etmək ehtimalımız da sıfıra bərabərdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və onun 23 aylıq fəaliyyəti
XX yüzil tariximizin ən şərəfli səhifələridirsə, bu səhifələrin ən çox müzakirə və
mübahisə obyekti olanlarından biri də İrəvan hadisələridir. Bu da təsadüfi deyil,
1918-ci il mayın 27-də yaradılmış Azərbaycan Milli Şurasının ilk addımı mayın
28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının elan edildiyi İstiqlal
Bəyannaməsinin qəbul edilməsi oldusa, ikinci addımı bir gün sonra – mayın 29da tarixi Azərbaycan torpağı olan İrəvan xanlığının mərkəzi İrəvan şəhərini
siyasi mərkəz kimi erməni daşnaklarına hədiyyə etmək və Qafqazda ilk erməni
dövlətinin yaranmasına razılıq vermək oldu. Bu, həmin erməni dövlətidir ki, o
vaxt ona verilən 9 min kv km ərazini bir neçə il sonra 29,8 min kv km-ə çevirdi
və bu gün Azərbaycan Respublikası ərazisinin daha 20 faizini işğal edərək son
30 ildə on minlərlə insanımızı qətlə yetirmiş, Azərbaycan xalqını və dövlətini
bir neçə trilyon ABŞ dolları həcmində maddi itkilərə məruz qoymuşdur. Hələ
mənəvi itkiləri demirik.
Biz buna görə Cümhuriyyət qurucularını ittiham etmirik və onların bu
tarixi səhvə necə məcbur edildiklərini də mənbələrdən yaxşı bilirik, lakin bəzi
Cümhuriyyət tarixçilərinin bu tarixi səhvi görməməzlikdən gəlməsi də qəbuledilməzdir. Dünən Azərbaycan torpaqlarının hər hansı bir parçasının hər hansı
səbəbdən düşmənə verilməsinə imza atılmasına haqq qazandırılması sabah həmin düşmənə yeni torpaqların güzəştə gedilməsinə haqq qazandıra və siyasi
liderlərin dövlətin ərazi bütövlüyü üçün daşıdığı tarixi məsuliyyətdən xilas edilməsinə zəmin yarada bilər. Bu isə çox təhlükəli bir tendensiyadır.
Beləliklə, 1918-ci il mayın 29-da Milli Şuranın Tiflis şəhərindəki iclasında
nələr baş vermişdir? Həsən bəy Ağayevin sədrliyi, M.Maqsudovun katibliyi ilə
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keçirilən bu iclasda 1) F.X.Xoyski, 2) M.Y.Cəfərov, 3) M.B.Hacınski,
4) A.B.Mahmudbəyov, 5) F.B.Köçərlinski, 6) C.Məlik-Yeqanov, 7) R.B.Vəkilov, 8) H.B.Şahtaxtinski, 9) A.Axundov, 10) M.K.Məmmədbəyov, 11) Ə.Şeyxülislamov, 12) M.Məhərrəmov, 13) B.Xasməmmədov, 14) C.B.Hacınski,
15) S.A.Ağamalov, 16) Şərifov iştirak ediblər (1).
Bu 18 nəfərin iştirakı ilə keçirilən açıq iclasda F.X.Xoyski ilk məsələ olaraq Erməni Milli Şurasının nümayəndələri ilə Azərbaycan və Erməni Federasiyalarının ərazi sərhədləri barədə danışıqların nəticələri haqqında məruzə etmişdir. O, məruzəsini belə bir məlumatla bitirmişdir ki, Erməni Federasiyasının yaranması üçün onlara siyasi mərkəz lazımdır. Aleksandropol (Gümrü – Ə.Ə.) şəhəri Türkiyə qoşunları tərəfindən tutulduqdan sonra bu mərkəz ancaq İrəvan şəhəri ola bilər. Buna görə də İrəvanın ermənilərə güzəştə gedilməsi qaçılmazdır.
Daha sonra məsələ ilə bağlı Xəlil bəy Xasməmmədov, Məmməd Yusif
Cəfərov, “Hümmət” partiyası adından Əkbər ağa Şeyxülislamov, sosialistlər və
müsavatçılar bloku adından Məhəmməd Məhərrəmov məsələ ilə bağlı çıxış edir
F.X.Xoyskinin fikrini dəstəkləyirlər. Beləliklə, Milli Şuranın 28 üzvündən 18nin iştirakı ilə, 16-sı lehinə, 1-i etiraz edən, 1-i bitərəf olmaqla İrəvan şəhərinin
ermənilərə verilməsi barədə qərar qəbul edilir (2).
Göründüyü kimi, əslində, bu məsələ Azərbaycan Milli Şurasının içlasına
çıxarılmamışdan öncə Erməni Milli Şurası ilə sövdələşdirilmiş, razılaşdırılmışdı.
Ermənilərin bu arzusuna xeyir-dua verməklə gənc Azərbaycan dövləti, mahiyyətcə, erməni daşnak dövlətinin İrəvan vilayətinin içərilərinə doğru irəliləməsinə
rəsmi viza vermiş oldu. Təsadüfi deyil ki, həmin yığıncaqda Milli Şuranın bəzi
üzvləri Azərbaycanın bu addımını çox təhlükəli və İrəvan vilayəti müsəlman
əhalisinin gələcək taleyini zərbə altında qoyan bir addım hesab etmişdilər. Milli
Şuranın həmin iclasında İrəvan müsəlmanlarını təmsil edən B.Rzayevin: “Müstəqil Azərbaycan uğrunda çalışmaqla yanaşı, rica edirik, bizi – erməni respublikası
ərazisində qalanları da unutmayasınız”, – deməsi də bir tərəfdən İrəvana sahib
olan erməni millətçilərinin gələcəkdə daha dəhşətli faciələr törədə biləcəklərindən
doğan narahatçılığın ifadəsi idisə, digər tərəfdən gənc Azərbaycan siyasətçilərinə
atdıqları addımın tarixi məsuliyyətini dərk etmək üçün xəbərdarlıq idi.
Lakin Azərbaycan dövlətinin o vaxtkı rəhbərlərinin məsələyə öz baxışları
vardı və AXC hökumətinin ilk Baş naziri Fətəli xan Xoyski mayın 29-da xarici
işlər naziri Məmməd Həsən Haçınskiyə yazırdı: “Biz ermənilərlə bütün mübahisələrə son qoyduq, onlar ultimatumu qəbul edəcək və müharibəni qurtaracaqlar. Biz İrəvanı onlara güzəştə getdik” (3, 57).
Milli Şuranın iyunun 1-də keçirilən iclasında həmin məsələyə yenidən
baxılaraq, bu qərara protest elan edildi. Onu Şuranın İrəvandan olan 3 üzvü imzalamışdı. Milli Şura protesti müzakirə olunmadan (bu o deməkdir ki, məsələyə
yenidən baxmaqdan imtina edərək – Ə.Ə.) iclas protokoluna əlavə etməyi qərara
aldı. Biz belə bir fikri dəstəkləyirik ki, “İrəvanın ermənilərə güzəşt olunması
haqqında qərarın qəbul edilməsi, onun əsaslandırılması üçün gətirilən bütün də49
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lillərə baxmayaraq, siyasi cəhətdən tamamilə səhv addım idi. Erməni hökuməti
Tiflisdən İrəvana köçdükdən sonra İrəvanda və Azərbaycanın digər tarixi torpaqlarında azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətdi. İrəvan azərbaycanlıları həm
daşnak (1918-20), həm də Sovet (1920-91) hökumətinin məqsədyönlü qırğın və
deportasiya siyasətinə məruz qaldı, İrəvanda azərbaycanlılara məxsus maddi
mədəniyyət abidələri dağıdıldı, onların erməniləşdirilməsi tədbirləri həyata keçirildi. 1980-cı illərin sonlarından başlayaraq azərbaycanlılar İrəvan şəhərindən
tamamilə çıxarıldı” (3, 57).
Hadisələrin sonrakı gedişi isə sübut etdi ki, bu “güzəşt” nəinki “bütün mübahisələri” həll etmədi, əksinə, ermənilərin əl-qolunu daha da açaraq Azərbaycanı yeni-yeni faciələrə sürüklədi. Ermənilər İrəvanı şəhər kimi əldə etdikdən
sonra Dağlıq Qarabağa və ondan da geniş ərazilərə iddialarını davam etdirdilər.
Hətta Fətəli xan Xoyski 1918-ci il 31 iyulda İstanbulda olan nümayəndə heyətinin başçısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə məktubunda yazır ki, əgər ermənilər Qarabağın dağlıq hissəsinə iddialarından vaz keçməsələr, onda biz İrəvan
şəhərini onlara güzəştə getməkdən imtina edəcəyik (4).
Həmin dövrün tarixi hadisələri təkcə arxiv materiallarında və tarix kitablarında günümüzə qədər gəlib çıxmamışdır. Azərbaycan xalqı bütün dövrlərdə olduğu kimi, bu dövrdə də yaşanan hadisələrə öz epik münasibətini bildirmiş, dövrün mənzərəsi və həmin hadisələrin şahidlərinin onlara münasibəti müxtəlif filklor
janrlarında da əbədiləşmişdir. Bu hadisələrə o dövrün aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında xüsusilə geniş yer verilmişdir. Ermənilərin bağladığı müqavilələrə qısa
vaxtda xəyanət etməsi, bölgədə yeritdiyi təcavüzkar siyasət, dinc əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi soyqırımları bu mətnlərdə özünün geniş əksini tapmışdır.
Hələ XIX yüzildə Aşıq Alı Türkmənçay bağlaşmasının ağır nəticələrini
ürək ağrısı ilə yad edir, eli eldən ayrı salan işğalçıları “haramzada” adlandırırdı:
Əzəl gündən ana dedim,
Kürümə də, Araza da.
Cida düşdü elim eldən,
Ara kəsdi haramzada (5, 416).
1918-1920-ci illər soyqırımının faciələrini öz taleyində yaşayan, elindənyurdundan didərgin düşən Aşıq Ələsgər də məşhur “Dağlar” şeirində xalqımızın
başına gələn soyqırım faciəsini ürək ağrısı ilə qələmə alır:
...Hanı mən gördüyüm qurğu-büsatlar?!
Dərdməndlər görsə, tez bağrı çatlar.
Mələşmir sürülər, kişnəşmir atlar,
Niyə pərişandı halların, dağlar?!
Hanı bu yaylaqda yaylayan ellər?!
Görəndə gözümdən car oldu sellər.
Seyr etmir köysündə türfə gözəllər,
Sancılmır buxağa güllərin, dağlar!
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Hanı mərd iyidlər, boş qalıb yurdu?!
Səxavətdə Eldar nurəlanurdu;
Erkək kəsib, ağır məclis qururdu,
Şülən çəkilirdi malların, dağlar!
Gözəllər çeşmədən götürmür abı,
Dad verə dahanda Kövsər şərabı.
Xaçpərəstlə düşdü bund inqilabı,
Onunçun bağlandı yolların, dağlar!
Həsənnənə, Həsənbaba qoşadı,
Xaçbulaq yaylağı xoş tamaşadı.
Arsız aşıq elsiz niyə yaşadı?!
Ölsün Ələsgər tək qulların, dağlar! (6, 130-131)
Həmin hadisələr zamanı – 5 fevral 1919-cu ildə erməni polkovnikinin başçılığı ilə "Küllü təpə" deyilən yerdə Göyçəli Aşıq Nəcəfin belinə odlu samovar
bağlanmış və beş oğlu ilə birlikdə vəhşicəsinə öldürülmüşdür (7.).
Xüsusilə İrəvandan və çevrəsindən toplanmış bayatılarda İrəvan torpaqlarının düşmən tapdağı altında qalmasından sonra soydaşlarımızın məruz qaldıqları məhrumiyyətlərdən doğan mənəvi faciələrin izlərini görürük. Bu baxımdan
İrəvan xanları nəslindən olan, Əli xanın nəvəsi, Cəmil bəyin qızı Səriyyə Xatunun bayatıları ibrətamizdir. “Bu bayatılardan qədim İrəvanın ətri gəlir. Rus və
erməni işğalçılarının törətdikləri vəhşiliklər, xalqımızın başına gətirilən faciələr,
ayrılıq və ölümün, həsrət və iztirabın doğurduğu dərd və qəmlər bu bayatılarda
bir müdrik ananın dili ilə səslənir, köhnə ocaqlar sanki yenidən közərir, işarır,
ətrafı işıqlandırır, yanır və bizi də yandırır” (8, 4).
İrəvan qana düşdü,
Qəfil talana düşdü.
Təbriz, Gəncə gəlmədi,
Qollarım yana düşdü.
Ağrıdağı Ağrımdı,
Hər yarama sarğımdı,
İrəvanın bağları
Mənim qara bağrımdı.
Əzizim elnən ağlar,
Bir qara telnən ağlar,
Yurdu yağıya qalan
Yağmurnan, selnən ağlar (9, 23, 24, 28).
Elindən-yurdundan uzaq düşən insanların dilində “vətən” məfhumu tamam başqa məzmun kəsb edir:
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Vedinin yanı dağlar,
Ürəyi, canı dağlar.
Burda bir el varıdı,
Siz deyin, hanı, dağlar? –
deyə oba-yurd axtarışına çıxanlar vətənsizliyin dəhşətləri ilə üz-üzə qalır,
qürbətin acısını dadırlar:
Ərəbəm, oxumuşam,
Bu dərdi qoxumuşam.
Mən qürbətdə annadım,
Vətənsiz yoxumuşam.
Tarixi Azərbaycan torpaqları olan İrəvanın və ətrafının ermənilərə güzəştə
gedilməsinin acı nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanın şimal-qərb ərazilərində
“Ermənistan” kimi düşmən bir dövlət mövcuddur və milyonlarla soydaşımız bu
ərazilərdəki ata-baba yurdlarından didərgin salınmışdır. 70 illik sovet
tarixşünaslığında bu acı tarixlə bağlı çox həqiqətlər gizlədildiyindən bu gün biz
o həqiqətlərin bir çoxunu “şifahi tarix kitablarından” – insanlarımızın folklor
yaddaşından öyrənməyə məhkumuq və borcluyuq və bu məqalədə də biz bu
böyük işə öz töhfəmizi verməyə çalışmışıq.
ƏDƏBİYYAT
1. https://axar.az/news/gundem/96158.html)
2.
http://1905.az/ir%C9%99van-v%C9%99-z%C9%99ng%C9%99zurerm%C9%99nil%C9%99r%C9%99-nec%C9%99-verildi/)
3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. İki cilddə, II cild,
Bakı, 2005
4. http://hafta.az/index2.php?m=yazi&id=155407)
5. Aslan Bayramov. Tarixi faciələrimiz:deportasiya, repressiya və
soyqırımı. “AM965” MMC-nin mətbəəsi, Bakı 2015
6. Hüseyn İsmayılov. Göyçə aşıqları və el şairləri, II kitab, Bakı,
“Nurlan”, 2009
7.
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C5%9F%C4%B1q_N%C9%99c%C9%99f_Da
%C5%9Fk%C9%99ndli
8. İsmayıl Vəliyev. İrəvan bayatıları: elin yanıqlı səsi. “Səriyyə Xatun.
İrəvan bayatıları” kitabında, Bakı, “Günəş”, 1998
9. “Səriyyə Xatun. İrəvan bayatıları” kitabında, Bakı, “Günəş”, 1998

Rəyçi: Prof. Seyfəddin Rzasoy

52

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2018/1

Ağaverdi XƏLİL
AMEA Folklor İnstitutu
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
OĞUZ EPOSUNDA INISIASIYA, SAKRALLAŞDIRMA VƏ QURBAN
Açar sözlər: Oğuz, epos, ritual, inisiasiya, sakrallaşdırma, qurban, içki.
Агаверди Халилов
Инициация, сакрализация и жертвоприношение в огузском эпосе
Резюме
В статье исследуется специфика инициации как явление архаического ритуала. Исходя из рудиментов в огузском эпосе анализируется роль
и место ритуала инициации в древнем обществе. Выявляется, что под ритуалами сакрализации и переходы статусов стоит так же архаическая инициация. Определяются типы инициации которые оставили следы в огузском эпосе. Так же объясняются место и роль жертвоприношения, подарки
и напитки в ритуале и их функциональная семантика.
Ключевые слова: Огуз, эпос, ритуал, инициация, сакрализация,
жертвоприношение, напитки.
Agaverdi Khalil
Initiation, making sacral and sacrifice in the epos Oghuz
Summary
In the article the peculiarity of the archaic ritual event of the initiation is
investigated. Looking through the rudiments in the epos Oghuz the place and role
of the initiation ritual are analyzed. It is discovered that the archaic initiation ritual
is on the base of the rituals about the making sacral and changing the status. In the
epos Oghuz the initiation types protected the roots are determined. In the ritual the
place and role of the sacrifice, gift and drink are cleared up, the functional
semantics of the ritual elements in the epos are explained.
Key words: Oghuz, epos, ritual, initiation, making sacral, sacrifice, drink
Əski dövrün inancları və ilə bağlı bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır (1; 2; 3;
6; 7; 9; 10; 11 və b.). Burada inisiasiyanın bir arxaik ritual hadisəsi olaraq səciyyəsi aydın izah olunmur. Hər hansı bir hadisənin inisiasiya olduğu qeyd olunur
və onun xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmır. “Mifoloji lüğət”lərdə də inisiasiyaya
verilən izah olduqca məhduddur. V.Prop “Sehrli nağılların tarixi kökləri” adlı
əsərində bəzi yerdə “inisiasiya”, bəzi yerdə isə “posvyaşeniya” terminindən istifadə edir (12). Ola bilər ki, bu məsələ Propun özü üçün aydın olmuşdur və onu
əlavə izah etməyə ehtiyac görməmişdir. İndi məsələ belədir ki, bu terminlərdən
birincisi “ölüb-dirilmə” kimi tədqiqatlarda işlənməkdədir. İkincisi isə birincidən
hansı xüsusiyyətləri ilə fərqləndiyi aydınlaşdırılmadığına görə, demək olar ki,
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istifadə edilmir. Düşünürük ki, bu terminlər eyni bir ritual hadisəsini nəzərdə
tutursa onlardan birindən imtina edilməsi tamamilə təbiidir. Bizə görə, burada
işlənən terminlərin ifadə etdiyi tipoloji xüsusiyyət arasında əlaqə vardır. Lakin
onlar ritualın fərqli formalarını bildirirlər.
“Posvyaşeniya” tərkibindəki “svyaşenie” sözünə görə “müqəddəsləşdirmə” mənası verir. Bu baxımdan ritualı sakrallaşdırma olaraq ritual funksiyasının
adından alındığını müəyyənləşdirə bilərik. Burada diqqət edilməli məsələ odur
ki, bu, həm bütün rituallara aid olan “sakrallaşdırma”nı, həm də onlardan bir tipini nəzərdə tutur. Çünki ritual əsas funksiyası etibarilə sakrallaşdırmadan ibarətdir. Ritualın differensiallaşdığı, şəkilləndiyi dövrlərə münasibətdə “sakrallaşdırma” ritualın ümumi və geniş mənada işləndiyi adlarından biri kimi düşünülür.
İbtidai inisiasiyada da, sonrakı statusdəyişmədə də sakrallaşdırma ritualın əsas
funksiyasıdır. Ritualın məqsədi və vəzifəsi isə fərqlidir. Burada inisiasiyanın
stausdəyişməyə transformasiya olunan sxemindən bəhs edilə bilər. Çünki köhnə
statusda “ölüb”, yeni statusda “dirilmə” inisiasiya sxemindən qaynaqlanır.
İnisiasiyanı izah etmək üçün milli folklorşünaslığımızda bir neçə tədqiqata
istinad etmək olar. Onlardan biri Muxtar Kazımoğlunun folklorda dualizm problemini izah edən “Folklorda obrazın ikiləşməsi” əsəridir (5). Bu tədqiqatdan biz
folklordakı dual obrazlar sisteminin “əkizlər mifi”ndən qaynaqlanması və epik
mətndə fərqli şəkillərdə transformasiya olunması məsələsini obraz səviyyəsində
öyrənə bilirik. Xüsusilə, buradakı “ikiləşmə” şəkilləri içərisində “yalan və gerçək”,
“ciddi və komik” cütlükləri özündə inisiasiyadan gələn ikili xarakterin elementlərini ehtiva edir. Ona görə “ehtiva edir” deyirik ki, bu transformativ bir hadisədir
və açıq şəkildə özünü göstərmir. İnisiasiyadakı “ölüb-dirilmə” “yalan ölüm” deməkdir. Bu ritualdan keçən adam gerçəkdən ölmür, şaman təcrübəsində olduğu kimi, o, “müvəqqəti ölür”, ruh bədəni müvəqqəti tərk edir və yenidən bədənə qayıdır.
Ruhun bədəni tərk etdiyi müddət ərzində şaman və ya ritual personajı “ölü” sayılır.
İbtidai cəmiyyətdə qaranlıq məkanda yerləşmək “ölü olmaq”, işığa çıxdıqda isə
“dirilmək” kimi təsəvvür edilib. Əslində, gecə və gündüz növbələnməsinin özü bu
“oyunu” yaradıbdır. Təbii şəkildə baş verən bu prosesdə “ölü” və “diri” olmanın
özü artıq bir oyundur, bir adamın iki rolda olmasının, “ikiləşməsinin” göstəricisidir. Oyunun da, ayinin də, mərasimin də, tamaşanın da, teatrın da, folklorun da
əsas başlanğıcı, onun əsas personajının obrazlaşması və onun arxetipindəki arxaik
ritual inisiasiyasından və mifoloji dualizmdən gəlir. M.Kazımoğlunun tədqiqatı bu
dualizm problemini nağıl mətnləri üzərində geniş və ətraflı şəkildə şərh edir.
İnisiasiya ritualında ibtidai insanın inancı nə olursa olsun, o, ölünün və
ölümün yalanını oynayır. Doğrudan da maraqlıdır ki, ibtidai cəmiyyətin, “homo
sapiens”in primitiv ağlına bu “ölüb-dirilmə” oyunu nə üçün gəlmişdir? Demək
ki, ibtidai insan da ölüm qayğısı ilə qarşılaşmış və onu oyun vasitəsilə aradan
qaldırmağa səy göstərmişdir. Bu bir tərəfdən sadəlövh görünsə də, digər tərəfdən “dirilməyə”, hətta “o dünyaya” inancın çox güclü olmasından xəbər verir.
“Müvəqqəti ölüm”, ritual ölümü üçün bu qədər səy göstərilməsi də həyatın
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ölümdən doğulmasına inancı göstərməkdədir. İbtidai insan da müasir insan kimi
ölüm qarşısında aciz qalmış, ölümü həyata, ölünü diriyə çevirməyə çalışmışdır.
Belə anlaşılır ki, ibtidai insan öz oyununun, yalanının gerçəkliyinə inandığı üçün
“ölüm-dirim” oyununu oynayıb yalanı gerçəyə çevirmək, gerçək ölünü diriltmək
istəmişdir. İbtidai insan qaranlığı ölü dünyası və ya ölüm kimi təsəvvür etmiş,
“ölüb-dirilməni” qaranlıqda və ya qaranlığı imitasiya etməklə oynamışdır. Bu
oyun vasitısilə o, gerçək ölünü dirildə bilməsə də, hələ diri ikən ölümü bir oyuna
çevirib onu əyləncə halına gətirməyi bacarmışdır. Bu, eyni zamanda, Tanrının
və təbiətin sərt qanunauyğunluqlarından qaynaqlanan acı, kədərli duyğulara,
qədərdən gələn qayğılara qarşı həmin qədim insanın qələbəsi sayılmalıdır. Bu
təbii bir instinkdir, içində primitiv inanc və bəsit düşüncə də vardır.
İnstinkt ağlın nəzarətinə keçəndə emosiyalar eqodan asılı vəziyyətə düşür,
ritual oyunu da öz ritmində davam etmir, onda dəyişmələr baş verir: ritualın
strukturunda inanc komponentinin rolu və funksiyası oyunlarda “donmuş şəkildə”qalır, ayinlərdə genişlənir, mərasimlərdə simvolik olaraq öz sxemini qoruyur,
eposda isə mənəvi dəyər konseptlərinə və mədəni institutlara transfrmasiya olunur.
İbtidai cəmiyyətin “ölüb-dirilmə” inancı təbiət hadisələri üzərindəki müşahidələrdən, empizmdən qaynaqlanır. Bu çox ümumi bir mülahizədir və tədqiqatlarda da geniş istifadə olunub. Təkrar etmiş olsaq da, qeyd etməliyik ki, ibtidai
insanın gözü önündə təbiətin “ölüb-dirilməsi” baş verib. Günəş gecələr “batır”,
səhərlər “çıxır”. Bu da oğuz panteonunun mərkəzində olan “Gün”ün “ölübdirilməsi” kimi anlaşılıb. Gecə (tün) və gündüz (kün) bir-birini əvəz edir. Belə
ritmik olaraq qaranlıqdan keçən “Gün”ün hər biri bir gün olur. Günlər ay, aylar
yıl olur. Ay Oğuzun anası, Gün oğlu olur və burada Oğuz həm də təqvim mifindən doğulmuş olur. Qışda təbiət “qış yuxusuna” gedir, bitkilər solur və ya
“ölüb”, yazda yenidən yaşıllanır və yaşamağa başlayır. Torpağa basdırılan bir
toxumdan bitki əmələ gəlir. İbtidai insanın bu müşahidələri onda “dirilməyə”
inam yaradıb. Təbiətdəki “dirilmə” ritualdakı “dirilmə”yə qaynaq rolunu oynayıb. Ritalda da qaranlıqdan və işıqdan, torpaq və sudan istifadə olunub. “Dirilmə” üçün əvvəlcə “ölmə” lazımdır. Qaranlıq yerdə yerləşmək, gözü bağlamaq
və ya yummaqla simvolik ölüm təmin edilib. Bu inisiasiyadakı ən əski və ibtidai
“ölmə” şəklidir. Bu formada simvolik “ölmə” əlavə vasitələr tələb etmir. Sonrakı dövrlərin inisiasiya ritualında əlavə vasitələrdən istifadə olunub.
İnisiasiyanın nağıldakı izlərini aydınlaşdıran R.Əliyevin “Türk mifoloji
düşüncəsi və onun epik transformasiyaları” adlı araşdırmasında Azərbaycan nağıllarındakı inisiasiya rudimentləri təhlil olunmuş və onun transformasiya olunduğu
motivlər müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqatçı Azərbaycan nağıllarında inisiasiyadan
qaynaqlanan “20 tipik lay” və “üç inkişaf prosesi” aşkarladığını göstərir (4, 173).
Oğuz eposunda inisiasiyanın aşakarlanması formasını üç yerə ayırmaq olar:
1.Mətn səviyyəsi və ya üzdə olan forma. Məsələn, Dəli Domrulun can
yerinə can verməsi şəklində. Çünki burada ölüm mələyi də iştirak edir və
məsələnin ölüm və həyat məsələsi olduğu açıqdır.
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2. Mətn əhatəsi və ya ortada olan forma. Məsələn, Qazanın sərxoş olub
yatması, Qazanın oğurlanması, Qazanın quyuya salınması, Beyrəyin oğurlanması (bəyin oğurlanması), Koroğlunun oğurlanması, Koroğlunun quyuya salınması, Qıratın oğurlanması və s. Bu motivlərin hər biri inisiasiyanın “müvəqqəti
ölüm” hissəsinin transformasiyasıdır.
3. Mətnaltı və ya dərində olan forma. Məsələn, Koroğlunun gordan doğulması, Oğuzun zülmət dünyasına səfəri, Basatın Təpəgözü öldürməsi və s. nümunələrin altındakı inisiasiya.
Beləliklə, oğuz eposunda aşağıdakı inisiasiya tiplərinin olduğunu müəyyənləşdirə bilərik:
1. Yuxu və ya “müvəqqəti ölüm” vasitəsilə inisiasiya.
2. Can əvəzləmə vasitəsi ilə inisiasiya.
3. Möcüzəli vasitə və ya buta alma vasitəsilə inisiasiya.
4. Qaranlıq və ya zülmət vasitəsilə inisiasiya.
5. Gözəgörünməzlik vasitəsilə inisiasiya.
6. Oğurlama vasitəsilə inisiasiya.
7. Qaçırma vasitəsilə inisiasiya.
8. Qopuzla (musiqi ilə) inisiasiya.
9. Qurban vasitəsilə inisiasiya.
10. İçki və sərxoş olma vasitəsilə inisiasiya.
İnisiasiya ən qədim ritual formasıdır. Bu ritualın ilkin nümunələri təbii
şəraitdə icra edilmişdir. Ritualın icrası üçün təbiətin imkanlarından hazır şəkildə
istifadə olunmuşdur. Belə uyğun şəraitlərdən biri bizə zəngin arxeoloji məlumat
çatdıran mağaralardır. İbtidai insan mağaralarda yaşayıb. Bir mağarada özləri
yaşayıb, digər mağaraya isə ölülərini yerləşdirib onlarla yanaşı yaşayıblar. İbtidai
cəmiyyətdə ölülər torpağa basdırılmayıb, dəfn edilməyib, onlar mağaralara, dağ
başına, meşəyə qoyulub, suya atılıb. Ölülərin “o dünya”ya yola salınmasında
sonuncu formalar torpağa basdırma, bildiyimiz dəfn və odda yandırmadır. Hami
rihlara inanan ibtidai insan ölüsünü mağaradakı qoruyucu əcdad ruhlarına təhvil
vermiş, dağ kultuna inandığı zaman ölüsünü dağ başına qoymuş, suya inandığı
zaman ölüsünü suya atmış, ağac kultuna inandığı dövrdə ölüsünü meşəyə qoymuş,
ağacdan asmış, yeraltı ruhlara inandığı zaman yerə basdırmış, od ruhuna inandığı
zaman odda yandırmışdır. Bütün formalarda o, ölüsünün diriləcəyinə, “o dünya”da
ruhların himayəsində olacağına inanmışdır. Əcdad mağarası, mağara kultu, əcdad
ruhunun mağara ilə bağlılığı da buradan gəlir. Arxaik inisiasiya ritualı da mağarada
icra edilib. Ona görə də eposda öz rəngarəng rudimentlərini saxlayan inisiasiyanı
bəşəriyyətin “mağara mədəniyyəti”nin nümunəsi kimi dəyərləndirmək lazımdır.
Ölülərin qurda-quşa yem olması qurdu və quşu da əcdad ruhları ilə əlaqələndirməyə və müqəddəsləşdirməyə səbəb olmuşdur. “Qurd totemi” və “quş
onqonu” da öz kökləri etibarilə əcdad ruhlarına inancdan qaynaqlanır.
Statusdəyişmənin inisiasiya kimi və ya onun sinonimi kimi verilməsi yanlışdır. Çünki inisiasiya ibtidai cəmiyyətə aid arxaik ritualdır və ya “ölüb-diril56
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mə” oyunudur. Statusdəyişmə isə ibtidai icma dövrünün bitdiyi, xüsusi mülkiyyətin yarandığı yeni epoxanın ritual hadisəsidir. Arxaik ritualdan fərqli olaraq
burada “can mübadiləsi” deyil, “mal mübadiləsi” oynanılır və əsasən, mülki
münasibətləri ifadə edir. Ritualın əsas funksional elementləri - ruhi, mənəvi,
abstrakt müvafiq olaraq, fiziki, maddi və konkretlə əvəzlənir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, ibtidai cəmiyyətdə sosial status yoxdur.
1) Qurban. Qurban universal xarakterli əski ritual hadisəsidir. Animizm və
totemizm dövrlərinin təsəvvürləri ilə də sıx şəkildə bağlıdır. Ən əski çağda
yaranmasına baxmayaraq müasir dövrdə də öz mövcudluğunu davam etdirməkdədir. Türklərdə qurban adətləri ilə bağlı A.İnanın, B.Ögəlin, F.Sümerin, J.P.Runun araşdırmalarında bəhs olunubdu. “İslam ensiklopediyası”nda, Türkiyədə
çıxan bir sıra dini terminlər lüğətində qurbanla bağlı geniş məlumatlar verilmişdir.
“Qurban” sözünün mənşəyi etibarilə ibranicə “korban” sözündən gəldiyi
və ərəb dili vasitəsilə bizim dilimizə keçdiyi məlumdur. Əsas mənası dini adətə
görə və ya müəyyən bir niyyətlə heyvan kəsilməsini bildirir. Bu qurbanın indi də
işlənən və məlum tərəfidir. Bununla yanaşı müxtəlif qurban anlayışları da
mövcud olmuşdur.
Qurban verilməsi müxtəlif tarixi dövrlərə və xalqlara görə fərqli xüsusiyyətlərə də malik olmuşdur. Bütövlükdə qurban bir ritual hadisəsi olaraq özündə
bir neçə əsas məqsədi birləşdirir. Qurbanla bağlı əsas nümunələr belədir:
1. İlk meyvə, məhsul və ya bitki qurbanı.
2. İlk ov və heyvan qurbanı.
3. Dilək və ya niyyət qurbanı.
4. Təşəkkür qurbanı.
5. Günah və bağışlanmaq qurbanı.
Araşdırmalardan aydın olur ki, qurban əski inisiasiya ilə bağlıdır, paleloit
dövründən mövcuddur və ilk dəfə ondan yunan filosofu Platon bəhs edib.
Qurban qoruyucu ruhlara, totemlərə, əcdad ruhlarına, nisbətən sonrakı dövrlərdə
isə ilahlara, Tanrıya və Allaha verilir. Bu qurban verilməsi öz mahiyyətində bir
mübadilə mənası ifadə etməkdədir. Can verib can almaq, mal verib mal almaq,
qurban verib məhsul bolluğuna, can sağlığına və rifaha çatmaq məqsədi bu
ritualın əsas ideyasını təşkil edir.
Əski dövrlərdə qurban ritualı müxtəlif şəkillərdə gerçəkləşdirilmişdir.
Məsələn, dünyanın ən qədim mədəniyyətinə malik olan şumerlərdə insan qurban
edilmişdir. Onların ən çox istifadə etdikləri qurbanlıq heyvan quzu olmuşdur.
Şumerlərdə donuz qurbanı da kəsilmişdir. Qurban kəsilən heyvanın ətindən ilk
öncə Tanrı üçün pay ayrılır, ondan sonra ritualı icra edən rahib ətdən yeyir və
bundan sonra qurban əti digər ritual iştirakçılarına paylanır.
Qədim türklərdə at, qoyun, öküz, dəvə və keyik qurbanı olduğu məlumdur.
Adam öləndə onun çadırının yanında bir heyvan qurban edilir. Türklərin qədimdən ən çox istifadə etdikləri qurban atdır. Türklər əskidən qurbanları başlarına
vuraraq öldürürlər. Qurbanlıq at boğularaq və ya bel süçükləri qırılaraq öldürü57
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lür.Qurban əti “qazançı” adlanan adam tərəfindən bişirilir. Türklər qurbanlıq
heyvanı “ıduk” adlandırırlar. Bu cür heyvanlar öncədən damğalanır və sərbəst
buraxılır. Bu hadisəni KDQ-də “Bəkil oğlu İmranın boyu”nda heyvanların damğalanıb sərbəst buraxılması ilə müqayisə etmək olar. Eposda izlərini saxlayan bu
nümunə də əski qurban ritualının rudimentləridir. Türklərin əskidən xoruz
qurbanı etmələri “xoruzlu pir”lər şəklində öz qalıqlarını qoruyub. Əski oğuzların
ritual qurbanları el quruluşlu dövlətçilik dövründə sakral məzmunundan tamamilə məhrum olmur, onun müəyyən bir hissəsi “karnavallaşır”, oğuz el başçıları,
xanların ictimai həmrəyliyin gücləndirilməsi məqsədi ilə icra etdikləri möhtəşəm şölənlər şəklində eposa daxil olur.
Türklərdə insan qurbanı olmadığı qaynaqlarda qeyd olunur. İslamla başlanan İsmayıl qurbanı özündə insan qurban etmə epoxasının bitməsini və yeni
dövrün qurban mədəniyyətini simvolizə etməkdədir.
2) Ritual və hədiyyə. Türklərdə əskidən ritual payı vermək ənənəsi olmuşdur. Bu pay ət və ya başqa yemək nümunələrdən ibarət olmuşdur. Əski türklər bu ritual payına «ürünç»” ((Ürünç bilə el açar) (8, c.I, 354) deyiblər. Rüşvət
kimi tərcümə olunsa da, o daha çox transformativ bir hadisə kimi görünür. Bizə
görə, «ürünç»” əski qurban ritualının (günəşin çıxması, yağışın yağması üçün)
elmentidir və sakral mahiyyətlidir. Onun sosial sferaya daxil olması sonrakı
hadisədir. Sonrakı dövrlərin mərasim ənənəsində belə paylara “ülüş” də deyilir.
3) İnisiasiya və içki. 1909-cu ildə Q.N. Potaninin 70 illiyinə həsr olunmuş, Sankt Petrburqda çıxan bir məcmuədə V.V. Bartoldun “XVII əsr özbək
xanlarının sarayında mərasim” adlı məqaləsi çap olunub. Burada özbək xanı
Nadir Məhəmmədin (1651-ci ildə vəfat edib) sarayında “kumıs” (qımız) içilməsi
mərasimi təsvir edilib. Bu nümunə Potapovun da tədqiqatında istifadə olunub.
L.P.Potapov “Köçərilərin ibtidai icma məişətini əks etdirən qədim adət” adlı
məqaləsində qədim türk mərasimlərindən bəhs edərkən arxaik ritualla bağlı bir
sıra məsələlərə də toxunub. Burada diqqəti çəkən məsələlərdən biri ritualın
təsviridir. “Yurd” adlanan dairəvi çadırda icra edilən ritualda bəy üzü girişə
doğru mərkəzdə oturur. Onun sağında və solunda iki “atalıq” (bəyin əvəzediciləri), ondan sonra eşik ağası, yasaul (yerləşdirən) və digərləri yerləşirlər. Kişilər
bəydən sağda, qadınlar solda, böyüklər bəyə yaxın, kiçiklər onlardan sonra olmaqla dairəvi şəkildə otururlar. Kişilər ayaqlarının ikisini də altlarına qatlayaraq
oturur, qadınlar isə bir ayaqlarını qatlayırlar. Altay türklərində qeydə alınan bu
mərasimdə ritual içkisi içilir. Potapov yazır ki, Altayda ritualda içki içilməsi
ənənəsi çox qədimdir. 552-ci il tarixli Tan sülaləsinə aid çin salnaməsində Altayda “kumıs” içilməsi mərasimi haqqında məlumat verilmişdir. Bu məlumatdan
aydın olur ki, “kumıs” sərxoşedici içkidir (12,164).
Türk xalqlarında ritualda “kumıs”, “boza” və “arak” içilməsi ənənəsi mövcud olmuşdur. Boza içmə mərasimində “allayar” deyilərək içki içilir. Bu ritualın
ciddi etiketləri mövcuddur. Burada etiketi pozan şəxs suda isladılır. Bənzər
etiket cənubi altaylarda da süddən hazırlanmış “arak” içmə mərasimində müşa58
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hidə olunur. Suda islatma elementinin məhsuldarlıqla bağlı arxaik ritualdan gəldiyi məlumdur. Bu baxımdan ritualı Azərbaycan “Xan bəzəmə”si ilə müqayisə
etmək mümkündür.
Altaylarda “arak” mərasimlərdə, bayramlarda, toyda, qonaqlıqda və “qamlama”da içilir (12,165). Oğuz eposunun materiallarından aydın olur ki, oğuzlar
ritualda “kumıs”, “sücik” və “şərab”dan istifadə ediblər. “Göl kimi kumıs
sağdırmaq” ifadəsindən də məlum olur ki, bu içki süddən hazırlanır və bol şəkildə verilir. Azərbaycan bölgələrində “turş” mənasında “qımız kimi” sözünü
işlədənlər əski kökləri ilə kumıs içən oğuzların nəslinə və ya ənənəsinə bağlıdır.
Oğuz eposunda Qazan xanın “sücik” içib sərxoş olduğunu müşahidə edirik. Bu tipli məlumatlar oğuzların rituallarında içkidən geniş şəkildə istifadə
etdiklərini göstərməkdədir. “And içmək” ifadəsindəki sakral mətni müşayiət
edən “içki” də ritual içkisinin xalq dilindəki qalığıdır.
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Функция сотворения и регулирования мира в мифах
Резюме
В статье рассказывается о функциях одного из основных жанров
эпического фольклора – мифов. Была выдвинута такая мысль что, главная
функция мифов связана с сотворением и регулированием мира. В статье
были различены два аспекта концепта «сотворения»:
Во первых, функция сотворения, которая существует в содержании
мифического текста;
Во вторых, функция сотворения, которую выполняет миф как текст.
В статье на основе анализа конкретных мифических текстов было доказано, что функциональная структура в мифах выражается на двух
уровнях:
Во первых, схематическо-информационный уровень сотворения. Это
схема сотворения, которая существует в мышленн.
Во вторых, поведенческий-нормативный уровень сотворения. Это
выражается в том, что человек в своих действиях полагается на миф сотворения.
Ключевые слова: миф, функция, структура, фольклор, регулирование, эпическое, текст, тотем, антропогенетический, космогонический
THE FUNCTION OF CREATING THE WORLD
AND REGULATING IN MYTHS
ABSTARCT
In the article it is said about the functions of myths being the important
genres of Azerbaijan epic folklore. The idea is given that the main function of
myths is connected with the formation and regulation of the world. In the article
two aspects of the conception “creation” are differed from each other:
First, the creation function living in the content of the text of the myth;
Second, the carried out creation function of the myth as a text.
In the article on the base of the concrete mythical texts it has been proved
that the functional structure shows itself in the myths in two levels:
60
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First, the scheme-information level of the creation. It is the creation
scheme existing in the consciousness.
Second, the behavior-norm level of the creation. It has been based on the
same creation myth in human’s own activity.
Key words: myth, function, structure, folklore, regulation, epic, text,
totem, anthrop-genetically, cosmogony
Giriş.“Funksional struktur” anlayışı geniş məna tutumuna malikdir. O,
mətnin poetik strukturunun ən müxtəlif səviyyələrini əhatə etməklə onu
“hərəkətə gətirir. Bu da öz növbəsində mətni bütövlükdə hansısa ana funksiyaya
tabe edir və hər bir folklor nümunəsinin funksionallığı mətnin poetik tipindən də
asılı olur. Bundan dolayı “funksional struktur və tipologiya” problemini folklor
mədəniyyətinin müxtəlif mətn tipləri boyunca öyrənmək zərurəti meydana çıxır.
Azərbaycan folklor mətnləri içərisində epik növün janrları kəmiyyət və
həcm baxımından üstünlük təşkil edir. Bu cəhətdən dastanlar, nağıllar, əfsanələr,
rəvayətlər və s. kimi çoxsaylı folklor örnəkləri vardır. Bunların hamısı ümumən
bədi-estetik dəyər daşıyıb, minillər boyunca Azərbaycan insanının mənəvi ehtiyaclarını ödəsə də, hər bir janrın funksional struktur baxımından özünəməxsus
xüsusiyyətləri vardır. Hər bir janrın poetikasının öyrənilməsinə, bizcə, ilk növbədə janrın funksiyası kontekstində yanaşma əsas olmalıdır. Funksiyanı öyrənmədən janrın haqqında deyilənlər yalnız “görünənlərin” təsvirindən başqa bir
şey deyildir. “Görüntü” isə zamana, şəraitə, poetik “iqlimə” görə dəyişən hadisədir. Dəyişmə isə öz-özünə baş vermir: janrın “daxili aləmini” təşkil edən funksional strukturda baş verən dəyişikliklər zahiri görüntüdə ifadə olunur. Bu baxımdan funksional strukturu həm də dinamuik dəyişmə prosesində götürüb dəyərləndirmək lazımdır. Məsələn, bu gün sadəcə folklor mətni kimi qeydə alınan
tilsim mətnləri magiyanın aktual olduğu çağlarda indiki funksiyasını yerinə
yetirmirdi. Bu mətnlər magik təsir etmə vasitəsi idi, lakin hazırda passiv yaddaş
fondunda qorunub qalmış “donuq” mətnlərdir. Eləcə də bu gün xalqımızın tarixi
keçmişindən bəhs edən möhtəşəm bədii abidə hesab etdiyimiz “Kitabi-Dədə
Qorqud” öz zamanında sakral mətnlər idi: indi necə xəstə üçün, yaxud hansısa
problemdən ötrü molla yanına gedilib “Quran” açdırıldığı kimi, öz zamanında
da “Dədə Qorqud” kitabı bu funksiyanı yerinə yetirirdi. Bu cəhətdən hər bir epik
folklor janrının özünə məxsus funksional semantikası var. Biz, əlbəttə, burada
hər bir janrı ayrılıqda nəzərdən keçirmək imkanından məhrum olsaq da,
müəyyən səciyyəvi janrlar səviyəsində epik mətn kodunun funksional struktur
semantikasını araşdırmağa çalışacağıq.
Əsas mətn. Milli folklor düşüncəmizin epik mətn korpusu içərisində
miflər funksional struktutu baxımından xüsusi semantikaya malikdir. Miflərin
funksional strukturunda dünyanı yaratmaq və nizamlamaq funksiyası əsas
funksional istiqaməti təşkil edir. Demək olar ki, bütün mif mətlərinin mahiy61
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yətini yaradılış təşkil edir. Yaradılışın mahiyyətində söz durur. Mif haqqında
nəzəri ədəbiyyatları ümumiləşdirdikdə onun belə bir tərifini almaq olar: Mif
dünyanın söz vasitəsilə və sözdə ifadə olunan yaradılışıdır. Elə “mif” terminin
mənası da “söz” deməkdir. Y.M.Meletinski yazır ki, “mif” yunan sözü olub,
hərfən “rəvayət, söyləmə” anlamını bildirir. Adətən, tanrılar, ruhlar, ilahiləşdirilmiş, yaxud öz mənşəyi etibarilə tanrılarla əlaqəli olan qəhrəmanlar, ilk zamanda
fəaliyyət göstərmiş, dünyanın, onun təbii və mədəni elementlərinin yaradılmasında birbaşa, yaxud dolayısı ilə iştirak etmiş ilk əcdadlar haqqında əhvalatlar
nəzərdə tutulur. Mifologiya həm tanrılar və qəhrəmanlar haqqında belə əhvalatların məcmusu, həm də eyni zamanda dünya haqqında fantastik təsəvvürlərin
sistemidir. Miflər haqqında elmi də mifologiya adlandırırlar (7, 634).
Mifin funksional mahiyyətində yaradılış konsepti durur. Mirça Eliade yazır:
“Mifin elə bir tərifini tapmaq mümkün deyildir ki, həm bütün alimlər tərəfindən
qəbul edilsin, həm də mütəxəssis olmayanlar üçün də anlaşıqlı olsun. Bununla
bərabər, bütün arxaik və ənənəvi cəmiyyətlərdəki bütün mifləri və onların bütün
funksiyalarını əhatə edən universal tərifi tapmaq mümkündürmü? Mif mədəniyyətin fövqəladə dərəcədə mürəkkəb gerçəklərindən biridir. Onu ən çoxsaylı və
bir-birini tamamlayan aspektlərdə öyrənmək və şərh etmək olar. Mənə elə gəlir ki,
aşağıdakı tərif daha yatımlı olacaqdır. Ona görə ki, o, bizi maraqlandıran məsələni
geniş şəkildə əhatə edir: mif müqəddəs tarixi bəyan edir, “bütün başlanğıcların
başlanğıcı olan” yaddaşaqədərki zamanda baş vermiş hadisələr haqqında danışır.
Mif nəql edir ki, reallıq hər şeyi bütünlükdə ehtiva edən dünya, kosmos şəklində,
yaxud təkcə onun fraqmentləri (adalar, bitki aləmi, insan davranışı, yaxud dövlət
təsisatı) şəklində olmasından asılı olmayaraq, fövqəladə varlıqların igidlikləri
sayəsində öz təcəssümünü, gerçəkləşməsini necə tapmışdır. Bu, həmişə hansısa
“yaradılış” haqqındakı hekayədir. Bizə xəbər verilir ki, nə necə baş verib və biz
mifdə bu “nə isənin” mövcudluğunun qaynaqlarına yaxın oluruq. Mif baş verənlər
haqqında həmişə həqiqəti danışır” (2, 33-34).
Mirça Eliadenin mif “həmişə hansısa “yaradılış” haqqındakı hekayədir”
fikri, bizcə, mifin funksional mahiyyətinə həm də tarixi-diaxron aspektdə yanaşmadır. Yəni mif bütün hallarda (zamanlarda) yaradılış hekayəsi olaraq qalır.
Ancaq müəllifin bu fikri mifin funksional baxımdan həmişə yaradılış hadisəsi
olması mənasına gəlmir. Burada “yaradılış” konseptinin iki aspektini bir-birindən fərqləndirmək lazımdır:
Birincisi, mifin mətninin məzmununda yaşayan yaradılış funksiyası;
İkincisi, mifin bir mətn kimi yerinə yetirdiyi yaradılış funksiyası.
Birinci hal yaddaşla bağlıdır. Yəni mif mətninin aktual olub-olmamasından asılı olmayaraq, o, həmişə yaradılışdan bəhs edir. İkinci hal isə mifi mətninin aktual yaradılış funksiyasıdır. Beləliklə, aydın olur ki, məzmunu ilə bütün
hallarda yaadılışdan bəhs edən mif funksiyası etibarilə aktiv olub yaradılışa
xidmət edə də bilər, passiv olub, sadəcə, yaddaş hadisəsi olaraq qala bilər. Bu
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halda sual meydana çıxır: Miflər nə vaxt aktiv olurlar? Çünki mifin funksiyalılığı onun aktivliyindən asılıdır.
Bu suala elmi ədəbiyyatlarda cavab verilmişdir. M.İ.Steblin-Kamenski
yazır: “Mif nə dərəcədə qeyri-həqiqət olmasından asılı olmayaraq, yarandığı və
yaşadığı yerdə həqiqət kimi qəbul olunan hekayədir” (10, s. 4).
Bu fikri belə şərh etmək olar:
1. Mifin məzmunu uydurmadır;
2. Mif məzmunundan asılı omayaraq, “öz mühitində” həqiqət kimi qəbul
olunur.
Buradan aydın olur ki, mifin funksional mahiyyəti onun hansı mühitdə
olmasından asılıdır. Əgər bu mühit “mif epoxası”dırsa, onda miflər həqiqət kimi
qəbul olunur və mif yaradılış funksiyasını yerinə yetirir. K.Levi-Stros da yazır
ki, “mif nə qədər ki, mif kimi qavranılır, o, mif olaraq qalır” (5, 194).
Beləliklə, mifin mif kimi qəbul olunması, yaradılış funksiyasını yerinə yetirməsi üçün mifik epoxa lazımıdır, qalan hallarda mif, sadəcə, bir folklor mətnidir. Mif epoxası isə insanların mifik dünyagörüşlə yaşadıqları zaman və məkan formasiyasıdır.
Y.M.Meletinski mif mətnlərini belə təısnif edir:
1. Totemistmiflər.
2.Etiolojimiflər.
3.Antropogenetikmiflər.
4.Kosmoqonikmiflər.
5.Təqvimmiflərivəs. (6, 133).
Totemistmiflər – totem əcdadlardan, yəni insanların, əsasən, heyvan və
bitki əcdadlarından bəhs edən, etiolojimiflər – nəyinsə meydana çıxmasını, yaranmasını izah edən, antropogenetikmiflər – bilavasitə insanın yaranmasından,
kosmoqonikmiflər – insan da daxil olmaqla ümumən dünyanın yaranmasından,
təqvimmifləri– ayın, günün, ilin, ümumən zaman vahidlərinin, bayramların və s.
yaranmasından bəhs edən miflərdir.
Əlbəttə, mifin çoxlu başqa təsnifatları da vardır. Məsələn, professor A.Nəbiyev mif mətnlərini belə qruplaşdırmışdır:
1. Kosmoqonik miflər – səma, səma cisimləri və dünyanın yaranması ilə
bağlı miflər.
2. Etnoqonik miflər, geneoloji miflər – etnosun yaranması ilə bağlı miflər.
3. Tanrı və hami ruhlarla bağlı miflər.
4. Təqvim mifləri.
5. Kultlar və onqonlarla bağlı miflər.
6. Dünya qəzaları, dünyanın sonu və yenidən yaranması ilə bağlı miflər (9,
72).
Azad müəllimin verdiyi bu təsnifatı mifoloq alim Nail Qurbanov belə şərh
edir: “Prof. A.Nəbiyevin təsnifatı mifologiyanı bütöv və bitkin bir kosmoloji
sistem kimi əhatə edir. Burada kosmoqoniya əsas ünsür və səviyyədir. Onun
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təsnifatında “əzəl” – birbaşa kosmoqonik başlanğıc, “intibah” – kosmoqonik
sxemə əsaslanan və daim bu sxemi özündə “təkrarlayan” kosmoloji proseslər,
“son” – kosmoloji prosesin başa çatması (esxatologiya) və yeni kosmoqonik
silsiləyə (yeni yaradılış silsiləsinə) keçid (professorun şərhində – “geniş və
çoxcəhətli inkişaf... üçün... zəmin” yaratmaq) deməkdir” (4, 15).
Mifdə yaradılış konsepsiyasını araşdırmış Elçin Qaliboğlu (İmaməliyev)
yazır: “Mifologiyada yaradılış bütöv bir sistemdir. Mifoloji dünya modelində
obrazlaşmış, işarəyə çevrilmiş nə varsa – hamısı yaradılış – kosmoqoniya prosesindən keçməlidir. Burada əsas olan hər bir etnosun mifik qavrama – mənimsəmə təcrübəsidir. Hər bir etnosun öz yaşadığı coğrafi şərait var. Bu şərait real
həyatda onun dünyası olduğu kimi, mifik mətnlərdə də həmin dünya təsvir
olunur” (3, 17-18).
Miflərdə yaradılış sistem şəklində olur, yəni gerçəkliyin mifik düşüncədə
modelləşmiş strikturu mətndə də əks olunur: “Lap qabaxlar Allahdan başqa heç
kim yoxuymuş. Yer üzü də başdan-ayağa suyumuş. Allah bu suyu lil eliyir.
Sonra bu lili qurudub torpax eliyir” (1, 35).
Burada yaradılış bu sxem üzrə təsvir olunur:
1. Yaradılışın başlanğıcı: Allah/Tanrı;
2. Yaradılışın materialı: su;
3. Yaradılış prosesi: suyun lilə, lilin də torpağa çevrilməsi.
Göründüyü kimi, burada mif mətni bütövlükdə yaradılış funksiyasını
yerinə yetirir. Burada funksional baxımdan iki səviyyə vardır:
Birincisi, yaradılışın sxem-informasiya səviyyəsi. Bu, şüurda mövcud olan
yaradılış sxemidir;
İkincisi, yaradılışın davranış-norma səviyyəsi. Bu, insanın öz fəaliyyətində
həmin yaradılış mifinə əsaslanmasıdır. O, dünyanı bu mif əsasında dərk edir və
onunla yenə də bu mif əsasında rəftar edir.
Başqa bir mif mətninə diqqət edək: “Bir tayfa varımış. Bı tayfanın başçısı
sonsuzmuş. Çox qurbannan, nəzir-niyazdan sora bının bir oğlu olur. Uşax dördbeş yaşına çatır, əmmə yeriyəmmir, heş ayax üsdə durammır. Dədəsi başdıyır
ağlamağa ki, bə mən ölənnən sora bı şikəs olumun axırı nolacax?
Elə bı vaxdı düşmannar basqın eliyillər, bı tayfanı qırıp-çatırlar. Bütün
kişiləri öldürüp, arvad-uşağı qul eliyillər. Bı uşağı da şikəs olduğuna görə
aparmıllar, atıllar bir daşın dibinə ki, qurt-quş yesin.
Düşmannar tutduxları əsirləri də götürüp gedənnən sora bir canavar gəlir.
Uşağı əmizdirir, sora götürüp aparır öz yuvasına, başlıyır bını saxlayıp
bəsləməyə. Neçə illər keçir, uşağın ayaxları açılır. Özü də bir pəhlivan olur.
Nərəsi gələndə şir, pələh girməyə deşik axtarır. Oğlanın adı hər yana yayılır.
Düşmannar da bının sorağın eşidip gəlillər onu öldürməyə. Ancax bir yannan
oğlan, o biri yannan da canavar bınnarın əhdin kəsir, bir nəfərin belə sağ
bıraxmayıp hammısın öldürür. Sora gedir tayfasınnan sağ qalanları da qurtarır,
gəlillər öz torpaxlarına, oğlanı başçı seçip başdıyıllar yaşamağa.
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O vaxtdan bı tayfaya qurtlar tayfası deyillər. Naxçıvanın qurtlar məhləsi
də onnardan qalmadı (1, 43-44).
İndi isə bu mif mətnini funksional baxımdan təhlil etməyə çalışaq:
1. Tayfa başçısının sonsuz olması: xaos;
2. Oğlanın doğulması: xaosdan kosmosa keçid;
3. Uşağın şiksət olması: kosmosa keçidin tamamlanmaması;
4. Tayfanın məhv edilməsi: kosmosdan xaosa keçid;
5. Canavarın oğlanı xilas etməsi, böyütməsi və oğlanın igidə çevrilməsi:
kosmosun ölüb-dilməsi;
6. Oğlanın tayfasını, xalqını xilas etməsi: kosmosun xaos üzərində qələbəsi.
Beləliklə, bu mif bütün məzmunu və funksional struktur etibarilə yaradılışa xidmət edir.
Başqa bir mətni gözdən keçirək: “Allahdan vəh gəlir, Nuh peyğəmbər də
insanlara deyir, söylüyür ki, bə tufan olacax, dünyanın üzünü su alacax. Heş kim
bına inanmır. Nuh peyğəmbər bir gəmi qəyirir, bütün cannılardan bir cüt qoyur
gəmiyə. Bunun yeddi oğlu varımış, Oğlannarınnan altısı gəmiyə minir, biri
minmir, deyir ki, su gələndə çıxaram dağın başına, mənə heş zad olmaz.
Çox keçmir ki, dünyanın üzünü su alır. İnsannar boğulup ölür. Nuh
peyğəmbər baxır ki, dağa çıxan oğlu da boğulhaboğuldadı. İstiyir ki, gəmini ona
sarı sürsün. Allahdan səs gəlir ki, ya Nuh, çıx get, bı oğlan sizlərdən deyil.
Nuh gəmini sürüp gedir. Çox keçmir ki, tufan dayanır, su yatır. Nuh
peyğəmbər oğlannarına deyir ki, istədiyiniz heyvandan götürüp düşün quruya,
yaşayın, nəslinizi artırın.
Oğlannarından birinin adı Türk idi.Bu Türk qoyunnan qoçu götürüp torpağa düşdü.Gəmi çıxıp getdi.Demiyəsən türkün düşdüyü torpax cəzirəymiş.Hər
tərəfi su olduğuna görə bu cəzirədən çıxmaq olmazımış.
Türk dörd yüz əlli il bu cəzirədə yaşayır. Onun heyvannarı oqqədər çoxalır
ki, bütün cəzirəni tutur. Ta cəzirədə ot-ələf, kol-kolavat qalmır, heyvannar hamısını
yeyip qurtarır. Elə gün gəlip çıxır ki, heyvannar yeməyə heş nə tapmayıp başlıyıllar qırılmağa.Nuh oğlu Türk görör ki, belə getsə, heyvannar da öləcəh, bının özü
də öləcəh. Ha fikirləşir bir nicat yolu tapammır. Qalır məhətdəl, bilmir neynəsin.
Günnərin bir günü Türk görür ki, bir heyvanı parçalayıp yeyiplər.Öz-özünə deyir ki, axı, bu cəzirədə qoyundan başqa heş bir heyvan yoxdur.Bə bını nə
yeyip?
Türk çox təəccüblənir.Gecəni yatmayıp güdür.Bir də baxır ki, uzaxda
suyun içiynən bir qaraltı gəlir.Bı qaraltı gəlip cəzirəyə çatanda tanıyır ki, bı
irəhli qurtdu.Boz qurt cəzirəyə çıxan kimi cumur bir heyvanın üstünə.Bıyızdan
da Türk çıxır.Boz qurt Türkü görüp gəldiyi yolunan dala qəyidir.Türk də düşür
bının dalına.Xeylah gedillər.Türk baxır ki, qurdun getdiyi yerrərdə su heş topuğa
qalxmır.Birəz gedənnən sora quruya çıxıllar.Bınnan da Türk xilas olur.Qəyidip
heyvannarı da həmin yolunan gətirir quruya.Sora Türk fikirrəşir ki, bə məni bu
boz qurt xilas elədi.Gərəh mən də boz qurdun şəklini çəkəm öz bayrağıma.
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Belə də eliyir. Soralar türkün nəsli çoxalanda hammısına deyir ki, qurd
bizim xilaskarımızdı, əgər o, yol göstərməsəydi, nə mən olardım, nə də siz olardız. Ona görə də gərəh həmmişə boz qurda inanasınız. Boz qurdun şəklini bayrağınıza çəkip həmişə bı bayrağın dalınca gedəsiniz. Çətinliyə düşsəz, boz qurdu
çağırasınız. Türkün övladları bu nəsihətə həmişə əməl eliyillər (1, 42-43).
Bu mifin təhlili də yaradılış funksiyasını ortaya qoyur:
1. Nuhun tufanı: kosmosdan xaosa keçid;
2. Nuhun gəmisi: yeni yaradılışın “toxumları”;
3. Nuhun Türk adlı oğlu: türklərin ilk əcdadı;
4. Boz qurd: totem əcdad/xilaskar;
Burada ən diqqət çəkən məqam Nuh oğlu Türkün öz xalqına Bozqurda
sitayiş etməyi nəsihət etməsidir. Burada Türkün övladlarının bu nəsihətə həmişə
əməl etməsi məhz mifin funksional strukturunu ortaya qoyur. Yəni mif mətni bir
tərəfdən yaradılış haqqında hekayə, o biri tərəfdən həmin yaradılış sxemi/hekayəsi əsasında funksional davranış modelidir.
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“MİFOLOGİYA-DİN” PROBLEMİNƏ YENİ YANAŞMALAR
(S.Rzasoyun baxışları əsasında)
XÜLASƏ
Azərbaycan folklorşünasları içərisində mifologiya-din münasibətləri məsələsini S.Rzasoy araşdırmaqdadır. Qeyd edək ki, onun bu sahədə tamamilə orijinal
və heç kəsi təkrarlamayan baxışları vardır. Biz S.Rzasoyun mifologiya və dini
vahid yaradılış miodelində birləşdirməsini ümumən qəbul edirik. Mifologiyanın və
dinin eyni struktura malik olması teoinformasiyanın ötürülmə və qəbul olunmasının vahid modelini özündə inikas edir. Ancaq alimin “mifologiyanın “Allah
tərəfindən proqramlaşdırılmış və insanın şüuruna qoyulmuş sistem informasiyası”,
yaxud başqa şəkildə dediyi kimi, “mifologiyanın vəhylə gələn teoinformasiyanı
qəbul etmək üçün insanın şüuruna qabaqcadan (əvvəldən) “yazılmış” (qoyulmuş)
“teoproqramdır” olması haqqındakı fikri, doğrudan da, hələ tezislər, “ilkin qənaətlər” halındadır və inkişaf etdirilməsinə ciddi ehtiyac vardır.
Açar sözlər: folklor, mif, mifologiya, din, Seyfəddin Rzasoy, teoinformasiya,
Galib Sayilov
New approaches to the problem of “mythology-religion”
(Based on the views of S. Rzasoy)
The problem of mythological and religion relations is being investigated
by S. Rzasoy among the Azerbaijan folklorists. Let’s note that he has absolutely
original and unobtrusive views in this field. We generally admit that S. Rzasoy
combines mythology and religion in a unity model. Having the same structure
mythology and religion reflect a single model of the transformation and
acceptance of teoinformatics. However, the scientist’s idea that “mythology is
programmed by Allah and systematic information on human consciousness”, or
as stated otherwise, “the idea that mythology is written in a predetermined (prewritten)” teoprogram “to adopt the inspired teoinformation”, the theses are still
“initial savings” and there is a serious need for development.
Keywords: folklore, myth, mythology, religion, Seyfaddin Rzasoy,
teoinformation
Məsələnin qoyuluşu: Azərbaycan folklorşünasları içərisində mifologiyadin münasibətləri məsələsini S.Rzasoy araşdırmaqdadır. Qeyd edək ki, onun bu
sahədə tamamilə orijinal və heç kəsi təkrarlamayan baxışları vardır. Alimin bu
baxışları bizim tədqiqatın problemi ilə bilavasitə bağlı olduğu üçün onların əsas
məqamlarını təhlil müstəvisinə gətirərək dəyərləndirməyi, şərh və izah etməyi
və eyni zamanda öz münasibətimizi bildirməyi məqsədəuyğun hesab edirəm.
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İşin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında başlıca məqsəd “mifologiya-din”
problemini S.Rzasoyun baxışları kontekstində araşdırmaqdır.
S.Rzasoyun bu mövzuda baxışları ilk dəfə sistemli şəkildə onun “Oğuz
mifi və Oğuznamə eposu” adlanan monoqrafiyasının “Teoinformasiyanın Mifologiya və Din səviyyələri” adlanan yarımfəslində qoyulmuş (3, 35-39), daha
sonrakı araşdırmalarında yeri gəldikcə inkişaf etdirilərək, “Şüurun inkişaf mərhələləri: mifoloji və tarixi şüur” adlanan tədqiqatında (6, 168-201) bitkin sistem
halına gətirlmişdir.
Müəllif ilk növbədə belə hesab edir ki, gerçəkliyə münasibətin iki əsas
modeli olan materializm və idealizm arasındakı mübarizə daim davam edəcəkdir: “Mifoloji şüur və tarixi şüur arasındakı mürəkkəb münasibətlər dialektikasının gerçəkləşdiyi ən mühüm sahələrdən biri mifologiya-din kontekstdidir. Bu
sahə ilə bağlı zamanla saysız fikirlər deyilmiş, kəskin ideoloj-fəlsəfi mübarizələr
aparılmışdır. Din eyni zamanda materializmlə idealizm arasında epoxalar boyunca gedən mübarizənin əsas və dəyişməz meydanı olmuş və bu statusda qalmaqda da davam edir” (6, 194).
Biz S.Rzasoyun bu mübarizənin daimiliyini qabartmasını təsadüfi hesab
etmirik. Bizim şəxsi baxışlarımıza görə də, bu mübarizə yaradılış aləminin ilahi
dialektikasını özündə əks etdirir. Allah (c.c.) varlıq aləminə özü belə bir nizam
vermiş, onu Xeyir-Şər, İnsan-İblis dual qarşıdurması şəkilində strukturlaşdırmışdır. Bunun əsasında ilahi məntiq durur. İnsan onun naminə xəlq olunmuş dünyada
sınaq-aprobasiyadan keçir. Bu, onun gələcək və əbədi taleyini müəyyənləşdirir.
Müasir fəlsəfədəki idealizm-materializm dual dixotomiyası da həmin Xeyir-Şər,
İnsan-İblis modelinin bir səviyyəsini təşkil edir. Bu mənada müəllifin bu mübarizənin əbədiliyinə işarə etməsi varlıq aləminin ilahi dialektikasını əks etdirir.
Qeyd etməliyik ki, S.Rzasoyun bu məsələyə baxışlarının əsasında “teoinformasiya” konsepti durur. “Teoinformasiya” – ilahi bilgi/məlumat mənasında
olan sözdür. Lakin bu söz müəllifin yaradıcılığında onun mifologiya və din
münasibətləri, bütövlükdə yaradılış haqqında fəlsəfi baxışlarını səciyyələndirən
(həm də işarələndirən) termin kimi işlənir.
O yazır: “Ümumiyyətlə, fikrimizə görə, varlığın ilahi mahiyyəti ilə bağlı
istənilən zamana və istənilən etnosa mənsub bilgilər teoinformasiyadır. Teoinformasiya – mənbəyi bütün hallarda Allahla bağlı olan bilgilər deməkdir (kursiv
bizimdir – Q.S.). Yer üzündəki bütün teoinformasiyalar tarixi baxımından iki
mərhələyə ayrılır:
1. Teoinformasiyanın səmavi kitablara  ilahi vəhylərə qədər olan tarixi;
2. Teoinformasiyanın səmavi kitablarla başlanan tarixi (6, 194).
Müəllif, teoinformasiyanın səmavi kitablara (ilahi vəhylərə) qədər olan
tarixini – mifologiya, səmavi kitablarla başlanan tarixini isə – din hesab edir.
Beləliklə, S.Rzasoyun baxışlar sistemində mifologiya və din vahid teoinformativ
sistemin tərkib hissələri kimi götürülür.
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Qeyd edək ki, S.Rzasoya qədər mifologiya və din münasibətləri haqqında ən
müxtəlif ideoloji platformaları əks etdirən saysız fikirlər söylənilsə də, bu ictimai
şüur formaları vahid teokosmoqonik sistemin diaoxron baxımından səviyyələri,
sinxron baxımdan tərkib hissələri kimi ilk dəfə onun yaradıcılığlında qoyulmuşdur.
Yanaşmanın mürəkkəbliyini nəzərdə tutan müəllif yazır: “Bizim fikrimizcə, hər bir mifologiya ilahi vəhylərə qədərki teoinformasiyalardan təşkil
olunur. Bu, çox mürəkkəb fəlsəfi-kulturoloji problem olsa da, mövzunun perspektivini nəzərə alıb, onunla bağlı burada ilkin mülahizələrimizi bildirməyi
məqsədəuyğun sayırıq” (6, 194-195).
Göründüyü kimi, S.Rzasoy mifologiyanı elmi fikir tarixində ilk dəfə
olaraq, məhz teoinformasiya – ilahi məlumatlar hesab edir. Yəni alimə görə, yer
üzünə dini sistemlər endirilənə (nazil edilənə) qədər mövcud olan bütün yaradılış informasiyaları da ilahi mənşəlidir.
Əlbəttə, bu, məsələnin yeni olmaqla bərabər, məntiqi əsaslandırma və izah
tələb edən qoyuluşudur. Biz onun yaradıcılığı ilə tanış olan tədqiqatçı kimi burada
onun əsaslandırmalarını nəzərdən keçirəcək, baxışlarının nə dərəcədə məntiqi
olduğunu, yaxud ümumiyyətlə hansı məntiqə söykəndiyini araşdırmağa çalışacağıq.
Müəllif yazır: “Vəhylər birbaşa ilahi informasiyalardır. Onlar insanlara peyğəmbərlər vasitəsi ilə Allah tərəfindən nazil edilir. Peyğəmbərlər psixikaları ilahi
informasiyanı qəbul etmək üçün “uyğunlaşdırılmış” şəxslər, yəni Allahla insanlar
arasında vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən mediatorlardır. Müşahidələr göstərir
ki, insanlara peyğəmbərlər vasitəsi ilə nazil olmuş kitablardakı yaradılış bilgiləri ilə
qədim miflərdəki yaradılış bilgiləri mahiyyətcə eynidir. Başqa sözlə, insanlar
Allahla peyğəmbərlər vasitəsi ilə gerçəkləşdirilən birbaşa səmavi “ünsiyyətdən”
qabaq da teoinformativ bilgilərə malik idilər və bu bilgilər onların mifoloji
düşüncəsinin əsasını təşkil etmişdir. Ən başlıcası budur ki, insanlara peyğəmbərlər
vasitəsi ilə endirilmiş (nazil edilmiş) teoinformativ yaradılış sxemləri ilə onların
vəhylərəqədərki teoinformativ yaradılış təsəvvürləri struktur əsasları baxımından
üst-üstə düşməklə vahid modeli təşkil edə bilir. Təbii ki, burada vəhylərəqədərki
teoinformasiyalarla (mifoloji dünya modeli) vəhy edilmiş informasiyaların (dini
dünyagörüşün) mükəmməlliyi ayrı-ayrı hadisələrdir. Ancaq hər ikisi vahid ilahi
informasiya “magistralında” birləşir. Başqa sözlə, dünyanın mifoloji obrazı ilə dini
obrazı öz əsas strukturu ilə bir-birini inkar etməyərək üst-üstə düşür” (6, 195).
S.Rzasoyun olduğu kimi verdiyimiz bu abzasında mürəkkəb məna strukturuna malik fikir ifadə olunmuşdur. Müəllif burada öz fikirlərini bacardıqca
sərrast məntiqi ardıcıllıqla ifadə etməyə çalışmışdır. İndi baxaq görək, o, buna
nə dərəcədə nail olmuşdur. Başqa sözlə, əsaslandırmağa çalışdığlı məntiqi
“bütövdə” qırılan, bir-biri ilə uyuşmayan, biri o birini təsdiq etməyən nöqtələr,
başqa sözlə alogik məqamlar vardırmı?
Alimin fikrini “mikroskopik” müstəvidə incələməyə çalışaq:
~ S.Rzasoy vəhyləri birbaşa ilahi informasiya hesab edir:
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Biz bu, mövqeyi tamamilə bölüşürük və ilahi bilgilərin Allah tərəfindən
nazil edildiyinə heç bir şübhə etmirik.
~ Müəllifə görə, peyğəmbərlər mediator kimi Allahla insanlar arasında
vasitəçilik edir:
Bizə görə, bu fikir də doğrudur. Peyğəmbərlər Allahdan (c.c.ə.ş) gələn
məlumat-vəhyləri qəbul edir və insanlara çatdırırlar. Bu, funksional baxımdan
vasitəçilik/mediasiyadır.
~ Alim peyğəmbərləri psixikaları ilahi informasiyanı qəbul etmək üçün
“uyğunlaşdırılmış” şəxslər adlandırır:
Bu da doğru yanaşmadır. Peyğəmbərlər seçilmiş insanlardır. Məsələn,
Həzrət Məhəmmədin (s.) mağarada və vəhyləri qəbul edərkən özündə getməsi,
ağzından hətta köpük gəlməsi, doğrudan da, “uyğunlaşdırılmış” psikadan xəbər
verir. Həzrət Peyğəmbərin köksünün açılması və “yuyulması” haqqındakı rəvayətlər də onun psixikasının “uyğunlaşdırılmasından” soraq verir.
~ S.Rzasoyun səmavi kitablardakı bilgilərlə miflərdəki yaradılış bilgilərinin mahiyyət və məzmunca “eyni” olması haqqındakı fikri də məlum faktlarla
öz təsdiqini tapır. Doğrudan da, dini kitablardakı “süjetlərlə” folklor süjetləri bir
çox hallarda eyni məzmuna malikdir. Materialist təlimlər məhz buna əsaslanaraq
səmavi dini kitabları Allahın sözü, nazil edilmiş hadisə yox, insanın yaradıcı
təxəyyülü olan mətnlər, başqa sözlə folklor hesab edir.
Əlbəttə, materializmin bu yanaşması məlum məsələdir və biz burada təkararlanmaqdan “sürtülmüş” fikirləri yenidən təkrarlamaqda bir fayda görmürük. Bu istiqamətdə bütün fikirlər deyilib və yeni deyilənlər də “köhnə mahnıların” yeni oranjemanda təqdimindən başqa bir şey deyildir.
Lakin S.Rzasoy mif-folklor-din mətnlərinin ümumi-vahid sistemdə bir-birini təsdiq etməsində “vahidin” təzahürünü müşahidə edir. Başqa sözlə, o, sözlü
mətnlərin bir-birinə qarşılıqlı təsirindən kifayət qədər xəbərdar olan folklorşünas-kulturoloq kimi bu mətnlərə öz-özlüyündə mövcud olan hadisələr kimi
qəbul etmir. O, tədqiqatçılara müşahidə-baxış bucaqlarını dəyişdirməyi, “çıxış
nöqtəsinin” diaxron şkalasını mif-folklor-din struktur səviyyə və laylarının sinxronlaşdığı səviyyədən əvvələ, başqa sözlə, mif, folklor və din laylarının vahid
informasiya halında olduğu başlanğıc mərhələyə qaytarmağı təklif edir.
Qeyd edək ki, müəllifin bu yanaşması bizim düşüncəmizdən həssaslıq və
məntiq tələb edir. Alimin fikirlərindən aydın olur ki, mifi də, folkloru da, dini də
öz içərisinə alan “vahid informasiya” var. S.Rzasoy bu informasiyanı hələ özünün namizədlik (fəlsəfə doktorluğu) dissertasiyasında “Vahid Dünya İnformasiyası” adlandırmışdır (1, 32). Yəni alimə görə, dünyanın, istisnasız olaraq,
bütün maddi və mənəvi ünsürlərini, təzahür hal, forma və şəkillərini birləşdirən
“vahid məlumat” var. Həmin məlumat, göründüyü kimi, ictimai şüurun mif,
folklor və din formalarını da birləşdirir.
Doğrudan da, bu gün istər Azərbaycan xalqının, istərsdə də dünya xalqlarının
miflərinə, folklor mətnlərinə, o cümlədən bütün dini mətlərə nəzər saldıqda onların
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funksional mahiyyət etibarlə yaradılış həqiqətindən bəhs etdiyini görməmək olmur.
Yəni həmin mətnlərin hamısı hansısa “ilk yaradıcı başlanğıcdan danışır”. Bu yaradıcı başlanğıc səmavi dinlərdə Allah (c.c.ə.ş.), qeyri-səmavi dinlərdə mono-, yaxid
politeist arxetiplər, mifologiyada ilk insanlar/əcdadlardır. Bütün bunların hamısı
eyni məzmuna malik həqiqəti – yaradılışı təsdiq edir. S.Rzasoy da belə hesab edir
ki, bu yaradılış informasiyası maddi aləmin bütün təzahür formalarını birləşdirməklə, onların mahiyyətini təşkil edir. Başqa sözlə, müəllifin fikrinə təkrar müraciət
etsək, vəhylərəqədərki teoinformasiyalarla, yəni mifologiyalarla vəhy edilmiş informasiyalar (din) – hər ikisi vahid ilahi informasiya “magistralında” birləşir.
S.Rzasoyun baxışlarında mif-din münasibətlərinə materialist yanaşmaya
da aydın münasibət ifadə olunub: “Materialist fəlsəfədə bunun cavabı aydındır.
Bu fəlsəfi dünyagörüşünə görə, materiyanın dialektik inkişafı şüuru törədir
(“şüurun” klassik tərifi: “Şüur yüksək təşəkküllü materiyanın xassəsidir”) və mifologiya ilə din də həmin şüurun ardıcıl mərhələləridir. Başqa sözlə, “primitiv”
mifologiya politeizm-monoteizm dialektik inkişaf sxemi kontekstində “mükəmməlləşərək” dinə çevrilir. Din mifologiyanın əsasında təşəkkül tapıb inkişaf etdiyi üçün dünyanın mifoloji obrazı ilə dini obrazı, “təbii olaraq”, bir-birinə oxşayır. Ancaq fikrimizcə, məsələyə materialist fəlsəfənin baxışları məhz yarımçıqdır. Və materialist fəlsəfə, əslində, bu yarımçıq olanı bütöv kimi təqdim edərək onu mütləqləşdirdiyi üçün dünyanın obyektiv izahını verə bilmədi” (6, 195).
Matrialist fəlsəfəni “yarımçıq” sistem hesab edən müəllif bunu belə əsaslandırır: “Materialist fəlsəfənin bu yarımcıqlığı onun materiyaya münasibətdə şüuru
mütləq şəkildə arxaya keçirməsində idi. Bu da onun, əslində, “obyektiv” ola biləcək
“postulatlarını”, məntiqi olaraq, “subyektivləşdirdi”. Çünki onun “obrazlaşdırma”
üçün seçdiyi “güzgünün” özü əyri və yarımçıq idi. Materialist dünya modeli materiyanın  gerçəkliyin maddi qanunauyğunluqlarını özündə inikas edir. Bu mənada,
onun təqdim etdiyi qanunauyğunluqlar modeli gerçəkliyin özündən gəlməklə
həqiqidir. Bu dünyagörüşünün yarımçıqlığı onun müşahidə edərək sxemləşdirdiyi
dünya modelinin, qanunauyğunluqlar sisteminin mənşəyini “antidialektik” şəkildə
izah etməsində ifadə olunur. Maddi dünyada varlıq ünsürlərinin törənməsini maddi
səbəblərə müncər edən materializm ilkin (kosmoqonik) materiyanın özünün necə
yaranmasını, sadəcə olaraq, izah edə bilməyib, “öz-özünə yaranma” kimi primitiv
genetik model təklif edir. Belə ki, materializmin funksional məntiqi materiyanın
hüdudları daxilindədir: ondan kənarda bu fəlsəfə özünün hər cür məntiqindən,
əslində, məhrum olur və absurda dirənir” (6, 195-196).
Burada bir nöqtə xüsusi olaraq diqqətimiz cəlb edir. Belə ki, S.Rzasoy
materializmin təqdim etdiyi qanunauyğunluqlar modeli gerçəkliyin özündən
gəldiyi üçün “həqiqi” hesab edir.
Biz həqiqi sözünü dırnaq arasına aldıq. Yəni bununla həmin “həqiqətin”
fəlsəfi olaraq bütöv olmadığını nəzərə çarpdırmaq istədik. Doğrudan da, müəlliflə razılaşmamaq mümkün deyildir. Bütün materializm təbiətin, yəni maddi
aləmin müşahidəsinə əsaslanır. Elə materializm idealizmi məhz bunda, yəni
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emprik təcrübəyə əsaslanmamaqda ittiham edir. Bu mənada biz də S.Rzasoyla
razıyıq ki, elm bütün hallarda müşahidə, təcrübədən doğur. Məsələn, müəllif
Çarlz Darvinin elmi axtarışlarını tamamilə qəbul edərək yazır ki, Darvinin təkamül haqqındakı nəzəriyyəsi növlərin inkişafının dialektik mənzərəsini özündə
əks etdirir. Həm də bu halda nəzərə almaq lazımdır ki, onun təklif etdiyi təkamül
sxeminin məlumat bazası mükəmməl deyildi. Ancaq o, bununla bərabər, varlıq
aləminin struktur harmoniyasını, zahirən də olsa, müşahidə edə bilmişdi” (6,
196). Başqa sözlə, Darvin Allahın (c.c.ə.ş) yaratdığı təbiəti müşahidə etmiş və
təsnifat-sistemləşdirmə qabiliyyətinə malik bir alim kimi bunu təsvir etmişdi.
Ancaq materialistlər Darvinin bu tədqiqatı üzərində böyük bioloq alimin özünün tamamilə biganə yanaşdığı və əhəmiyyət vermədiyi “təkamül təlimi” qurdular.
S.Rzasoyun yazdığı kimi: “Darvinin təkamül nəzəriyyəsi sadədən mürəkkəbə doğru
diaxronik inkişaf modelini nəzərdə tuturdu. Lakin bu halda dünyanın diaxron strukturu ilə sinxron strukturunun bir-birini “təkrarlaması”  “diaxroniyanın sinxroniyaya bərabərliyi” məsələsi tam izahsız qalır. Bu kontekstdə materializmin mif-din
münasibətlərinin izahında ortaya qoyduğu diaxron inkişaf modeli sinxron modeli
nəzərdə tutmadığı üçün, sadəcə olaraq, birtərəfli, yaxud yarımçıqdır” (6, 196).
S.Rzasoy mifologiya-din münasibətləri haqqında öz baxışlarını belə sistemləşdirmişdir:
 Mifologiyanın və dinin eyni struktura malik olması teoinformasiyanın
ötürülmə və qəbul olunmasının vahid modelini özündə inikas edir.
 Teoinformasiya prosesində bilgi Allahdan insana (mediatora) ötürülür.
Bu halda insan informasiyanı qəbul etmə mexanizminə (şüurun uyğun inkişaf
modelinə) malik olmalı idi.
 İnsanının teoinformasiyanı qəbul edib, qavrayıb, mənimsəyə biləcək
şüur aparatı uzun bir təkamül yolu keçmişdir. Bu prosesdə insan şüuru ona
ötürüləcək teoinformasiyanın strukturuna uyğunlaşdırılmışdır. Başqa sözlə, şüur
teonformasiyanı qəbul edəcək dərəcədə təkamül etdirilmişdir.
 İnsanın təkamülü prosesində onun psixi strukturu teoinformasiyanın
fnuksional strukturu ilə eyniləşdirilmişdir. Əks halda insan teoinformasiyanı
qəbul edə bilməzdi. Gələn informasiyanın psixotexniki ölçüləri ilə onu qəbul
edən şüurun psixotexniki ölçüləri eyni olmalı idi ki, teotezlik dalğaları qəbul
oluna bilsin (yaxud mediator həmin teodalğalara köklənə bilsin).
– İnsan psixikasının vəhylərəqədərki funksionallaşmasının məhsulu olan
miflərin strukturu ilə vəhylərlə gələn dini informasiyanın strukturu ona görə
eynidir ki, onların hər ikisi eyni qaynağa – teoinformasiyaya müncər olunur.
– Mifologiya teoinformasiyanın birbaşa özü – vəhy deyildir. Mifoloji
informasiya mif çağı insanının qəbuledici aparatının (şüurün) özünə məxsus
olan sistem, proqram informasiyasıdır. Din vəhylə gələn teoinformasiyadır, mifologiya isə şüurun bioloji informasiyasıdır: o, Allah tərəfindən proqramlaşdırılmış və insanın şüuruna qoyulmuş sistem informasiyasıdır (6, 196-197).
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Müəllif öz tezis-qənaətlərinin sonunda din və mifologiyaya, bir növ, öz
təriflərini də verir:
– Din vəhylə gələn teoinformasiyadır;
– Mifologiya vəhylə gələn teoinformasiyanı qəbul etmək üçün insanın
şüuruna qabaqcadan (əvvəldən) “yazılmış” (qoyulmuş) “teoproqramdır” (6,196).
Əlbəttə, biz bu təriflərdən birincisini, yəni dinin vəhy informasiyası olduğunu qeydsiz-şərtsiz qəbul edirik. Müəllifin mifologiyanı da ilahi vəhy sisteminə daxil etməsini ümumən qəbul etmək olur. Çünki dünyada Allahın iradəsindən
və yaradılış məntiqindən kənarda heç nə yoxdur. Bu yaradılışın əsasında
teoinformasiya – vəhylər durur. Məntiqlə mifologiya da bütün bügünkü “batil”
funksionallığına rəğmən, yenə də dünyanın ilahi yaradılış məntiqinə aiddir.
İşin yeniliyi və nəticəsi: Azərbaycan folklorşünasları içərisində mifologiyadin münasibətləri məsələsini S.Rzasoy araşdırmaqdadır. Qeyd edək ki, onun bu
sahədə tamamilə orijinal və heç kəsi təkrarlamayan baxışları vardır. Biz S.Rzasoyun
mifologiya və dini vahid yaradılış miodelində birləşdirməsini ümumən qəbul edirik.
Mifologiyanın və dinin eyni struktura malik olması teoinformasiyanın ötürülmə və
qəbul olunmasının vahid modelini özündə inikas edir. Ancaq alimin “mifologiyanın
“Allah tərəfindən proqramlaşdırılmış və insanın şüuruna qoyulmuş sistem
informasiyası”, yaxud başqa şəkildə dediyi kimi, “mifologiyanın vəhylə gələn
teoinformasiyanı qəbul etmək üçün insanın şüuruna qabaqcadan (əvvəldən)
“yazılmış” (qoyulmuş) “teoproqramdır” olması haqqındakı fikri, doğrudan da, hələ
tezislər, “ilkin qənaətlər” halındadır və inkişaf etdirilməsinə ciddi ehtiyac vardır.
İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti ondan din
tarixi, mifologiya, ibtidai fəlsəfə ilə bağlı digər tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi
istifadə imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə işdən ali məktəblərdə din və mifologiyanın tədrisi prosesində praktiki vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir.
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MÜASİR DÖVRÜN FOLKLOR PROSESLƏRİ: KƏNDDƏN ŞƏHƏRƏ,
ŞƏHƏRDƏN VİRTUAL DÜNYAYA “KÖÇ”
XÜLASƏ
İnsanlar arasında ünsiyyətin ölçüsü, məkanlar arasında əlaqələrin mövcudluğu bir sıra faktorların, o cümlədən, təbii-coğrafi şəraitin xarakteri ilə müəyyənləşir. İnformasiyanın ötürülməsi, yaşayış məskənləri arasında əlaqələrin qurulması, təbii ki, texnoloji inkişafın, sosial-iqtisadi tərəqqinin nəticəsidir. Bir məkanın
başqa bir məkana inteqrasiyası qarşılıqlı təsirlənmələrin, mədəni-iqtisadi əlaqələrin ortaya çıxmasını şərtləndirir ki, bu da son nəticədə mühitlərin çulğalaşmasını
təmin edir. Kommunikasiyanın – insanlar arasında əlaqə və münasibətlərin dəvə
karvanlarının tezliyi əsasında müəyyənləşən formasından, İnternetin sürəti ilə
ölçülən formasına qədərki inkişafında onun üsul və vasitələrinin mühüm rolu
olmuşdur. Şifahi sözdən yazıya (əlyazmaya), yazıdan elektron texnologiyalara
(radio, televiziya və s.), ən nəhayət, sürətli, interaktiv ünsiyyətə - İnternetə keçid
bütün mərhələlərdə insanın özünüifadəsi və ünsiyyəti üçün spesifik imkanlar
yaratmışdır. Lokal yaşayış çərçivəsindən iri şəhər infrastrukturuna keçid sosial
münasibətlərin spesifikasının müəyyənləşməsində dəyişikliklərlə müşayiət olunurdusa, meqapolislərdən İnternetə – Qlobal İnformasiya şəbəkəsinə, virtual dünyaya keçid tamamilə yeni proseslərin meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Məqalədə bir zamanlar məkanla (kənd, qəsəbə, şəhər) sıx bağlı olan sosial-mədəni
proseslərin, eləcə də folklorun virtual dünyaya keçidi spesifikası araşdırılmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki, müasir dövrün folklor prosesləri heç bir məkana bağlı
olmadan, ən müxtəlif qruplara və düşüncələrə malik olan insanların cari zaman
kəsiyində biri-biri ilə ünsiyyəti hesabına aktuallaşmaqdadır. Lakin əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq, texnoloji əsaslı virtual mühit spesifik folklor faktlarının və
virtual ənənələrin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Açar sözlər: folklor prosesləri, virtual folklor, internet folkloru, kənddən
şəhərə keçir, şəhərdən virtual dünyaya “köç”
Ph.D. Hikmat Guliyev
ANAS Institute of Folklore
e-mail: quliyevh@mail.ru
Folklore processes of the modern period: “moving” from the village
to the city, from the city to the virtual world
Summary
The size of the communication among the people, the existence of
relationship among the spaces is determined by some factors, including the
74

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2018/1

characters of the natural-geographical conditions. Transmission of information
and establishing the relationships among the living spaces, of course, is a result of
the technological development and the social-economic progress. The integration
of a space into another space creates the conditions for mutual influences, cultural
and economic relations, which ensure the containment of environments in the
conclusion. Communication – relationships among the people from the formed
form on the base of the quickness of the camel caravans to the development form
of speed that is determined by the speed of the Internet has an important role of its
methods and ways. Transition from the oral word to the writing (handwriting),
from the writing to the electronic technologies (radio, television, etc.) and finally,
to the rapid, interactive communication - to the Internet has created specific
opportunities for self-expression and communication in all stages. If transition
from the local residential to large urban infrastructure has been accompanied by
changes in the definition of social relationships, but the transition from the great
cities to the Internet - the Global Information Network, to the virtual world, has
been a reason of new processes completely. In the article the socio-cultural
processes closely connected with the space (village, settlement, city), as well as
the transition specification of folklore to virtual world have been investigated. It
has been determined that folklore processes of the modern period are being
actualized by the interaction of people with different groups and thoughts in the
current period of time not connecting to any space. However, unlike the previous
periods, the technology-based virtual environment has become a reason of
formation of specific folklore facts and virtual traditions.
Key words: folklore processes, virtual folklore, Internet folklore, transmission from the village to the city, “moving” from the city to the virtual world
Хикмет Кулиев
Доктор философии по филологическим наукам
Институт Фольклора НАНА
e-mail: quliyevh@mail.ru
Фольклорные процессы современности: миграция
из деревни в город, из города в «виртуальный мир»
Резюме
Измерение межчеловеческих общений, существование межпространственных отношений, определяется рядом факторов, в том числе, характером
природно-географических условий. Передача информации, создание отношений между поселениями, конечно же, является результатом технологического
развития и социально-экономического прогресса. Интеграция одного пространства в другое, обуславливает взаимные влияния и создание культурноэкономических связей, а это в конечном итоге, обеспечивает слияние сфер.
От таких форм коммуникации – связей и отношений между людьми,
как определение по частоте верблюжьих караванов, до формы, которая изме75
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ряется скоростью Интернета, эти средства обладают огромной ролью на
протяжении всего развития. От устного слова к письму (рукописи), о т письма
к электронным технологиям (радио, телевидение), и наконец, скоростному,
интерактивному общению – Интернету на всех этапах создавали специфические возможности для самовыражения и общения человека. Если переход от
локального поселения в огромную городскую инфраструктуру в определении
специфики социальных отношений сопровождался изменениями, то переход
от мегаполисов в Интернет – Глобальную Информационную сеть, в виртуальный мир способствовал происхождению совершенно новых процессов.
В статье была исследована специфика перехода социально-культурных
процессов, некогда тесно связанных с пространством (деревня, село, город), а
также фольклора в виртуальный мир. Было определено что, фольклорные
процессы современности актуализируются за счет общения людей, разных
групп и мышлений, без каких либо пространственных обязательств, в определенном промежутке времени. Но по сравнению с прошлым, виртуальная
сфера, основанная на технологии, послужила причиной создания специфических фольклорных фактов и виртуальных традиций.
Ключевые слова: фольклорные процессы, виртуальный фольклор,
фольклор интернета, переход из деревни в город, миграция из города в
виртуальный мир
Məkanından və zamanından asılı olmayaraq, insanın fiziki və metafiziki
aləmlərlə, eləcə də digər insanlarla ünsiyyətə girmək, özünüifadə etmək ehtiyacı
və tələbatı mövcud olmuşdur. Əslində, bütün növ yaradıcılığın mahiyyətində elə
məhz insanın daxili psixoloji kompleks və narahatlıqlarının, ehtiyac və arzularının ifadə olunma istəyi və bu istəyin mədəniyyət tərəfindən dəstəklənməsi və
yaxud da “veto” qoyulması dayanır. Bu mexanizm o qədər universaldır ki,
dilindən, dinindən, irqindən, etnik kimliyindən asılı olmadan bütün insanları
ehtiva edir. Odur ki, sərlövhədə folklor proseslərinin kənddən şəhərə, şəhərdən
isə virtual dünyaya doğru istiqamətənməsi şərti xarakter daşıyır. Əslində, bu
yanaşmada diqqət mərkəzinə gətirmək istədiyimiz fikir folklorun sinxron olaraq
həm daha kiçik miqyasda – kənd səviyyəsində, həm bir qədər iri diapazonda –
şəhər səviyyəsində, həm də qlobal formatda – virtual mühitdə təzahür etmək
potensialının, fasiləsiz və kəsilmədən mövcud olma spesifikasının ortaya
çıxarılmasıdır. Odur ki, biz kənd, şəhər və virtual mühitlərin xüsusiyyətləri və
onların folklora təsiri barədə bir qədər əhatəli danışmaq istərdik.
Qapalılıq, lokallıq, ənənəvilik, konservativlik, tabu və yasaqlara, adət və
ənənələrə kəskin bağlılıq və s. kimi parametrlərlə müəyyənləşən, vahid dil, din,
etnik mənşə və ideologiyaya əsaslanan kənd mühiti folklorik həyat tərzinin müşahidə olunduğu ən bariz məkandır. Nəsillərin və tayfaların təbii kombinasiyası
əsasında qurulan bu mühit özü-özünü təşkil etməklə ənənəvi davranış və həyat
tərzini konkret sosial-mədəni institutlara (ağsaqqallıq, ağbirçəklik, seyidlik və s.)
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nəzərən nizamlayır. Kənd mühitinin ən mühüm özəllikləri ənənəvi davranış və
həyat tərzidir ki, bu da fəsillərin ritmik, periodik hərəkəti ilə korelyativ şəkildə
müəyyənləşir. Peşə sahələri baxımından müşahidə olunan “qıtlıq”, eləcə də etnik
çalarlılığın olmaması toplumun alt qruplar üzrə diferensiasiyanı da məhdudlaşdırır. Kənddə rast gəlinən ictimai iaşə obyektləri və peşə sahələri təxminən bunlardır: maldarlıq, qoyunçuluq, bağbanlıq, bərbərxana (bərbər), dərzixana (dərzi),
çayxana, dükan, bazar, məscid (molla) və s. (bunların sayını bir qədər də artırmaq
olar, lakin şəhərlə (xüsusən də sənayeləşmiş şəhərlə) müqayisədə bu kəmiyyət
həddindən artıq az görünür). Təbii ki, belə peşə qruplarının özünəməxsus, spesifik
davranış, dil, üslub, leksikon xüsusiyyətləri vardır ki, bu da son nəticədə alt
qruplara məxsus folklor fakturasını müəyyənləşdirir. Kəndin doğum (onunla
bağlı inanc və adətləri yaşadan və ötürən institutlar), toy (müxtəlif mərhələlərə və
zəngin adətlərə əsaslanan institutsional akt), yas (dəfnetmə və mərasimi inanclarla
müşayiət olunan qaydalar) mərasimlərinə müvafiq olaraq mamaça, aşıq
(musiqiçi mənasında) və molla subyektləri də vardır ki, bu da həmin sahələrə
məxsus özəllikləri özündə cəmləşdirir. Bu, eyni zamanda kənd mühitinin inanc
mərkəzli mühit olduğunu da göstərir. Burada adət və ənənələr, qayda və qanunlar,
tabu və yasaqlar inanc (mifoloji, mistik, dini) və lokal ictimai nəzarət forması olan
“üz-üzdən utanar” mexanizmi ilə şərtlənir.
Kənd həyatı eyni zamanda təbiətə, iqlimə, relyefə və bir sıra digər coğrafi
faktorlara görə nizamlanan və məzmunlanan hadisədir. Təbiətin ritminə, fəsillərin dəyişmə ardıcıllığına adekvatlıq kəndin əsas mövcudluq qanunudur. Çünki
kənd təbiətlə birbaşa təmasdadır və onun diqtəsi altındadır. Bu ritmdən bir qədər
kənara çıxmaq məhv olmağa gətirib çıxara bilər. Odur ki, kənd həyat tərzi
cəmiyyətdən daha çox təbiətin “dilini” bilməyi tələb edir. Xalq müdrikliyinin də
əsasında təbiətlə düzgün davranmaq haqqında ezoterik və ekzoterik biliklər
dayanır. Peşə sahələrinin də müəyyənləşməsində təbiətlə təmas və təbiətə uyğun
olaraq maddi nemətlərin əldə olunması zərurəti əsas rol oynayır.
Cəmiyyət inkişaf etdikcə, sənayeləşmə, texnologiya, elmi, iqtisadi və s.
sahələrdə yeni biliklər və münasibətlər formalaşdıqca kənd və şəhər arasında
inteqrasiya, mübadilə və təmas imkanları çoxalır ki, bu da sonda kəndin həyat
tərzinə, peşə istiqamətlərinə, bütövlükdə isə məzmununa təsir etmiş olur. Kəndə
elektrikin, məktəbin, poçtun, telefonun, idarəetmənin gəlişi onu tamamilə fərqli,
keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçirir.
Şəhərlə münasibətlər dərinləşdikcə, gediş-gəliş (mədəniyyət və davranış mübadiləsi mənasında) artdıqca həm şəhərin, həm də kəndin mahiyyəti və məzmunu
dəyişməyə başlayır. Burada ən mühüm ortaq nöqtələrdən biri ondan ibarətdir ki,
şəhərin kontingentinin bir hissəsini “əslən” kənddən və ya rayondan (şəhərin kənddəki modelindən) olanlar təşkil edir. Lakin bir çox cəhətlər baxımından, o cümlədən təbiətdən uzaqlaşma, adət və ənənələrin unudulması və ya yeniləri ilə əvəz
olunması, dil, din, etnik kimlik, dünyagörüş və ideoloji aspektdən, yaşayış məskənlərinin strukturlaşması (kənddə evlərin coğrafi və mənəvi düzümü “çəpər-çəpə77
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rə”dirsə (horizontal quruluş), şəhərdə isə evlərin həm fiziki, həm də “mənəvi” quruluşu vertikaldır), həmçinin həyat tərzi və həyat rejiminin dəyişməsi və s. cəhətlərindən şəhər mühiti kənddən fərqlənir. Təbii ki, şəhər mühitinin peşə istiqamətləri də kifayət qədər zəngindir. Bütün bunlar isə şəhərin və şəhər əhalisinin məzmununu formalaşdırır ki, bu da onun folklorunda da açıq şəkildə təcəssüm olunur.
Şəhər folklorunun ən müxtəlif cəhətləri ilə bağlı folklorşünaslıqda çoxsaylı
tədqiqat işləri, araşdırma və təhlillər mövcuddur. Rus alimi S.Y.Neklyudovun şəhər mühiti və şəhər mədəniyyəti haqqında fikirlərinə diqqət yetirək: “Mədəniyyətdə kənd ənənəsi ilə yanaşı, bərabərhüquqlu yer tutan şəhər folkloru (postfolklor)
şifahi ənənənin əvvəlki formalarında mövcud olmayan tamamilə fərqli janr və
mətn çeşidlərini özündə əks etdirir... Şəhər folkloru mədəniyyətdə və həmçinin
elmi bilikdə başqa cür funksionallaşmaqla fərqli yer tutur. Onun (şəhər folkloru
nəzərdə tutulur – H.Q.) ənənəvidən fərqi sistemli və paradiqmatikdir” (5, 31).
Göründüyü kimi, alim şəhərdə və ya kənddə yaranmasından asılı olmayaraq, bu folklor nümunələrini mədəniyyəti formalaşdıran bərabərhüquqlu yaradıcılıq məhsulları kimi şərh edir. Onlar arasında mövcud olan fərqliliklərin
sistemli və paradiqmatik xarakter daşıdığını irəli sürür. Yəni bu mühitlərin hər
birinin daxili mahiyyətindəki özəlliklər onların doğurduğu folklor korpuslarının
da spesifikasında özünü göstərmiş olur.
Təbii ki, kənd həyatı ilə şəhər mühiti arasında çoxsaylı fərqlər vardır:
“İnsan torpaqdan uzaqlaşır. Qeyd olunduğu kimi, şəhərdə təbiətin tsikllərindən
asılılıq kənddəkindən çox az olur. Təbii ki, burada da insanlar mövsümlərin dəyişməsinə reaksiya verirlər (qışda soyuq, yazda çirkli, yayda isti, payızda sulu),
lakin ilin fəsillərinin dəyişməsi iqtisadi və sosial planda, ailə və sosial həyatda
iqtisadiyyatın tənzimləyicisi ola bilmir və s. Dünənki kəndlilər – gəlmələr özləri
ilə öz folklorlarını gətirirlər ki, bu, xüsusilə güclü kənd axını olan şəhərlərdə,
rudiment halında özünəməxsus şəkildə “mədəni getto” kimi yaşamağa davam
edir, ya da yeni urbanistik formalara adekvat olaraq əriməyə başlayır. Təəssüf
ki, biz hələ də şəhər bılinalarının və şəhər əfsanələrinin meydana gəlməsində
kənd demonologiyasının rolunu kifayət qədər qiymətləndirməmişik” (5, 32).
Aydın məsələdir ki, kəndlə şəhər arasında kəskin sərhədd çəkmək və ya onları
biri-birindən ayırmaq qeyri-mümkündür. Çünki onlar fərqli coğrafi məkanlar
üzərində olsalar da, eyni təfəkkür platformasının məhsuludurlar. Odur ki, şəhər
folklorunun da semantik əsasında kənd folkloru dayanır (təbii ki, spesifik təzahürləri istisna etmək şərtilə), daha doğrusu, onları yalnız şərti mənada bir-birindən ayırmaq mümkündür. Lakin bu, heç də onu deməyə əsas vermir ki, folklor
elə kənddə, ucqarlarda mövcud olan, savadsız (və ya az savadlı) kütlənin, xüsusən yaşlı insanların keçmiş haqqında, adət-ənənələr barədə yadda saxladıqları
hekayətlərdir. Öndə də vurğuladığımız kimi, “... kənd folkloru kəndli Amerikan
dəyərlərini və dünya görüşünü əks etdirirsə, eyni ehtimalla ümumi bir şəhər
folkloru da müasir şəhərli Amerikan yaşayışındakı əsas mövzuları əhatə edir”
(1, XXII). Əslində, şəhər folklorunun mövcudluğu sənayeləşmə və texnolo78
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jiləşmənin dərinləşməsi şəraitində belə folklorun kəsilməzliyini, fasiləsizliyini
sübut edən ən mühüm faktorlardandır. Kənd həyatından şəhər həyatına keçid,
sadəcə olaraq, yaşayışın formasının (məkani-coğrafi) və məzmununun (şəhərin
həyat tərzi ilə müəyyənləşən fəlsəfə) dəyişməsidir ki, bu da heç bir halda, insan
mövcudluğu ilə birbaşa bağlı olan folklor yaradıcılığının bitməsi, tükənməsi və
öləziməsi kimi xarakterizə oluna bilməz. Ən yaxşı halda, kəndə məxsus hansısa
adət-ənənələrin, inanc və mərasimlərin arxa plana keçməsindən, müəyyən janr
və formalarda təzahür edən təfəkkürün yeni situasiyaya müvafiq olaraq başqa
şəkildə ortaya çıxmasından, üstəlik də yeni ənənələrin formalaşmasından və
yayılmasından danışmaq mümkündür. Çünki kənd həyatından şəhər həyatına
keçid, sadəcə olaraq, demoqrafik prosesin kənddən şəhərə doğru istiqamətlənməsi – insan miqrasiyası (bir yerdən başqa yerə doğru hərəkəti) ilə əlaqədar olaraq məskunlaşmanın xarakterinin dəyişməsidir ki, bunun da davamı
şəhərin mədəni mərkəz kimi formalaşması, daha əlverişli infrastrukturun
qurulması və bir sıra digər faktorların təsiri ilə urbanizasiya proseslərinin
getməsi ilə xarakterizə olunur.
Bir qədər əvvəldə də vurğuladığımız kimi, kənd və şəhər mühitləri arasında
ən mühüm fərqliliklərindən biri burada yaşayan əhalinin tərkibi – qruplara
ayrılma imkanları ilə bağlıdır. S.Y.Neklyudov yazır ki, “Şəhər ənənəsi monolit
deyil... Əgər kənd folkloru nisbətən bircinslidirsə, şəhərdə tələbələr, şagirdlər,
professional və ya həvəskar qrupların nümayəndələri (tibb işçiləri, kompüterçilər,
filatelistlər (poçt və s. markalarını, habelə müxtəlif ölkələrin kağız pullarını
toplayıb kolleksiya düzəldənlər, futbol azarkeşləri) və s. üçün folklor müxtəlifdir;
şəhər folkloru əsasən alt mədəniyyət qrupları çərçivəsində mövcud olur” (5, 32).
Burada müəllifin diqqət yetirdiyi məsələ subkultural gerçəkliklə bağlıdır ki, bu da
şəhər mühiti və şəhər mədəniyyətini xarakterizə edən ən mühüm keyfiyyətdir.
Şəhər mühitinin bir sıra parametrlər (dil, din, etnik mənşə, peşə, ixtisas və s.) üzrə
fərqləndirilə biləcək kontingenti özünəməxsus, lokal çərçivəli alt mədəni qrupları
təşkil edir ki, bu da birbaşa olaraq həmin sosial qruplara məxsus folklor
yaradıcılığını da formalaşdırır. Şəhər mühitinin çoxçalarlığı və yaxud da bircinsli,
monolit olmaması bu mühitdə meydana çıxan folklor janrlarında, süjet və
motivlərdə də özünü göstərir. Həmçinin şəhər mühitinin və anoloji olaraq şəhər
folklorunun çoxsaylı subkultural qruplardan təşkil olunması onun transformasiya
olunduğu yeni mühitin – sosiotexnoloji və ya texnokulturoloji aləmin xarakterini,
münasibətlər şəbəkəsini də müəyyənləşdirmişdir. İnternet də çoxsaylı fərdlərin,
qrup və cəmiyyətlərin şəbəkəsindən təşkil olunmuş yeni folklor mühitini və ya
məkanını meydana çıxartmışdır ki, bu da kommunikasiyanın imkanlarına,
texnoloji çərçivənin spesifikasına müvafiq yeni nəsil folklor nümunələrinin
ortaya çıxmasına şərait yaratmışdır. Bu, eyni zamanda yeni folklor model və
mexanizmlərini, dil və üslub, forma və məzmun, növ və janr texnologiyalarını ortaya qoymuşdur. Əslində, hazırkı şəraitdə – informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı zəminində İnternetdə folklor proseslərinin getməsi,
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konkret olaraq virtual folklor nümunələrinin meydana çıxması, folklorun prosesual təbiətinin, fasiləsizlik və kəsilməzlik xarakterinin, bütün situasiya və şərtlərə
müvafiq olaraq aktuallaşmaq imkanlarının bariz göstəricisidir. Artıq coğrafi
olaraq kənddən şəhərə doğru istiqamətlənən insan həyatı, rəqəmsal texnologiyalar əsasında qurulan infomühitə transmissiya olunmuşdur. Bu gün virtual
dünyanın sakinlərinə çevrilən insanlar ünsiyyət və münasibət ehtiyaclarını,
emosional-psixoloji istəklərini, özünüifadə və özünüreallaşdırma tələbatlarını
virtual kommunikasiya mühitində reallaşdırırlar ki, bu da müvafiq olaraq
virtual folklor faktlarının meydana gəlməsini təmin edir.
Təbii ki, şəhər mühitinin subkultural spesifikası, çoxçalarlı təbiəti onun
özünəməxsus adət və ənənələrinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. S.Y.Neklyudov bu haqda yazır: “Buna baxmayaraq müasir şəhərdə yalnız lokal deyil,
ümumxalq lətifələri, şəhər folklor-mərasim aktlarının ümumxalq modelləri –
doğum, toy və yaxud yas kimi yeni və yenilənmiş rituallar mövcuddur” (5, 32).
Göründüyü kimi, alimin burada vurğulamaq istədiyi məqam şəhər mühitinə
məxsus müəyyən davranışların, hərəkət və aktların lokal çərçivədən çıxaraq
ümumxalq səciyyə daşıması, başqa sözlə desək, ənənəyə çevrilməsidir ki, bu da
bir sıra ritual və mərasimlərdə özünü göstərir. Belə ki, “şəhər toylarında
müşahidə olunan “Naməlum əsgərin qəbri üzərinə gül qoyulması, maşının
radiatoru üzərinə “bantik” və “kukla” qoymaqla şəhərin müəyyən obyektlərinə
(heykəl, tikili və s.) getmək və hökmən onların fonunda şəkil çəkdirmək” (5, 32)
və s. kimi adətlər məhz şəhər mühiti üçün xarakterik olan detallardır. Doğrudur,
kənd mühiti üçün də qəlibləşmiş, daşlaşmış, arxasında dərin inanc sistemi
(inama və qorxuya əsaslanan) dayanan doğum, toy və yas mərasimləri və onlarla
bağlı adət və ənənələr mövcuddur, lakin şəhər mühitində müşahidə olunan
davranış və qaydalar yeni məzmun və hadisələrlə müşayiət olunur.
Şəhər mühitinin özünəməxsus cəhətlərini ümumiləşdirərək S.Y.Neklyudov yazır: “Müasir şəhər mühiti müxtəlif ideoloji, estetik və dəyər oriyentirlərindən təşkil olunmuş çoxsaylı qatlardan, müxtəlif xanalardan ibarət olmaqla heterogen və heteromorfdur” (5, 32). Kənd mühiti və kənd əhalisi ilə müqayisədə
şəhərin həm etnik, həm regional mənsubiyyət baxımından rəngarəng olması,
eləcə də bir sıra digər parametrlərə görə (məsələn, peşə, əqidə və s.) fərqlənməsi
son nəticədə bütün bu deyilən və deyilməyən faktorların çulğalaşmasından doğan folklor mədəniyyətini meydana gətirir ki, onun da tərkibi çoxsaylı qatlardan
təşkil olunur. Odur ki, şəhər folklorunu, həmçinin müvafiq olaraq, internet
folklorunu regional, etnik parametrlər üzrə müəyyənləşdirərək təhlil etmək bir
qədər çətindir. Bütün digər parametrlərindən asılı olmayaraq internet mühitinə
daxil olan fərd artıq həmin dünyanın sakini olmağa və həmin reallığa uyğunlaşmağa başlayır ki, bu da gerçəkliyin qavranılması və ifadəsində, eyni zamanda
bütün münasibət və reaksiyalarda özünü göstərmiş olur. Həmçinin virtual mühitin verdiyi imkanlar hesabına məxfiliyin və maskalanmanın ən yüksək səviyyədə mümkünlüyü şəraitində bir sıra mənsubiyyətlər (etnik, regional, dini, peşə)
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arxa plana keçir və ya şüuri şəkildə keçirilir. Təbii ki, bu da özünüifadənin, daha
doğrusu, gerçəkliyə (real və ya virtual) münasibətin hər faktında özünü
göstərmiş olur. Bu cəhət şəhər mühitinə də məxsusdur ki, burada da ümumşəhər
mədəniyyətinin daşıyıcılığı hesabına bir sıra spesifikalar ikinci plana keçmiş
olur. Bu mühitdə fərd özünüifadə və davranışlarında daha çox sərbəstlik qazanır
ki, bu da bir sıra psixoloji bariyerlərdən qurtulma və s. ilə müşayiət olunur. Bu
baxımdan şəhər mühiti ilə virtual mühit, müvafiq olaraq şəhər folkloru ilə
internet folkloru arasında kifayət qədər ortaqlıq mövcuddur.
Müasir şəhər əhalisinin maraq və tələbatının ödənilməsində iştirak edən
mənbələri barədə S.Y.Neklyudov qeyd edir ki, “Məsələ təkcə subkulturalara
parçalanmaqda deyil, kənd folklorundan fərqli olaraq şəhər folkloru ideoloji
cəhətdən də marginaldır. Müasir şəhər əhalisinin ideoloji tələbatını folklorun
müvafiq funksiyalarını sıxışdırmaqla digər vasitələr – televiziya, radio, jurnal,
qəzet və kütləvi ədəbiyyat” (5, 32; bax: 4, 5-24) həyata keçirir.
Təbii ki, subkultural parçalanma ilə bərabər, şəhər folklorunun ideoloji
mənbələri də müxtəlifdir. Yəni şəhər əhalisinin dünyagörüşünün, həyata baxışının və yaxud da həyat tərzinin formalaşmasında onun təmasda olduğu informasiya mənbələri mühüm rol oynayır. Belə ki, şəhər mühitinin bir çox digər
spesifik cəhətləri ilə bərabər, informasiya qaynaqları, yəni folklor mexanizmlərinin məzmun, mövzu mənbələri də fərqlidir. Şəhərdəki informasiya, məlumat
daşıyıcıları və ya ötürücüləri insanlardan, fərdlərdən daha çox kütləvi informasiya vasitələridir1 (KİV). Lakin müasir folklor proseslərinin gedişi, informasiyakommunikasiya texnologiyalarının sürətlə yayılması şəraitində yeni folklor
mexanizmlərinin formalaşması KİV-in “folklorun müvafiq funksiyalarını sıxışdır”ması kimi deyil, əksinə, yeni, tamamilə fərqli yaradıcılıq proseslərinin meydana çıxmasına rəvac vermişdir. Düşünürük ki, media, xüsusi ilə sosial media
vasitəsi kimi internet və buradakı şəbəkələr, folklorun heç bir funksiyasını sıxışdırmır. Çünki “... şəhərlər və texnologiya folkloru sıxışdırmadı, əksinə öz
ağuşuna aldı” (2, 91; bax: 3, 175-234). Buradakı proseslər fərqli, lakin folklor
mexanizmləri əsasında cərəyan edir. Deməli, müasir şəraitdə – İKT-nin verdiyi
imkanlar hesabına, ənənəvi, üz-üzə, real folklor proseslərinin aktuallaşdığı mühitlərə alternativlər meydana gəlməkdədir. Kompüter, mobil texnologiyalar və
internet, əslində, insanın ən ümumi mənada desək, özünüifadəsinin yeni vasitələri və məkanlarıdır. Bu prosesi KİV-in folkloru sıxışdırması kimi deyil, alternativ informasiya mənbələr təklif etməsi kimi qəbul etmək, bizcə, daha doğru
olardı. Çünki müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının çox
sürətlə yayıldığı, İnternetin, virtual aləmin sərhədlərinin genişləndiyi, sosial
medianın təsir imkanlarının artdığı bir vaxtda folklorun hər hansı bir şəkildə
zəifləməsindən, arxa plana keçməsindən danışmaq absurddur.
1

Müqayisə et: kənd mühitində isə informasiya daşıyıcıları nağıl və dastanlarımızda rast
gəlinən yaşlı qarılar, kənd-kənd gəzib dolanan dərvişlər və s.-dir.
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Beləliklə, kənddən şəhərə, şəhərdən isə virtual dünyaya “köç” edən
müasir insanın folklor yaradıcılığı, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə, yeni texnologiyaların köməyi ilə daha sürətlə və geniş yayılmaqda, dil, üslub, forma və
məzmun baxımından yeni keyfiyyətlər qazanmaqda, bir sözlə, insanın gerçəkliyi duyması, dərk etməsi və qavramasında mühüm rol oynamaqdadır.
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EDİP KOMPLEKSİNİN MƏDƏNİ TRANSFORMASİYASI:
“ATA-OĞUL” KONFLİKTİNİN “DAYI-BACIOĞLU”
KONFLİKTİ İLƏ ƏVƏZLƏNMƏSİ
(Uyğurların “Goroğlu” dastanı əsasında)
XÜLASƏ
Məqalədə psixoanalizin fundamental anlayışlarından biri olan Edip kompleksi uyğurların “Goroğlu” dastanı əsasında tədqiqata cəlb olunmuşdur. Məlum
olduğu kimi, psixoloji komplekslər bir başa olaraq folklor materiallarında təcəssüm olunmurlar. Onlar mədəniyyətin kəskin tabu və yasaqlarını aşıb mədəniyyətdə ifadə olunarkən müxtəlif şəkil dəyişikliklərinə məruz qalırlar. Bu
xüsusiyyət Edip kompleksinə də aiddir. Bu kompleksin təsiri ilə yaranan epik
folklor nümunələrinin əsas xüsusiyyətlərindən biri də birinci dərəcəli qan
qohumluğu olan ailə münasibətlərinin digər münasibətlərlə əvəzlənməsidir.
“Koroğlu” dastanının Azərbaycan variantında “ata-oğul” arasında müəyyən qədər gizli şəkildə ifadə olunan konflikt uyğurların “Goroğlu” dastanında dayı və
bacıoğlu arasında baş verir. Məqalədə “Goroğlu” dastanında əks olunan dayı və
bacıoğlu arasındakı konfliktin Edip kompleksindən qaynaqlanan psixoanalitik
semantikası tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Açar sözlər: Edip kompleksi, ata-oğul konflikti, dayı və bacıoğlu arasında
konflikt, Goroğlu, Uyğur Goroğlusu, psixoloji kompleks, psixosemantika
Ph.D. Safa Garayev
ANAS Institute of Folklore
safaqara@gmail.com
The cultural transformation of Oedipus complex: substitution
of the conflict “father-son” with the conflict “uncle-nephew”
(on the base of the epos “Goroglu” by Uyghurs)
Summary
In the article one of the fundamental concepts of psychoanalysis the
Oedipus complex is involved to the investigation on the base of the epos
“Goroglu” by the Uyghurs. As it is known, the psychological complexes are not
individually embodied in folklore materials. Being expressed in the culture they
get over the sharp prohibitions of the culture and undergo the different picture
changes. This character belongs to the Oedipus complex, too. One of the main
features of the epic folklore examples created by the influence of this complex is
the replacement of the first degree blood consanguinity having the family
relationships with other relations. The conflict expressed definitely in the secret
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form among “father-son” in Azerbaijan variant of the epos “Koroglu” happens
between “uncle-nephew” in the epos “Goroglu” by Uygurs. In the article it is
said about the psycho-analytic semantics sourced from the Oedipus complex
among the uncle and nephew reflected in the epos “Goroglu”.
Key words: the Oedipus complex, father-son conflict, the conflict among
the uncle and nephew, Goroglu, Uyghur Goroglu, the psychological complex,
psycho-semantics
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Культурная трансформация Эдипова комплекса:
замена конфликта «отец-сын» конфликтом «дядя-племнник»
(на основе эпоса «Гороглы» Уйгуров)
Резюме
В статье Эдипов комплекс, одно из фундаментальных понятий психоанализа, было привлечено к исследованию на основе уйгурского эпоса
«Гороглы». Как известно, психологические комплексы не отражаются напрямую в фольклорных текстах. Они подвергаются некоторым изменениям,
когда вопреки табу и запретам культуры, отражаются в культурных фактах.
Эта особенность свойственна и Эдиповому комплексу. Одним из основных
особенностей эпических фольклорных образцов, созданных под воздействием этого комплекса, является замена семейных отношений, основанных
на первостепенной кровной родственности другими отношениями. Конфликт между отцом и сыном, выраженных в определенной степени скрытой
форме в Азербайджанском варианте эпоса «Короглы», в уйгурском «Гороглы» происходит между дядей и племянником.
В статье была привлечена к исследованию психоаналитическая семантика конфликта между дядей и племянником, которая берет свое начало от Эдипова комплекса, в эпосе «Гороглы».
Ключевые слова: Эдипов комплекс, конфликт отцов-сыновей, конфликт между дядей и племянником, Гороглы, Уйгурский Гороглы, психологический комплекс, психосемантика
Mədəni tabu və yasaqlar psixoloji hadisə olan Edip kompleksinin mədəniyyətdə bir başa təcəssüm olunmasına imkan vermir. Ayrı-ayrı yaradıcılıq faktlarında bu psixoloji kompleks nüvəsinə bənzəməyən formada, yəni oğulun anasını
sevməsi və buna görə də atası ilə konflikt yaşaması kimi (2, 8) təcəssüm olunmamasının da əsas səbəbi psixoloji kompleksin mədəni norma, tabu və yasaqlar
tərəfindən yenidən şəkilləndirilməsindən qaynaqlanır. Bu mənada psixoloji
komplekslər və onların mədəni təzahürlərini araşdırmaq bir tərəfdən psixoloji
komplekslərin mədəniyyətdə proyeksiyalanma modellərini öyrənməyə şərait
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yaradırsa, digər bir tərəfdən də mədəniyyətdə simvolizmin yaradılma texnologiyalarını, o cümlədən, ayrı-ayrı simvol və davranışların semantikasının dərindən
araşdırılmasına da imkan verir. Bu baxımdan “Goroğlu” dastanının uyğur variantında mövcud olan dayı-bacıoğlu münasibətlərinə infantil psixoloji münasibət
səviyyəsindəki “ata-oğul” konfliktinin mədəni transformasiyası kimi baxmaq
mümkündür. Belə ki, psixoloji kontekstdə anaya olan sevgi ilə əlaqədar olaraq
oğulun ata ilə konflikt yaşamasının (4, 33) mədəniyyətdə birbaşa təcəssümünün
inssest yasağı tərəfindən qarşısının alınması ilə əlaqədar olaraq bu psixoloji ailə
kompleksi sosial münasibətlərdəki başqa münasibət səviyyəsinə (dayı və onun
arvadı ilə olan münasibətlərə) proyeksiya olunur. Odur ki, psixoloji münasibətin
proyeksiya nəticəsində ortaya çıxan eposdakı bu faktı Edip kompleksi kontekstində öyəndikdə burada ilk baxışdan məntiqsiz görünən bəzi davranışların semantikasını daha dərindən anlamaq mümkündür. Belə ki, “Folklor tabu düşüncələrin
ifadə olunması üçün sosial şəkildə icazə verilən mümkün çıxış yolunu göstərir. Bu
mənada Edip (şüurlu şəkildə) bilmir ki, o atasını öldürüb öz anası ilə evlənir. Əgər
o bunu bilsəydi nə süjet, nə drama ortaya çıxardı (1, 7). Məsələyə bu baxımdan
yanaşanda məlum olur ki, müxtəlif hekayə və süjetlərin mədəniyyətdə təcəssümünə rejissorluq edən və mədəni semantika yaradıcılığında müstəsna əhəmiyyətə malik olan psixoloji komplekslər mövcuddur.
Orta Asiya variantlarında olduğu kimi, uyğur “Goroğlu”sundakı əsas qəhrəman da ataya deyil, anaya işarə edən bir adla (Goroğlu adı ilə) adlandırılmışdır. Və burada ata-oğul konflikti bacıoğlu-dayı qarşıdurması ilə əvəzlənmişdir.
Belə bir yerdəyişmə isə təsadüfi hadisə olmayıb, mifo-psixoloji düşüncə ilə
bağlı bir hadisədir. Düşünürük ki, belə bir konflikt əvəzlənməsini anlamaq üçün
Güney Sibir türklərinin ənənəvi dünyagörüşündə dayı obrazının mifoloji konsepti ilə bağlı irəli sürülən aşağıdakı fikirlərə diqqət yetirmək yerinə düşər: “Sibir türklərində “tay” kəlməsi bu mənaya gəlməkdədir: “Dayı”, “ana tərəfindən
dədə”, “ana tərəfindən qohum”… Dayı oğlanın doğumundan etibarən onun atasının yerinə keçməkdədir. Oğul və dayı arasında bəlli yaxınlıq uşağa ad verilməsi, ilk saç kəsilməsi, mal hədiyyə edilməsi, saçların satın alınması və bu kimi
çox sayda qarşılıqlı məsuliyyət və ənənələri formalaşdırmaqdadır. Çox zaman
oğul ilə dayının əlaqələri anasoylu evlilik (iç evlilik) qalıntıları olaraq görülməkdədir” (3, 52). Həmçinin “Ənənəvi dünyagörüşünə görə, hər insan tək bətndən
gələn qardaş və bacı evliliyindən doğulmalıdır. Çünki ilk yaradılış təkrarlanmaqdadır. İç evlilik mifologiyasına görə, qardaş öz bacısının “potensial əridir”
və cəmiyyət onun bacısının başqa bir boyda doğduğu uşaq üzərindəki atalıq
haqqını əlindən almaq gücündən məhrumdur. Bu “ideoloji ata” (yəni dayı – S.Q)
öz töhfələriylə şəxsin həyatında bacının yad kişiylə gerçək evliliyinin yerini
“doldurmaqdadır” (3, 53). Anlaşıldığı kimi, dayı öz bacısının simvolik əri olduğu kimi, bacının oğlunun da simvolik atasıdır. Bu bir Azərbaycan xalq deyimində də özünü göstərir: “Xatın qız bibisinə, igid oğul dayısına çəkər”. Bu, deyimin
də məntiqindən ananın öz qardaşıyla, atanın da öz bacısıyla ilkin yaradılışdan
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gələn ər-arvad semantikası diqqətə çatdırılır. Bu izahların işığında Koroğlu dastanında ata və oğul qarşıdurmasının uyğur “Goroğlu”sunda bacıoğlu-dayı qarşıdurması ilə əvəzlənməsi semantikasının daha aydın izah oluna biləcəyini düşünürük. Bu mənada uyğur “Goroğlu”sunda ata-oğul qarşıdurmasının bacıoğludayı qarşıdurması ilə əvəzlənməsinə bioloji atanın “ideoloji” (və ya mifik)
atayla əvəzlənməsi kimi yanaşmaq olar. Burada da edipal konfliktin davamı
kimi epik dramatizm özünü göstərir. Burada ilk dramatizm nöqtəsi Goroğlunun
öz mənfəəti (yəni atının qüvvətli atdan döl tutmasını təmin etmək məqsədilə )
üçün dayısının arvadı Ezimköz Ayimin qaçırılmasına şərait yaratmasıdır. O, bu
məsələdə öz günahını anlayaraq dayısının onun boynunu vurduracağını düşünür.
Dayı Goroğlunun simvolik olaraq atası kimi çıxış etdiyi halda, Ezimköz Ayim
də onun simvolik olaraq anası kimi özünü büruzə verir. Məhz Goroğlu vasitəsi
ilə (mətndə Goroğlu südünü əmdiyi atın Daniyatın atından döl tutmasını istəyir
və bunun müqabilində də Daniyat onu aldadaraq Ezimköz Ayimi qaçırdır)
Daniyat Ezimköz Ayimı qaçırdır. Bu da simvolik olaraq Goroğlunu ana işarəsini
daşıyan Ezimköz Ayimin ata işarəsi daşıyan Əhməd xanın əlindən çıxmasının
səbəbkarı hesab etməyə əsas verir. Düzdür, mətn düyünləri bunu Goroğlunun
istəmədən aldadılması kimi izah edir. Amma edipal konflikt üzərində qurulan
epik konfliktin heç bir halda nüvəsinə bənzəməyən bir şəkildə təzahür etməsi
psixoanalitik tədqiqatlarda aydın şəkildə sübut edilmişdir. Bu baxımdan Goroğlunun istəmədən yaratdığı bu situasiya edipal konflikt kontekstində onun ən
çox arzusunda olduğu hadisədir: atayla düşmənçilik kontekstində anaya məhəbbət və ananı atadan uzaqlaşdırmağa çalışmaq. Təsadüfi deyildir ki, belə bir hadisəyə səbəb olduğuna görə Goroğlu dayısı tərəfindən boynunun vurdurulacağını düşünür ki, bu cəza qorxusu həm də edipal arzudan qaynaqlanan davranışın
cəzası kimi də anlaşıla bilər. Amma edipal konfliktdəki bütün dramatik vəziyyətinin uşaq psixologiyasında (konkret mətn baxımından Goroğlunun) hazırlanması ilə əlaqədar olaraq o, qəhrəmanın bütün çətin vəziyyətlərdən çıxışı üçün də
müvafiq “yolu” göstərir. Bu eposda da belə olur. Eposda atanı əvəz edən dayı
arvadının qaçırıldığına görə Goroğlunu nəinki cəzalandırmır, hətta ona peşman
olmamağı məsləhət görür. Bildirir ki, o, Ezimköz Ayimdən daha gözəl arvad
alacaq. Lakin edipal konfliktin qəhrəman üçün hazırladığı igidlik göstərmək və
atadan üstün olma texnologiyası burada işə düşür və Goroğlu söz verir ki, 10
yaşa çatanda özü gedib Ezimköz Ayimi düşməndən xilas edəcək. Belə də olur.
Ezimköz Ayimin arxasınca gedən Goroğlu onu geri qaytarmaq istədikdə isə o,
Daniyatdan bir qız dünyaya gətirdiyini söyləyir və geri qayıtdıqda Əhmədxanın
onu qəbul etməyəcəyini bildirir. Bu zaman Goroğlu Daniyatın qızını görüb ona
gözü düşür və onu götürüb qaçır. Bununla da edipal konflikt öz yerini sosial
konfliktlə əvəzləməyə başlayır. Simvolik olaraq anası arxasınca gedən Goroğlunun Daniyatın qızını qaçırmasına və onunla evlənməsinə anaya qarşı olan
sevginin başqa bir məmləkətdən olan qıza sevgiylə yer dəyişdirməsi kimi baxa
bilərik. Bununla da Goroğlunun qəhrəman kimi formalaşması prosesi sona
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çatmağa başlayır. Bu qarşıdurma qəhrəmanın ata obrazının əvəzedicisi olan dayının taxt-tacını ələ keçirməsi ilə sona çatdır. Uyğurların “Goroğlu” dastanından
təqdim etdiyimiz hissədən bəlli olur ki, dayısı yuxuda bir dağın altında qaldığını
görür. Yuxuyozan isə bunu yaxınlarda hakimiyyətinin başqa birisinə keçəcəyi ilə
yorumlayır. Dayı da camaatı başına yığıb öz taxt-tacını Goroğluya verir. Göründüyü kimi, burada hər hansısa bir epik konfiliktdən söhbət getmir. Dayısının
bir dağ altında qalması ilə bağlı gördüyü yuxu onun öz taxt-tacını könüllü şəkildə
Goroğluya verməsi ilə nəticələnir. Amma bu mətn edipal psixologiyadan doğan
konfliktin təcəssüm olunduğu simvolların semantikasının aşkarlanmasından sonra
daha aydın şəkildə izah oluna bilər. “Dağın altında qalmaq” ucalıqdan məhrum
olmaq kimi (mətndə şahlıqdan) anlaşıla bilər. Belə bir qorxu mətndə atanın
əvəzedicisi olan dayının öz taxt-tacını Goroğluya verməsi ilə nəticələnir. Bir daha
qeyd edək ki, edipal psixoloji konfliktin mərkəzində (yəni onu yaradan və
yaşadan) övlad durduğuna görə hər şey onun maraqları prizmasından dəyərləndirilir. Odur ki, edipal psixoloji konflikt atanın əvəzedicisi olan dayının taxtdan
düşərək öz yerini Goroğluya verməsi ilə nəticələnir. Yəni epik konflikt kimi
görünməyən mətn hadisəsinin altında kəskin edipal konflikt vardır. Çünki mətndə
hər bir detal psixoloji cəhətdən əsas obrazın edipal konfliktdən xilas olaraq
qəhrəman səviyyəsinə yüksəldilməsinə xidmət edəcək bir şəkildə qurulmuşdur.
Təsadüfi deyildir ki, dastanın uyğur variantında dayının öz hakimiyyətini Goroğluya verməsi ilə onlar arasında konflikt sona çatmır. Dastanda təsvir olunur ki,
Goroğlu öz qoşunları ilə birlikdə Daniyat və Şahtar Şahın şəhərini ələ keçirmək
üçün yola çıxır. Əsgərlər Tecen çayını keçərkən “...Goroğlunun dayısı Əhmədxan:
- Ey Goroğlu, şəhər başıboş qaldı. Şəhəri qorumaq üçün bir adamla əsgər
göndərək deyib təklif etdi. Goroğlu:
- Kimi göndərək bəs? – dedi.
- Əhməd xan :
- Məncə, bu Bəy Ayvazı göndərək! – dedi. Goroğlu bu sözlərə çox
qəzəbləndi.
Ey saqqalı ağarıb, amma könlü ağarmayan dayıcığım, mənim pirlərim,
ustalarım, dövlətimin əbədiliyinin Kərəm Qəssabın oğlu Bəy Ayvazın alnındakı
işarələrdə olduğunu söyləməkdədirlər. Mən bu qədər əsgər ilə Bəy Ayvazın
öndərliyində bu savaşa getməyə həvəs edirəm, sən isə Bəy Ayvazı geri göndərək
deyirsən. Bu sözü söylədiyinə görə mən səni 40 atlı ilə şəhəri qorumağa
göndərirəm! – dedi”. Əhmədxan hər kəsin önündə utandığından başını önə əydi.
Amma onun 40 atlını alıb Çembilə geri dönməkdən başqa bir yolu da yoxuydu.
Çünki Goroğlu sultan sözündən dönməyən bir adamıydı. O yola çıxarkən özözünə: “Yaxşı, sənin əmrini yerinə yetirib geri dönərəm. Amma oranı da viran
etməzsəm, mənə Əhmədxan deməsinlər” (5, 389). Daha sonra Goroğlunun
dediyi kimi, şəhərə qayıdan dayısı onun və Ayvazın arvadları Ağayunus Pəri və
Zeynəbşah Ayimi aldadaraq qala qapısını açdırdı. “Bu dövr kimin dövrü?
Əhməd xanın dövrü! – deyib özünü padşah elan etdi” (5, 389).
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Ümumiyyətlə, Goroğlu və dayısı Əhmədxan arasında münasibətlər “Dədə
Qorqud Kitabı”ndakı Qazan və dayısı Aruz arasındakı münasibətləri xatırladır. Bu
xatırlatma təsadüfi oxşarlıqdan daha çox türk mədəni-kulturoloji dəyərlər sistemində dayı-bacıoğlu münasibətlərinin psixosemantik kontekstdə ata-oğul münasibətlərinin alternativi kimi qavranılmasından qaynaqlandığını düşünürük. Yuxarıda
təqdim etdiyimiz mətn hissəsindən aydın olur ki, Əhmədxan şəhərin qorunması
üçün Goroğlunun oğulluğu Ayvazın göndərilməsini təklif etdikdə, o hiddətlənir
və nəticədə Əhmədxanın özünü 40 igidlə şəhəri müdafiə etməyə yollayır. Göründüyü kimi, dayı və bacıoğlu arasında dramatizm hələ də davam etməkdədir və
bütün taxt-taca sahib olan Goroğlu ata obrazının əvəzedicisi olan dayısının hansısa bir məsləhətinə belə səbr edə bilmir. Şəhərə qayıdan Əhmədxan “Bu dövr
kimin dövrü? Əhməd xanın dövrü!” deyib özünü padşah elan edir. Bu da bir qədər
əvvəl vurğuladığımız kimi, dayının öz taxt-tacını yalnız bir yuxu əsasında, öz
xoşuna bacısı oğlu Goroğluya verməsini şübhə altına alır. Əslində, yuxu əsasında
ifadə olunan “dağ altında qalmaq” və onun yozumu ata və oğul obrazının əvəzedicisi olan dayı-bacıoğlu münasibətlərindəki kəskin konflikt və mübarizənin
ifadəsi kimi anlaşılmalıdır. Təsadüfi deyildir ki, Əhmədxan saraya çatan kimi
özünü şah elan edir ki, bu da ata obrazının əvəzedicisi olan dayının oğul semantikası daşıyan bacıoğlu ilə edipal konfliktdən qaynaqlanan hakimiyyət, mövqe uğrunda mübarizə aparması kimi qavranılmalıdır. Yəni könüllü şəkildə hakimiyyətini Goroğluya verməyən dayı uyğun məqam tapan kimi öncəki mövqeyini bərpa
etməyə çalışır. Goroğlunun arvadını və Ayvazın arvad və uşaqlarını ələ keçirən
dayı əvvəl onları asdırmaq istəsə də, ətrafdakıların məsləhəti ilə hər iki qadını və
Zeynəbşah Ayimın iki oğlunu döydürüb şəhərdən qovdurur. Daha sonra Haldarhan və Qaraxan qüvvələrini birləşdirib Əhmədxanı məğlub edir və onu zindana
salırlar. Mübarizədən qayıdan Goroğlu dayısını zindandan çıxartdırıb yanına
gətirdir və ona deyir: “Ey saqqalı ağarıb könlü ağarmayan nankor dayı! Sən mənim dayımsan, bu işləri necə etdin?” (5, 401). Göründüyü kimi, Goroğlu dayısını
“könlünün ağarmaması” ilə günahlandırır. “Dayının könlünün ağarmaması”, əslində, onun hakimiyyət və mövqe uğrunda mübarizədən geri çəkilməməsinə işarədir. Burada konfliktin təqdimatı edipal konfliktin psixoloji daşıyıcısı olan bacıoğlunun, oğulun mövqeyindən ifadə olunması dayının bütün hallarda günahkar
durumlara salınmasına səbəb olur. Belə bir psixoloji mövqe əsasında Goroğlu
“qaşa-qaş, gözə göz” prinsipi ilə dayısını şəhərdən qovdurur. Beləliklə, o, ikinci
dəfə də dayısını neytrallaşdırmaqla, hakimiyyətinə şərik çıxmaqdan uzaqlaşdıra
bilir. Süjetin sonrakı inkişafından görürük ki, Əhmədxanın qızı Botagözlə qarşılaşan Goroğlunun oğulluğu Ayvazın ondan xoşu gəlir. Goroğlu bütün bəyləri
dayısı Əhməd xana elçi salmaq istəsə də, onlar Əhməd xandan qorxduqlarına və
onun da öz qızını Ayvaza verməyəcəyinə əmin olduqlarına görə gənci bu istəkdən
daşındırmaq istəyirlər. Qovulduqdan sonra Zəngilər şahına sığınan Əhmədxan
Goroğlunun ordusunun zəifləməsini əsas gətirib şahı Goroğlu üzərinə yürüş etməyə təhrik edir. Bundan ruhlanan Zəngilər şahı Goroğluya məktub yazıb ondan
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bütün var-dövlətinin yarısını tələb edir, o həmçinin “Xanımın ikidirsə, birini mənə
ver” (5, 474) deyir. Goroğlu elçilərin hamısını öldürmək istəsə də, Ayvazın
məsləhəti ilə bundan vaz keçir: “Cəza olsun deyə elçilərin qulağını, burnunu
kəsdirib boynuna asdırdı” (5, 475). Göründüyü kimi, Əhməd xanın özü yox,
təhrik etdiyi Zəngilər şahı Goroğludan arvadını istəyir. Bizə elə gəlir ki, buna da
Goroğlu və dayısı arasındakı mübarizənin əsasında dayanan edipal arzulardan
qaynaqlanan konfliktin davamı kimi baxmaq olar. Goroğlunun iqtidardan məhrum
edilməsi üçün ondan var-dövlətinin yarısı ilə bərabər arvadlarından biri də istənilir. Bu, əslində, Goroğlunun sərt kişilik mövqeyinə müdaxilə kimi qavranılır ki,
nəticədə o, dayısı ilə əlbir olan düşmənin elçilərinin fallik məzmun daşıyan orqanlarını kəsdirib boynuna asdırmaqla onları xədim edir, iqtidarsızlaşdırır. Mətndən
gördüyümüz kimi o, düşmən elçilərinin burnunu və qulağını kəsdirərək boyunlarından asdırır. Çox geniş şəkildə üzərində durmadan deyək ki, psixoanalizin
nəzəri müddəaları və allomotivlər müstəvisində yanaşanda fallik məzmunun digər
bədən orqanları ilə ifadəsi artıq sübut olunmuş bir məsələdir. Belə olduqda kişi
cinsiyyət orqanının funksiyaları qulaq, burun, ayaq, diş, saç və s. orqanlara köçürülür. Odur ki, eyni yaş qruplarından ibarət mühitdə açıq-saçıq şəkildə ifadə olunan motiv müxtəlif səviyyəli sərhəd və baryerləri (cins, yaş və s.) olan fərdlər
arasında ünsiyyətdə asanlıqla allomotivlər cərgəsindəki uyğun motivlə yer dəyişdirir (“Heç qulağıma da deyil”, “dilini sox qarnına” kimi ifadələri onların yaşıdlar
arasında aktuallaşan daha vulqar variantları ilə müqayisə et). Bu baxımda Goroğludan arvadını istəyərək hiperseksual bir davranış sərgiləyən düşmən elçisinin
burnunun və qulağının kəsilərək boynundan asılması xalq təfəkküründə ereksiya
vəziyyətindəki fallosu işarələyən burun və qulağın aradan qaldırılmasına xidmət
edir ki, bu da düşmənin simvolik olaraq kişilikdən məhrum edilməsi semantikasını daşıyır. Daha sonra Goroğlu və Zəngilər şahı arasında müharibə başlayır. Bu
arada Ayvaz Zəngilər şahının qızına da aşiq olur və onu qaçırdır. Zəngilər padşahı
ilə uzun sürən mübarizədən sonra Goroğlu Gol pəhlivandan qüvvə alıb onu məğlub edir. Onlarla barışan “Goroğlu dayısı Əhməd Sərdarı yanına alıb öz məmləkətinə doğru yola çıxdı” (5, 485). Öz taxt-tacını Ayvaza verən Goroğlu “Əhməd
komutanın qızını və Zəngilər Şahının qızını ona aldı” (5, 489). Göründüyü kimi,
qalib gələn Goroğlu Əhməd şahın qızı ilə yanaşı Zəngilər şahının qızını da oğulluğu Ayvaza alir. Sosial davranışlar kontekstində qohumluq, mübadilə kimi
çıxış edən “qız alma” ritual kontekstdə bir tərəfi digərinə tabeetdirmə mexanizmlərindən biridir. Kosmoqonik kontekstdə sakralı profana, profanı sakrala,
təbiəti cəmiyyətə, cəmiyyəti təbiətə tabe etdirən, bağlayan vasitə olan bu akt güclər
müstəvisində zəifi güclüyə tabe etdirmək məzmunu daşıyır. Yeri gəlmişkən deyək
ki, patriarxal mühitdəki “oğlan övlada sahib olmaq arzusu” da bu kompleksdən
qaynaqlanır. Heç təsadüfi deyildir ki, oğlan uşağı haqqında “oğul düşmən
çəpəridir” deyirlər. Bunun əksinə olaraq, xalq həyatında qız uşağı, xüsusən də
uzağa ərə verilən qız haqqında “kəsik”, “sınıq” kimi ifadələrdən istifadə olunur
(məs. filan yerdə kəsik// sınıq bacım var). Yəni oğlan uşağı düşmən çəpəri kimi
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nəslin bütövlüyünə şərait yaratdığı halda, qız “sınıq” və “kəsik” kimi bütövlüyə
xələl gətirən fakt olaraq dəyərləndirilir. Qız qaçırtmanın da təhqiredici, alçaldıcı
çaları da məhz elə bu patriarxal psixologiyadan qaynaqlanır. Qalib gələn Goroğlunun oğulluğu Ayvazın Zəngilər şahı ilə bərabər Əhmədxanın qızını da alması
düşmənlərin hər ikisinin tabe etdirilməsinə xidmət edən davranış kimi anlaşılmalıdır. Göründüyü kimi, Goroğlu öz dayısını cəzalandırmadan özü ilə birgə vətənə gətirir. Beləliklə də qəhrəmanın edipal arzularından qaynaqlanan bacıoğlu
(oğul) və dayı (ata) arasında konflikt qızının Ayvazla evləndirilməsi ilə başa çatır.
Koroğlu obrazının psixosemantik mahiyyətinin dərindən anlaşılması üçün
dastanın türkmən, qazax və özbək variantlarındakı analoji faktların da diqqət
mərkəzinə gətirilməsinin vacib olduğunu düşünürük. Lakin izah olunacaq faktların semantikasının daha dərindən öyrənilməsi üçün onları ümumsüjet kontekstində təhlilə cəlb edilməsi lazımdır.
Mətn faktları psixosemantik kontekstdə araşdırılarkən müəllifin subyektiv
yanaşmalardan mümkün qədər uzaqlaşmasını təmin etməyin məqbul yollarından
biri də folklorun variantlılıq xüsusiyyəti ilə yanaşı, mənaların kontekstlə əlaqəsinin də nəzərə alınmasıdır. Bu mənada “Koroğlu” dastanındakı ayrı-ayrı məqamların izahı zamanı onların digər versiya və variantlardakı məna çalarını nəzərə almaqla yanaşı, detal və nüansların konkret dastan süjetlərindəki kontekstual mənasını da gələcək tədqiqatlarımızda diqqət mərkəzində saxlamağa çalışacağıq.
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SUMMARY
THE PERFECT BELIEF SYSTEM IN THE MYTHOLOGICAL TEXTS
In this article the mythological texts, the mythological examples are based on
the perfect system of beliefs. Basically the specific situations in the roots of the
created examples, the existing realities are paid attention and its turning to the
mythical examples is looked through. In addition, for the first time the chronotop
investigated very much in the mythological literature is presented to scientific
literature sourced from the perfect belief system. In general, it is emphasized that
the perfect system of beliefs, the Common belief complex is the basis of the texts.
Key words: myth, perfect system, situations, mythological literature,
chronotop.
РЕЗЮМЕ
Система совершенных верований в мифологических текстах
В настоящей статье обосновывается наличие в мифических текстах и
мифологических образцах системы совершенных верований. Во внимание
принимаются данные реалии, конкретные ситуации, лежащие в корне созданных образцов, а также рассматриваются каким иносказательным образом они превращаются в мифические образцы. Кроме этого, в статье впервые в научной литературеосновательно представляется, что хронотоп, много раз исследованный в мифологической литературе, образовался из системы совершенных верований.Таким образом, указывается, что система
совершенныхверований и комплекс Единой верыпредставляет собой основной фундаментв тексте.
Ключевые слова: миф, совершенная система, ситуация, мифологическая литература, хронотоп
Mifoloji mətnləri diqqətlə araşdırarkən aydın olur ki, bu örnəklərdə mükəmməl inanclar sistemi ifadə səviyyəsində işarələnmişdir. Mif zamanının xronotopunda ifadə olunan zaman – Allah qatından yerə endirilmiş insanın Allah
qatına doğru geri qayıtması fəlsəfəsi üzərində qurulmuşdur. Maddi aləmin içərisində mövcud olan bioloji-fiziki funksiyalar baxımından zaman qavrayışı saat
əqrəbi istiqamətində irəliyə doğru getmədədir. Yəni doğumdan ölümə doğru
irəliləməkdədir. Lakin mifoloji (dini) zaman anlayışına görə ölüm son deyil, bir
haldan başqa hala, bir məkandan başqa məkana keçmədir. Yəni əvvələ qayıdışdır.
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Allah dərgahına dönüşdür. Demək bu dünyanın və mövcudiyyətin əbədi zamanı
irəli yox, geriyə gedən zamandır. Bizim düşüncəmizə görə irəli getməkdə olan zaman əslndə əvvələ getməkdə olan zamandır. Miladdan öncənin mifik düşüncəsində bu hesabla götürülən zaman fiziki prosesləri özünün əbədi gerçəkliyinə tabe
edib faktoloji formada eraya qədər geriyə gələn zamandır. Ondan doqquza,
doqquzdan səkkizə bu dinamika üzrə birinci ilə qədər gələn zaman eradan sonra
zaman baxımından əvvəldən axıra getməkdə olan trayektoriya üstündədir. Zamanın milada qədər geriyə gəlməsi fəlsəfəsi ən qədim xalqlarda da, özünü bu
fəlsəfəyə uyğunlaşdıran xalqlarda da özünü göstərir. M.ö.də era ona görə geri
gəlir ki, tarix (təqvim) ilk insanın dünyaya gəldiyi illə götürülür və təbiidir ki, illər
geriyə doğru hesablanır. Çünki ilk insandan əvvələ doğru hesablana bilməz. Bu
baxımdan çinlilər m.ö. 2397, yəhudilər m.ö. 3761, hindlilər m.ö. 3113, rusiyalılar
isə 5509-cu ildən era və təqvimlərini hesablamışlar (1, 3, 15, 16, 21).
Zamanın bu fəlsəfi gedişatı məhz epik mətndə mətnüstü, mətniçi və
mətnaltı informasiyalarda daşınmaqdadır. Elə bu fərqli düşüncə hadisəsi baxımından biz DQK-nin eradan öncəyə aid təfəkkür tərzindən gələn arxeepos
olduğunu qətiyyətlə söyləyə bilərik. Çünki bu əsərdə zaman eyniçarxlı hərəkətlə
geriyə doğru gedir ki, bu da struktur komponent olaraq bu zaman tərzini
mətnaltında kod səviyyəsində, mətn üstündə mövzu əhatəsində proyeksiyalandırır. Misal üçün, II boyda Qazan xan tərəfindən öldürülən kafir Şöklü Məlik III
boyda yenə həyatını yaşayır, III boyda yenə Qazan xan tərəfindən öldürülür, IV
boyda yenə həyatda olduğu görünür. Həmin boyun sonunda təzədən Qazan xan
tərəfindən öldürülür (2, 50, 66, 77). Yəni geriyə gedən zaman Qazan xan tərəfindən öldürülmüş Şöklü Məliyin yenidən dirilməsini, sonra yenə ölməsini, sonra yenə dirilməsini və yenə də ölməsini ifadələndirir. Yəni zaman geriyə getdiyinə görə Şöklü Məlik doğumuna qayıdır, təzədən ölməli olur və eyni şəkildə bu
bərpa prosesi davam edir. Əlbəttə bu barədə digər qiymətli fikirlər də vardır ki,
bu örnəklərdən əhəmiyyətli şəkildə diqqət çəkən birisi S.Rzasoyun tədqiqatlarında özünü göstərir. Tədqiqatçı alimə görə bu proses təkrardan irəli gəlir “Bir
mətndəki hadisələr o biri mətndəki hadisələrin davamı, yaxud əvvəli yox,
“təkrarıdır”(3, 34). Əlbəttə biz də bu situativliyi inkar etmir, lakin bunun geriyə
qayıdan zamandan irəli gələn dinamik proses və fəlsəfi düşüncə tərzi olmasına
aydınlıq gətirməyə çalışırıq.Geriyə qayıdan zaman DQK-də Qazan-Uruz münasibətlərinin kompozisiyasında da eyni formada iştirak edir. II və IV boyda
Qazan və onun oğlu Uruzun haqqında geniş bəhs açıldığı halda, XI boyda Qazan
Uruzu, Uruz da Qazanı tanımır. Hətta Qazan övladının böyüyüb igid olmasına
təəccüb edir (2, 120-121). Çünki XI boydan geriyə gələn zaman mətnüstü süjetdə IV boya və II boya dönüş xəttini inikas etdirir. Beləliklə bizim maddi-fiziki
qavrayışlarımıza görə davam edən zaman DQK də geriyə doğru hərəkət edir və
bu sakral sferaya cazibəni epik mətndə kosmoloji funksiyada təsdiqləyir. Şaquli
və üfiqi strukturdan şaxələnib düşüncədə obrazlaşan üçlük türk mifoloji modeli
və ritual sferanı təşkil edən toy, soy, boy (4, 47) Oğuz eli təşkilatı ilə bərabər
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Oğuz fütuhatını şərtləndirən sakral transmissiyada eyni səciyyəni inikas etdirir.
Mif və din arasında uyğunluq və təkrarçılıq göründüyü kimi dinin mifdən nə isə
götürməsi deyil, əksinə mifin özünün din olması səbəbindən irəli gəlir. Bu
təkrarçılıq heç də iddia olunduğu kimi qədim dövrlərdən iqtibas (kobud şəkildə
oğurluq) və yaxud transfer hadisəsi yox, eyni bir ehkamın təhrif olunduqca, Allahu-Təala tərəfindən yenidən təzələnməsi, vəhy yolu ilə peyğəmbərlik vəzifələrinin Xatəmül-Ənbiyaya qədər davam edən zəruri ardıcıllığıdır. Vəhy Allah
(Cəllə Cəlaluhu) tərəfindən müəyyən mübarək şəxsiyyətlərə bəxş edildiyi üçün
burada heç bir trans olunma (bədii, epik, struktural) şəkillənməsi ciddi qəbul
edilə bilməz. Bəzən eyniyyət yaxınlığı görünən inanc və ibadət qaydalarına da
bu cür səthi yanaşsaq, hətta mükəmməl sistemlərin guya ibtidai davranış normalarından çırpışdırılması qənaətinə gəlinir ki, bu da qeyd etdiyimiz İlahi ehkamın vəzifələndirilməsi gerçəkliyinə diqqətsiz yanaşmadan irəli gəlir.
Beləliklə, diqqət çəkək ki, dini sistem daxilində mükəmməl inanc qaynağı
olan mifin izah olunanla izah olunmayan, açıq olduğu kimi qapalı olan, (təsadüfi
deyil ki, təhkiyə üstündə olan dini mövzulu miflər F.Bayatda da “qapalı miflər”
hesab olunur) (5, 84) icrasına kütləvi icazə olanla bərabər icrası və daxil oluşu
qadağan olan, tabu qoyulan mifin kütləvi-ictimai dəyərlər baxımından tədqiqatlara cəlb olunması bir çox anlaşılmazlığa və dolaşıqlığa səbəb olmuşdur. Ən
əsası da, mifin dini inanc olması inkar olunduğundan bu məsələlərin üzərinə
kölgə salmışdır. C.Bəydili bu dolaşıqlığı aydınlaşdırmağa çalışması səbəbindən
mif və dinin bir-birinə qarşı olmadığı müddəasını irəli sürür: “Miflə dinin qarşıqarşıya qoyulması mifoloji düşüncə ilə yaşayan bir topluluğun ruh həyatını anlamaq imkanı vermir. Çünki cəmiyyətin inkişafının ilkin çağlarında mif(ologiya)
və din bütövlük içərisində olub, bir-birindən ayrılmayacaq şəkildə etnik-mədəni
düşüncəyə güc verən enerji qaynağı kimi vəhdət təşkil etmişdir” (6, 94).
Fikrimizcə, mifə materialist dünyagörüşü kimi yanaşma onun idealist mahiyyətini şübhə altına almaqda əsas rol oynamışdır. İnsanların təbiətin özündən
yaranma, qidalanma, uzun bir dialektik mərhələdən sonra insanlaşma və bu mərhələlərdə təbiətdə baş verənləri anlamamaq qorxusundan təbiət ünsürlərini müqəddəsləşdirmə, kultlaşdırma, əcdad fetişləşdirməsi, totemik, zoomofik anlayışlar,
ayrı-ayrı maddi ünsürlərin daxilində ruh mövcudluğunun bu səbəbdən axtarılması
kimi gülünc iddialar materialist yanaşma təlminin əsassız fərziyələridir. Aydındır
ki, idealist baxışlar müstəvisindən yanaşıldıqda materiya yaradılmış kütlə olaraq
qəbul olunmaqla bərabər ilk insanın Allah tərəfindən yaradılıb təbiətə endirilməsi
bütün səmavi dinlər tərəfindən elan edilən əlahəzrət faktdır. Bu insanın Adəm
əleyhissəlam olması və sonrakı bütün nəsillərin, daha sonra tayfaların, daha sonra
qövmlərin və bu xətt üzrə artmaqda olan toplumun başlanğıc nöqtəsi, ata aktı
olması zəruri reallıqdır. Lakin bu reallığın materialstlər tərəfindən inkar olunması
ciddi etiqad pozğunluğuna və ictimai-fəlsəfi dağıntılara səbəb olmuşdur. Bütün
sahələri əhatə edən bu kataklizmlər miflərin araşdırılmasında da acınacaqlı rol
oynamışdır. Miflərə yanaşmada hətta idealist bayrağı altında materialist metod93
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ların işləməsi bir çox anaxronizmləri meydana çıxarıb. Məlumdur ki, mif erkən
ibtidai dövrün baxışlar sistemi kimi əsasən iddia olunduğuna görə təbiətin (kosmosun) bir parçası kimi qəbul edilən çoxallahlığa (politeizm), ruhlara (animizm),
heyvanlara (totemizm) və digər canlı və cansız əşyalara (fetişizm) pərəstişin əsası
olaraq götürülür və bu inamlarla bağlı ən anlaşılmaz hekayələr toplusu olduğu
iddia edilir. Mifin inancdan sözə çevrilməsi üçün məlumdur ki, nitq ünsürü dil
mənbəyi əsasdır. Yəni sözün meydana çıxması üçün ilkin olaraq dil faktoru
vacibdir. Bu baxımdan istər miflərin, istər digər söz nümunələrinin, poetik örnəklərin araşdırılması gərəyindən dilin mənşəyi araşdırma tələb edir. Hansı fikir
əsasdır, sözü ifadə edən dil faktına necə yanaşılmalıdır? Bu barədə müxtəlif nəzəri
görüşlər irəli sürülmüş və bir-birini inkar edən tezislərin hipotez və antiteza
mahiyyəti bu günə qədər mübahisə törətməkdədir. Bu yerdə yenə də iki əsas
dünyagörüşü üzərində dayanmaq məcburiyyəti meydana gəlir:
1. İdealist dünyagörüşü;
2. Materialist dünyagörüşü.
Elə ikinci birincidən törəyərək idealist dünyagörüşünün bir hissəsini – materiya haqqındakı realzmini ayrıca götürərərək, idealist baxışın özünə qarşı irəli
sürülən, yalnız materiya mövcudluğunu iddia edən təftişçi materialist dünyagörüşü
olaraq meydana çıxmışdır. Bu baxımdan dilin və sözün mənşəyinin araşdırılmasında iki yanaşma tərzi sistemləşib daşınan fikirlərin istiqamətini ortaya qoyur:
a) Dilin (sözün) Ali substansional varlıq (Vahid Allah, Nurül-Ənvar, Vacib Zəruri Varlıq, Transsendent, Mütləq İdeya və s. kimi müxtəlif fəlsəfi cərəyanlarda ifadə olunan Ali yaradıcı Qüvvə) tərəfindən yaradılması;
b) İbtidai insan sürüsü tərəfindən təbii şəkildə qazanılan dil (söz, nitq)
faktoru.
Hər iki fikir ətrafında bir çox mülahizə və mübahisə əsassız elmi və qeyri dəqiq nəticələrə gətirib çıxarmış, lakin aydın və dayanıqlı ümumi elmi rəy formalaşdıra bilməmişdir. Ən təəccüblüsü də orasındadır ki, idealist-teoloji dünyagörüşünə malik bir sıra tədqiqatçıların da irəli sürdüyü teorilər bir çox hallarda
elə yuxarıda işarələdiyimiz “b” təsnifatına uyğun gələn materialist dünyagörüşünə identik olmuşdur.Əksinə, aydın məntiqi dünyagörüşünü ifadə edən baxışlar
sistemi bunun əksini isbat etməyi tələb edir. Allah Təalanın Adəm əleyhissəlama
bütün əşyaların adını öyrətməsi (təlimi-Əsma) (“Əl-Bəqərə surəsi və s.) əslində
bəhsə lüzum yaratmayan hökmdür. Hansısa insan təfəkkürünün dolaşıq məhsulu
olan nəzəri görüşlər isə hər halda ehkamdan üstün sayıla bilməz. Tarixin ən
erkən çağlrında dilin mövcudluğu faktını dilçilik elmi deyil, elə “mif dövrü”
daha bariz şəkildə təcəssüm etdirə bilər. Çünki ilkin dövrlərə gedib çıxa bilməyən elm (ən qədim yazı m.ö. 4-cü minilliyə aiddir) mif informasiyasına məntiqi
nəticə olaraq möhtacdır. B.Atəşin bu barədə maraqlı fikirləri vardır: “Kurani –
Kerim dahil mukaddes kitabların verdiyi bilgilərin dışında, maddi delil ve vesikalara dayanan tarix ilmi insanlığın geçmişi hakkında fazla bir şey bilmemektedir. Bilhassa geriye doğru gittikçe meçhuller ve istifhamlar artmaktadır. Ar94
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keolojik kazılar sonunda elde edilen vasi kalar, Durkheim sosyolojisinin iddiasına zıt olarak eski kevimlerde (mesela eski Mısırda) tevhid inancının mevcud
olduğunu ispatlamışdır” (7, 58). Mifin ölməməsi, şifahi və yazılı mətnlərə adaptasiya olunaraq onda daşınması şifrələnmiş məlumat bazası olduğunu göstərir.
Elə bu baxımdan da Bibliyada göstərilən Babil mifi (dillərin eyni mənşəli olub,
sonradan ayrılması) dilin və sözün ilk insan vasitəsilə mü kəmməl şəkildə yer
üzünə gəlməsi və sonradan müxtəlif şəkillərə düşməsi gerçəkliyini təsdiq edir.
Fikrimizcə, ilk yazı işarələrinin və simvolik ifadələrin meydana gəlməsi məhz
Babil hadisəsindən sonrakı dövrlərə düşür.
İnsanlar bir-biri arasında anlayışlı əlaqələri əsasən şəkillər vasitəsilə qurmağa başlamışlar. İnsan kütləsinin çoxalması, müxtəlif ərazilərə yayılması, coğrafi amillərin spesifik təsiri nəticəsində həm dil diferensillaşması, həmçinin
inanc dəyişik-liklərinin baş verməsinə baxmayaraq mənfəət əlaqələri üçün insanlar arasında anlaşma ehtiyacı piktoqrafik yazıları meydana çıxarmışdır. Piktoqrafik yazıdan səs yazısına qədər keçilən yolun əsasında səkil, rəsm dayanır
ki, şifahi nitq ilə yazılı nitq arasındakı birləşdirici faktor şəkil fəlsəfəsi olmuşdur. Hər söz bir şəkil ilə hesablandığı kimi (piktoqrafiya), hər hərf özü də bir
şəkildir (hərfi yazı). Hərf səsin, şəkli yazı isə sözün şəklidir. Bizə görə, mifologiyada əşyaların və şəkillərin ifası ona pərəstiş etməkdən daha çox “anlaşıqlı
danışıq vasitəsi” olmuşdur. Elə piktoqrafik yazılar da müəyyən rəmz, simvol
olaraq şüurda müəyyən bir situasiya, funksiya və hərəkəti canlandırmaq üçün
istifadə olunmuşdur. Mixi yazıların, run, qədim türk və yaxud Orxon-Yenisey
əlifbasının ərəb və sami xalqlara məxsus əbcəd əlifbasının ( hər hərf bir rəqəm,
eyni zamanda müxtəlif rəmzdir) simvolikası bu fikri daha da qüvvətləndirə bilər.
Biz bu baxımdan mif simvolikasının ciddi araşdırılmasına ehtiyac hiss edirik.
Bu simvolikanın araşdırılması həm qədim dövrün təfəkkür tərzini öyrənməyə,
həm də təhrif olunanın mövcudluğunu təsdiq etməyə kömək ola bilər.
Mifik mətnlərdə mövcud olan mövhumi obrazlar sistemi də gerçək mifdən
ayrılan epik layların mükəmməl dini sistemdən qopduğunu göstərir. Əgər epik
mətn əsasında uydurma və gerçəklik bir-birinə çulğalaşmış şəkildə özünü göstərirsə, obrazların kökündə mövcud olan gerçəkliyi və uydurmanı bir-birindən
fərqləndirən spesifiklik də diqqətdən kənarda qala bilməz.
Demonoloji obrazların meydana gəlib, epik mətn hadisəsinə çevrilməsi onların mövcud olmaması anlamını vermir. El ağzında bu gün belə işlək olan cin və
ruh haqqındakı hekayətlər bir tərəfdən şüuri-psixi yaşantıdan irəli gələn qarabasma-(hallüsinasiya)lardan törəyirsə, başqa bir tərəfdən gerçək görüntülərdən də
qaynaqlanır. Ruhların və cinlərin, ümumiyyətlə mövhumi varlıqların mövcudluğu
bütün dinlərdə ehkam səviyyəsində qəbul olunur. Beləliklə demonoloji varlıqlara
aid olan mifik obrazlar ( yazılı ədəbiyyatda da demonik obrazlar böyük ədəbi əsərlərin mövzusunun hərəkətverici obrazı olmuşdur (8, 1-474; 9, 153-180; 10, 253342) Bundan əlavə okkultik və spiritist sahələrə (ruhlarla praktiki ünsiyyətə çalışan
gizli sahələr) və magiya ilə bağlı ayin və mərasimlərə aid olan mif bilgiləri, eyni
95
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zamanda batini sahələrə aidliyi ilə seçilən mistiki sahələr (şamanizmdə olan müəyyən ayin və rituallar) mifin dünyagörüşü forması kimi din anlayışı dasıması, epik
mətn tipi kimi bu sistemdən qopan ifadə təzahürü olması bir daha təsdiqlənir. Sadəcə olaraq epik mətnə düşən bu məlumat mənbəyinin mövcudluğunun inkar olunması fetiş, totem (kult), büt və s. bu kimi bütpərəst dünyagörüşünün mətnə tətbiq
olunmasının müddəa olaraq alternativsiz qədim mədəniyyət tipi kimi göstərilməsini əsaslandırmışdır. Bundan əlavə qadağan olunmuş sahələrin kütləvi şəkildə aşkara çıxarılması eyni zamanda mətndə mövcud olan anaxronizm (bilərəkdən pozulan xronoliji ardıcıllıq), sofizm (bilərəkdən yalanın doğru kimi əsaslandırılması)
və paralogizm (bilməyərəkdən yalanın doğru kimi əsaslandırılması) kimi spesifik
funksiyaların bir-birinə qarışması, göründüyü kimi nəticə etibarilə də mətndə olan
gerçək və uydurmanın aydınlaşdırılmaması və mətnə ifrat yanaşma tərzi bir çox
məsələlərin dolaşıq düyünlərə düşməsinə səbəb olmuşdur.
Mif simvollarından tutmuş təxəyyüldən doğan və qeyd etdiyimiz kimi təxəyyülə bənzəyib təsəvvürdən meydana gələn süjet, motiv və mövzular – mifoloji sistemin vahid bir sistem olduğu, Yaradandan və onun yaratdığı mövcudatdan bəhs edən dünyagörüşü forması və epik ifadə tərzi kimi ortaya çıxdığı
qənaətini doğurur. Lakin bu da inkar olunmazdır ki, epik tələbat hadisələrin
çılpaq təzahürünün qarşısını alır. Epik mətni formalaşdıran subyekt (informator)
nəql etdiyi hadisəyə bəzək vurur, onu dəyişdirir, bəzən uydurmanı gerçək, bəzən
gerçəyi uydurma kimi təqdim edir, bir sözlə, necə olanı necə olan kimi deyil,
necə görmək istədiyi kimi təsvir edir. Məhz epik mətnlərin bu xarakteristikası
dünyagörüşü və simvolikanın da bir-birinə qarışmasına səbəb olur. Təqiqatçı
epik səviyyələri tarixi-real faktorlardan ayırıb bu mətn strukturunu analiz və
sintez edərkən aydındır ki, bu mürəkkəb prosesi təsnif etməyə çalışmazsa, bu
mətn üzərində ideoloji repressiyalara gətirib çıxara bilər.
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TÜRK XALQLARININ İNANCLARINDA TUL VƏ RİTUAL AĞLAMA
Açar sözlər: ruh, tül, ritual, ritual, inanclar
Тул и ритуальный плач в верованиях тюрков
Резюме
В статье проанализированы верования и представления тюркских
народов, связанные с душой человека. Душа рассматривается главной ценностью и связуюшим звеном всех трех миров. В тюркских и монгольских
языках существует много слов для обозначения души и ее состояния.
Можно заключить, что душа выходить из тела человека в момент смерти.
В статье проанализированы доисламские элементы в погребальной обрядности казахов и материалы по шаманству у телеутов. В статье проанализированы душа в древних верованиях тюрков Алтая и ее свойства по
представлению телеутов, Среднеазиатский тул и его Сибирские параллели,
домусульманские верования и обряды в Средней Азии и обряд изгнания
«черной души» в страну мертвых у хакасов. Эти верования сохраняются в
пословицах и поговорках тюркского народа. В статье проанализированы
традиционные представления хакасов о злых духах айна.
Ключевые слова: душа, тул, обряд, ритуал, верования.
Tul and ritual weep in the beliefs of Turkish people
Summary
Beliefs and view of Turkic connected with soul were analyzed. Soul is
considered as the main value and connecting link of all three worlds. All
ceremonies and rituals are concentrated around it. İmportant transitional period
in the life of the human beings: death. Theis is stage consist of beliefs, customs,
spiritual and mystical items. This study investigated the transitional periods such
as the death of the protagonists in folktales which belong to Turkish people.
Many beliefs and traditions which come from past to present and which belong
to the period before islam, have kept living in our traditions. The beliefs and
practices of Turkish people contain the overtones of historical culture. Ancient
Turkish riligion, shamanism and Turkish mythology underlie the present beliefs
and practices. Have the vital importance for Turkish literature thanks to
mythological and folkloric items of them.
Key words: soul, tul, ceremony, ritual, belief.
Sığıt sarın (ağı) – Ritual ağlama. Teleutlarda ölü evinə gələn qohum-əqrəba toplaşıb Sığıt sarın, yəni ağı deyirdilər (Sarın bayatı deməkdir, ağı baya97
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tının növüdür. Azərbaycanda da yas yerində ağı deyilir). Anadoluda agis - yagit,
ağıt, klassik monqol dilində gasal deyilir. Əski türk yazılı abidələrində sigit
sözünün kökündə duran sig – sızlanmaq, yanıb – yaxılmaq deməkdir (1,264).
Orxan abidələrində Alp-ər-Tonqa haqqında ağıya rast gəlinir. Teleut inancına
görə, əgər sığıtı oxumasalar, ölü o dünyada kar olardı. Məsələn, teleutların bir
Sığıt-sarınında günahkarlar (kıyal edənlər) haqqında deyilir:
“Ailu ba yerde nə kıyal edə,
Ağoi təmirdə çın kıyal edə.
Köqüm təmirdə çın kıyal edə.
Ailu ba yerdə nə kıyal edə,
Arbıs-na kanda çın kıyal edə.
Kündü-ba yerdə nə kıyal edə,
Kündüs pa kanda çın kıyal edə” (2,266).
V.P.Dyakonova tuvalıların dəfn adətlərindən tarixi – etnoqrafik mənbə
kimi danışarkən, qeyd edir ki, tuvalılarda adi ağlama ıyla və ya paqır, ölü üçün
ağlama isə sığıt adlanır. Bu, ağı deyib hönkürmə anlamına gəlir,yəni sıdqınmaq.
Qazaxlar yas yerində yalnız qadınların deyib ağladıqları, şeir şəklindəki ağıya
Joktau (Coktav) deyirlər. Qazax adətinə görə ölü qaldırılan zaman qadın üzünü
elə dərin cırmalı idi ki, “basım karalı, betim jaralı”, yəni “başım qaralı, üzüm
yaralı” deyə bilsin (7,135). J.P.Ru bildirir ki, hətta üzlərini bıçaqla kəsirlər ki,
qan göz yaşları ilə birlikdə axsın. Ağlayıb sızlanmalar və ölünün çadırı ətrafında
dolanaraq üzün bıçaqla kəsilməsi bir ritualı təşkil edir (1,245). Qırğızlarda əgər
dul qadının üzündən qan gəlmirsə, yaxınları sümüklə onun yanaqlarını didirdilər. Bu adət qaraqalpaqlarda da olmuşdur (27). Bu, öz əksini “Kitabi Dədə
Qorqud” dastanının “Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul” boyunda da tapmışdır.
Dastanda Dəli Domrul anasına “Yoxsa oğul Dəli Domrul deyə ağlarsanmı, Acı
dırnaq ağ üzünə salarsanmı, Qarğı kimi qara saçın yolarsanmı?” – deyə sorusur.
Türklərin yas mərasimində saçları və üzləri ilə bərabər qulaqlarının birini də
kəsdikləri deyilir (1, 272). Kürdlərdə isə qadınlar hörüklərini kəsib, yaxasını
cırıb, yanıqlı ağlamaqla bərabər başlarına kül tökürdülər (28). Qərbi Tacikistanda yaşayan dağ tacikləri (Qaratəkin və Darvaza tacikləri) ölü üçün ağlamanı
4 mərhələdə həyata keçirirdilər: dəfn edilən gün ölünü ağlama, atı ilə birlikdə
ağlama, ölünün pal-paltarını ağlama və dəfndən sonrakı ağlama (26). Yas
yerində ağlaşmanı təşkil edən xüsusi sığıtçılar fəaliyyət göstərirdi.
Sığıtı tuvalı qadınlar saçlarını açıb, (qırğızlarda 7 gün qadınlar saç hörüklərini açıq saxlamalı idilər (1,246). Qadınlar bu ritualı paltarlarını sol tərəflərinə
geyinib, bər-bəzəklərini çıxarıb tabutun yanında icra edirdilər. Arvad ərinin tabutunun baş ucunda oturaraq sığıt deyirdi. Bu ritual ağlama ağı-sığıt Ulaqan
telenqitlərində və teleslərdə də vardır. Coktav söyləyən qazax-qırğız qadınları
paltarlarını tərs geyinib, tərs otururdular (yəni üzü divara). Yas əlaməti olaraq
saç kəsmə ilk dəfə saqaylarda aşkar edilmişdir. Beltirlər yasda dul qadının hörüklərini açandan sonra yarısından aşağısını kəsirdilər. Bu adət göytürklərdə də
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vardır (9,197). Nqanasanlarda yaslı qadınlar 3il saçlarını toplamırdılar (16,38).
A.İ.Sırkaşevin təqdim etdiyi sığıt nümunəsi Azərbaycanda yasda deyilən ağılarla mövzu və funksiya baxımından səsləşir (6,54). N.P.Dırenkova Şor folklorunda sarın bayatı janrından və onun növlərindən bəhs edərkən, ölünü ağlayan zaman deyilən ağıya Syt- syğyt deyildiyini qeyd edir (3,XI).
Lakin sığıtı lamaist tuvalılara aid etmək olmaz. Çünki lamlar dualarını (erel)
şux səslə, xos mövzularda ifa edirdilər ki, ölünün ruhu bir daha xoş xasiyyətli uşaq
olaraq dünyaya gəlsin (7,101). Güney Azərbaycanın Arazpar və Qaradağ bölgəsində yaşayan qarandiklər də ölünü davul və saz çalaraq dəfn edirdilər (20,165).
Teleut folklorunda “ıq”(tuvaca“ıqla”) termini ”ağlaşma” anlamını verir
və Teleut folklorunda xüsusi janrı təşkil edir (18,267). Ağı əksər türk xalqlarının
folklorunda olduğu kimi Azərbaycan folklorunda da vardır.
“Bayan-slu və Kozı-Korpeş” qazax dastanında Kozı-Korpeşin ölümündən
sonra Bayan-slu yasını sevgilisinin qisasını alaraq tutur. Qazaxların qədim
adətinə görə o, yas əlaməti olaraq hörüyünü kəsməli idi. Bayan-slu, Kodar-kula
onun hörüyü vasitəsi ilə dərin quyuya enib, öz papağında ona su çıxaracağı
təqdirdə ona ərə gedəcəyini bildirir. Kodar-kul Bayan-slunun hörüyü vasitəsilə
quyuya enir və Bayan-slu hörüyünü kəsir, Kodar-kul quyuda qalıb ölür.
Quyunun ağzına daş qoyub qəbirüstü abidə ucaldırlar (21,352).
Göz yaşları – Qazax inancına görə, gərək ölü üçün çox ağlanmasın, göz
yaşları torpağa düşməsin. Yoxsa onlar sel olub ölünün ruhuna ağırlıq edər. Lamaist tuvalılara lamlar ölü üçün çox ağlamağı qadağan edirdilər, çünki axıdılan
göz yaşları yağışa, dumana, selə çevrilib ölünün ruhuna ölülər məkanı – Tıvaajinq
Orana getməyə mane olacaq (6,100). Qarabağdan qeydə alınmış “Ağlarsa, anam
ağlasın” mətnində ölü üçün axıdılan göz yaşlarından o dünyada göl yarandığı
deyilir (9,157). Şorlarda sünə-üzüt ruhunu gecə şaman qamlıq edib çayları keçərək qovur. O çaylar evdə ölü üçün ağlayan qohum-əqrəbasının, ailəsinin göz yaşlarıdır. Şorlara görə, ölü üçün ağlayanların sağ gözündən axan göz yaşları Kançul,
sol gözündən axan yaşlar isə Çaşqul çaylarıdır və üzütü bu çaylarla yola salırlar.
Əgər göz yaşları çox olsa, çaylar daşar və üzüt çayları keçə bilməz (3,333). Üzüt
gedəndə çaylar daşıb yolunu kəsir,çətinlik yaradır. Ona görə də, şorlarda Azərbaycanda olduğu kimi ölü üçün çox ağlamaq məsləhət görülmür. Azərbaycanda
ölü yiyələrinə “çox ağlamayın, yoxsa ölənin qəbri suyla dolar” - deyirlər. Bu da
qazax, tuva, şor və teleut inancı ilə səsləşir. Teleutlarda hətta ehsan veriləndə belə
həmin ərazidə olan axar çayın adı deyilərək, “(...), balam yakşıda yarıkta yürzin”
və ya “Sünəzinə yədim bolzın” deyirlər (2,265). Şaman Erliyin oğlu Temir xan
üçün qamlıq edəndə köstin yazı kara köl- yerdəki insanların ölüləri üçün ağladıqları zaman göz yaşlarından yaranmış gölün üzərindən keçir (19,177). “Bahadır
Tevene-meqe və onun Dəmir-Şilqi atı” Tuva bahadırlıq nağılında yeraltı dünyadan çıxa bilməyən bahadırın göz yaşları atına onun halını xəbər verir (8,37).
“Varlı və kasıb” qazax nağılında da nağılın qəhrəmanı Həsən yorğun düşüb yatır.
Xanşaim böyük ilanın yaxınlaşdığını görüb Həsəni oyatmağa çalışır, lakin Həsən
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oyanmır. Xanşaimin qaynar göz yaşları Həsənin üzünə düşüb, gənc cigiti yandırır
və o ayılıb nəhəng ilanın başını kəsir (21,64).“Nəhəng Alpamıs” qazax nağılında
xan qızı zindanda quyunun dibində yatan Alpamısı görüb qəhərlənib ağlayır və
göz yaşları Alpamısın üzünə düşərək onu ayıldır (21,115).
Ağdaşdan qeydə alınmış “Göz yaşı” mətnində (SUS 755A*) Allah bir kişini
sınamaq üçün üç oğlunu əlindən alır, III oğlunu dəfn edəndə atanın gözü yaşarır və
bir damcı göz yaşı qəbrin içinə düşür. Allahın əmri ilə kişi bir-bir oğlanlarını
çağırır. İki oğlu tez gəlir, lakin III oğlu gecikir. Atası gec gəlməyinin səbəbini
soranda oğlu atasının bir damcı göz yaşının yol-izi palçıq etdiyini bildirir (23, 381).
Erliyin sarayı “Toybadım” (doymadım) adlanır və insanların göz yaşlarından yaranmış doqquz dənizin üzərində yerləşir və orada at qılından körpü
vardır. Bu körpünü keçib qaçmaq istəyən canlar dənizə düşər və dalğalar onları
təkrar Erliyin dünyasına aparar (4, 342).
Evenklərin (tunqusların) ruh haqda təsəvvürlərinə görə insan öldükdən sonra onun ruhu xanyan yeni xüsusiyyət qazanaraq, dəyişir və omi olur. Ruh omi olduqdan sonra mifik nəsil-şəcərə çayının mənşəyinə gedir və orada omilərin xüsusi
məkanına omiruka yerləşir. Ölünün ruhunun sal və ya şəcərə çayında üzərinə
tabut qoyulan masa üzərində üzdüyü təsəvvür edilirdi (11,111). Seçilmiş şamanların ölüm çayı olur.Şamanların nəsil-şəcərəsi çayda sal rolunu oynayır (12,37).
Anadoluda, Amucalarda üç gün səhər sübh tezdən qəbir sulanır. Ələvi inancına görə bu sular Haqqa gedən canın yuyunduğu yerdə yanan şamların altındakı
sulardır (13,5). Əgər su qəbrin üzərinə torpağın yatması üçün tökülürsə, onda
yağışlı havada da qəbrin sulanmasının vacibliyi bunun mühüm inancla bağlılığını
ortaya qoyur. Yas və dəfn mərasimində ağı demə ənənəsinin araşdırılması və
qeydə alınması inanclar sisteminin öyrənilməsinə xidmət edir (bax:24).
Tul – Orta Asiyada qırğız və qazaxlara məxsus adətin Sibir türklərində də
paralelləri mövcuddur. “Tul qoymaq” ifadəsi qədim türk yazılı abidələrində,
V.V.Radlovun “Lüğət”ində “dul qadın” mənasında işlənir. Əksər türk xalqlarının
dillərində, eyni zamanda Azərbaycan dilində də dul sözü yaşamaqdadır. Çox
hallarda yas günlərində alaçıqdan çöldə ipdən ölən kişinin pal-paltarını asırdılar.
Bu, Tülab kaydı adlanırdı. Çadırın ön tərəfində 40 gün fasiləsiz şam yandırırdılar.
Dəfndən sonra yas çadırında bir kötük qoyulub, ölən kişinin paltarlarını ona
geyindirib, papağını qoyurdular. Ailə üzvləri olan qadınlar ölünü simvolunu bir il
ərzində evdə saxlayır, hər səhər və axsam onun qarşısında diz çöküb ağlayır, onu
tərifləyir və hədiyyə verirdilər. Ölən kişinin dul qalmış arvadı yas yerinə hər adam
gəldikcə üzünü cırıb, ağlayırdı. Bu adət qırğız eposu “Manas”da da öz əksini
tapmışdır. Koketey öləndə vəsiyyət edir ki, sevimli arvadı Gülayım dul qalacaq.
Onun heykəli önündə gecə-gündüz ağlayıb gözlərini kor etməsin (5,248-260).
Qırğızların qədim təsəvvürünə görə ölən kişinin ruhu bir il ərzində onun
tul adlı təsvirində yaşayırdı. Bu təsvirlər Qırğızıstanın müxtəlif yerlərində müxtəlif cür idi. Ən qədim kökə malik olanlar Çatkal tülləri hesab edilir. Tul ağacdan yonulur, başı, qolları və ayaqları təsvir edilirdi. Köç zamanı dul qadın tulu
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atın üstünə qoyub öz arxasınca aparırdı. Çatkal tülləri ölülərin islamaqədərki
ritual heykəltəraşlığı idi. Tulu yurdun kişi bölümündə bir il saxlayırdılar. Saxlama müddəti bitdikdən sonra ağacdan düzəldildiyi üçün parçalayıb dul qadının
paltarları ilə birlikdə yandırırdılar (25,15).
Xakaslarda ər və ya arvadın ölümü zamanı onların yatdığı yorğan-döşək
yarı bölünürdü. Döşəyin, örtünün şimal hissəsi qadının, cənub hissəsi isə kişinin
olurdu (Ümumiyyətlə, əksər türk xalqlarında yurdun şimal hissəsi qadın, cənub
hissəsi isə kişinin hesab edilirdi). Xakaslara görə, ilk kəbin Xudax xonıx - ilahi
qismət kimi qəbul edilir. Xakas inancına görə ilk kəbindən olan ər-arvad mütləq
o dünyada görüşürlər və onların yataqları birləşir. Azərbaycan inancına görə də
kişinin birinci arvadı onun qiyamət köynəyi hesab edilir (22,157).
Qərbi Tacikistanda yaşayan dağ taciklərinin ( Qaratəkin və Darvaza tacikləri) inancına görə ölən ər arvadına meyl edir. Əgər qadın təkrara ərə gedirsə,
onda rəhmətə gedən ərinin ruhu yanır. Taciklər inanırdılar ki, ölünün ruhu qisas
almaq üçün yeni ərə xəstəlik və ya ölüm göndərir. Ona görə də dul qadının özü
və ya qohumları onun ruhunu sərinlətmək üçün qəbrin üstündəki kolu soyuq su
ilə sulayırdılar (26,131-132). Dul qadın yenidən ərə gedərsə, yaşıl ağacı qucaqlamalıdır ki, ola biləcək bədbəxtliklər ölən ərə keçsin. (”Boyad daraxtro kaş
bqira”- mütləq ağac qucaqlanmalıdır).
Tuvalılarda ölünün əynində olan paltarları cıxarılıb, alaçığın çöl tərəfindən qapının dəmir petləsinə, tanasına (ejiktin temir tanası) keçirilirdi. Bu da Orta Asiya Tulu ilə səsləşir. Azərbaycan yas adətlərində də ölünün paltarları soxa
adlanır və evdən çıxarılır. Lakin yandırmaq olmaz. Adətən, imkansızlara verilir.
Tul at - Türklərdə yas əlaməti olaraq, ölünün mindiyi atın quyruğunun kəsilməsi adəti olmuşdur. Çətin savaşlara girməyə hazırlaşan ərlər atlarının quyruqlarını kəsib tuğ edərək, özlərinin fədai olduqlarını elan edirdilər. Cığataycadakı “tul at” ifadəsinin mənşəyi bu adət hesab edilir (9,198). Hətta “Dədə Qorqud” dastanında da Beyrək öldükdən sonra Ağboz atının quyruğu sahibinin öldüyünü bildirmək adətinə görə kəsilir. Qədim adətə görə Abakan tatarları digər
türk xalqları kimi atı da sahibi ilə bərabər öldürüb dəfn edirmişlər (29,204-212).
Nanayların Kasa yas mərasimində çarpayıya qoyulub yedirdilən ölünün fotoşəkli Pane adlanırdı (bax: 14). Şimali xantlar ölünün təsvirini, kiçik fiqurunu
düzəldib, ona paltar geyindirib evdə dörd-beş il saxlayırdılar. Buna Sonqıt- Şonqot
deyirdilər. Ölünü təmsil edən bu fiqurun başına ölünün saçlarını kəsib yapışdırırdılar. Bununla da ölünün ruhunun onda yaşadığına inanırdılar. Ölünün saçdakı
ruhunun yeni doğan uşaqlara köç edəcəyinə inanırdılar. Ölünün ruhunu təcəssüm
etdirən kuklalar Şimal xantlarında İttarma, Sonqot, Sontiq, İs-xor, Şimali mansılarda Moxor, İterma, Orta Obi xantlarında isə Akan adlanırdı. Faciəvi şəkildə
ölənlərin təsvirinə isə Ura deyilirdi və evdən kənarda saxlanırdı (bax: 15).
Ölünü simvolizə edən Tulun, yastığın, heykəlciyin məhv edilməsi sağlarla
ölünün əlaqəsinin kəsilməsi demək idi. Bunu biz Nizə sındırma mərasimində də
görürük. Mərasimin sonunda ölən kişini simvolizə edən nizənin sındırılması onun
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ruhu ilə sağların əlaqəsinin kəsilməsinə xidmət edirdi. Sibir şamanlığında mərasim
və folkloru araşdırmış E.S.Novik dəfn mərasimindən danışarkən müxtəlif xalqlarda
ölünü simvolizə edən təsvirlər haqda məlumat vermişdir (17,176-182).
Nizə (Nayza) sındırma – Orta Asiyada qazax və qırğızlar ölənin kişinin
alaçığına hündürlüyü alaçığın başından yüksələn nizə sancırdılar. Nizənin başına
ölənin yaşını bildirən matəm bayrağı keçirirdilər: ölən kişi gəncdirsə bayraq
qırmızı, orta yaşlıdırsa qara, qocadırsa ağ rəngdə olurdu. Qazaxlarda matəm
bayrağı qara olurdu, lakin şəhid öldüyünü bildirmək üçün yas çadırının başına
ağ bayraq sancılırdı (10,189-196). Nizə çadırda ölənin ilinə qədər qalırdı. Köç
edəndə bayraq sancılmış nizəni ölənin atı ilə bərabər öndə aparırdılar. Nizə
ölmüş kişinin ruhunu simvolizə edən əşya funksiyasını daşıyır. Ölən kişinin
atının kəsilib ehsan verildikdən sonra yasa gələnlər hamısı nizə sancılmış ölünün
yaşadığı çadıra toplaşırdılar. Ölən kişinin arvadı və qızları nizənin yanında
otururdular. Nizənin qırılması üçün ağsaqqal dəvət edilirdi. O, alaçığın hörmətli
yerində-ön tərəfində əyləşdirilirdi. Nizəni qırmaq üçün bir cigit çağırırdı.
(Nizəni dul qalmış arvadı alacaq olan qaynı qırmalı idi). Ölən kişinin arvadı və
qızları nizədən yapışaraq, ağlaşırdılar. Gənclər at üstə duraraq, nizəni tuturdular,
cigit nizəni orta yerindən qırırdı. Ağlaşma zamanı kişilər çadırı tərk edirdilər,
orada ancaq qadınlar qalırdı. Ölənin atının yəhər-yüyənini gənclərdən biri
gətirirdi. Ona və nizəni qırma əmri verən hörmətli qonağa hədiyyə verilirdi.
Sonda qırılan nizəni ya qəbrin başdaşına sancır, ya da yandırırdılar (5,248-260).
Nqanasanlarda isə ölünü əvəz edən adam ölünün yanında oturaraq, ölünün dilindən ətrafdakılarla danışırdı. Ona qəbir qazanlara minnətdarlığını bildirirdi. Nqanasanlarda insanın ruhu-əkizi sidyanq adlanırdı, insan öldükdən sonra cəsədi tərk
edib bu dünyada insanın gördüyü işləri o dünyada edirdi. Ölənin qohumları öz aralarında danışarkən ölünün adını çəkmir, ad əvəzinə yanquma deyirdilər (16,24-38).
Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, yas mərasimində ağı söyləmə
ənənəsi əksər türk xalqları üçün xarakterikdir. Azərbaycan yas mərasimlərinin
arxaik kökündə üzütlə, yəni ölü ruhu ilə bağlı inanclar durur. Ölü ruhu və yas
mərasimləri bağlı inanclar, rituallar əksər türk xalqlarında üst-üstə düşür. Bu gün
də bu inanc və qadağalara əməl edilməsi şüuraltı kodlaşmış yaddaşın nişanıdır.
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OĞUZ EPOSUNDA QƏHRƏMAN
CƏMİYYƏTİN XİLASKARI VƏ QORUYUCUSU KİMİ
Açar sözlər: Oğuz eposu, Oğuz kağan, xilaskar, qoruyucu, ilk əcdad, mədəni qəhrəman
Farajova Aynur Aydin
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
Фараджова Айнур Айдын кызы
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.
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Ключевые слова: Огуз эпос, Огуз Каган, спаситель, защитник, первый предок, культурный герой
Məsələnin qoyuluşu: 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.
İşin 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 doğuluş” 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 işığından 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.
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meydana gətirmişlər. Miflərdə isə genezis, doğum başqa şəkildədir, bəzi
məqamlarda 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).
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Oğuz kağan da bir mif qəhrəmanı kimi “möcüzəli şəkildə” doğulur. Bu
doğuluş bütün baş qəhrəmanlar kimi Oğuz kağanı da dastanın başqa obrazlarından fərqləndirir.
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 et108
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dirən mif tiplərinin bir-biri ilə paradiqmatik bağlılığından irəli gəlir. Bütün
miflər vahid kosmoqonik mif ətrafında birləşir (12, 90-91).
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
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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
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. Tanrıtəala 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.
110

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2018/1

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.
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 meşədə baş 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.
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2. Oğuzun vəhşi ilə döyüşü 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
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 döyüşü 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.
İşin 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.
İşin 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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AŞIQ PƏNAHIN HƏYAT VƏ YARADICILIĞINA DAIR
Açar sözlər: Aşıq Pənah, saz, aşıq, Şirvan aşıq məktəbi
O жизни и творчестве Ашуга Панаха
Резюме
Ашуг Панах, обладающий уникальным талантом, был одним из мастеров, выделяющихся в Ширванской ашугской среде 20-века. Гошмы,
герайлы, вышедшие из-под пера ашуга представили и прославили его
всем, как одного из ашугов-мастеров своего времени. Ашуг Панах был
одним из мастеров, сумевших своим уникальным исполнением и масстерством сказать своё слово на свадьбах, концертных салонах, государственных мероприятиях. Люди его времени изумлялись чудесному голосу ашуга, его исполнительному жанру. Читая гошмы, таджнисы и устаднамэ
ашуга Панаха, мы видим его любовь к Родине, отчизне. Творчество ашуга
своевременно было высоко оценено государством, его произведения
издаются и передаются будущим поколениям.
Ключевые слова: Ашуг Панах, саз, ашуг, Ширванская ашугская среда
About Ashug Panah's life and creativity
Summary
Ashug Penah is one of the prominent representatives of the creative work
of turning peg of the XX century. Ashug Penah became famous as greate ashigpoet of his time with his goshmaes, geraylies, his greative talent and specific
performance manner. Ashug Penah has taken part in national festivales, in
wedding parties, in public places and state ceremonies actively. People has
loved him so much for his original voice, specific propriety in parties and his
performance ability. When we readed ashigs goshmaes, tajnises, ustadnames
and poems praised mother country we understand that, ashug has guarded his
creative work decently and has passed it to future generations.
Key words: Ashug Penah, saz, ashug, Shirvan ashig sphere
XX əsr Şirvan aşıq mühitində özünəməxsus istedad və qabiliyyəti ilə
seçilən sənətkarlardan biri Aşıq Pənah olmuşdur. O, 1926-cı ildə Salyan şəhərində doğulmuşdur, ilk təhsilini də burada almışdır. Uşaq yaşlarından qəlbində
saza yaranmış böyük sevgi və vurğınluq onu ömürlük bu sənətə bağlamışdır.
Aşıq Pənah ilk vaxtlar toy-düyünlərdə çalıb oxuyan aşıq kimi formalaşmış,
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sonsuz istedadı sayəsində xalqın ürəyinə yol tapa bilmişdir. Onu şəxsən tanıyanlar, haqlı olaraq, “Aşıq Pənahı ustad və şagird münasibətlərini hörmətlə
qoruyan saz və söz sənətkarı” (3, 5) adlandırır, aşığı klassiklərə böyük hörmətlə
yanaşan ustad sənətkar kimi dəyərləndirirdilər. Prof. İ.Əbilovun sözləri ilə
desək, “Aşıq Pənah idarə etdiyi məclislərə adi şənlik yığıncağı kimi yox, ədəbərkan məktəbi kimi baxırdı. Şübhəsiz ki, onun böyük uğurla yetkinlikdən kamillik mərtəbəsinə yüksəlməsinin başlıca səbəbi də həmin sənətkar qənaəti ilə
bağlı idi. Axı hər məclisi ədəb-ərkan məktəbinə çevirmək hər aşığa qismət olmur. Aşıq Pənahın qismətinə belə bir sənət müjdəsi düşdü. Bu da səbəbsiz deyil.
Çünki o, sənət dünyamızdan, el-obanın adət-ənənələrindən bəhrələnə-bəhrələnə
yaşın müdriklik məqamını çox-çox əvvəl fəth eləmişdi ” (3, 4).
Prof. İ.Əbilov Aşıq Pənahın yaxın dostu, sirdaşı olmuş, buna görə də
aşığın mənəvi dünyasını dərindən anlamış, xalqın ona dərin sevgisini müşahidə
edə bilmiş və aşığın insani keyfiyyətlərini daha yaxşı ifadə edə bilmişdir:
“Pənaha ümumxalq məhəbbəti danılmaz həqiqətdir. Bu məhəbbətin sirrini hərə
bir cür yoza bilər. Lakin dost, həmdəm qənaəti qəti olur. Həmyaş, yurddaş, sirdaş kimi aşığa ümumel sevgisini onda görürəm ki, əvvəla, təbiət ona fitri səs,
ilham və yaddaş bəxş eləmişdi; ikincisi, sənətini təkmilləşdirmək, cilalamaq
xatirinə müstəsna səbr, dözüm, yorulmazlıq, fitri sadəliklə bahəm ailəyə etibar
və bağlılıqla yanaşı, qohuma, dosta gərəkli olmaq eşqi, əsl türk kişisinə məxsus
mərdanəlik, qeyrət, nəhayət, xalq qarşısında borc hissini bütün mənəvi borcların
fövqündə görə bilmək məsuliyyəti... Və bir də həyat həvəsi ilə süslənmiş sadəlik, təmizlik kimi nəcib əxlaqi keyfiyyətlər...” (3, 4).
Aşığın həyatı və yaradıcılığını öyrənmək məqsədilə onun ailəsi ilə görüşdük, idarə etdiyi məclislərdə, toy-düyünlərdə iştirak edən insanlarla ünsiyyət
qurduq. Hər kəs onun adət-ənənəyə bağlı, ədəb-ərkan bilən, saza-sözə böyük dəyər verən el sənətkarı olduğunu vurğuladı. Deyilənlərə görə, o, ucaboylu, gülərüzlü, təvazökar insan olmuşdur. Təkcə yaxın qohum-əqrəbanın deyil, hətta tanımadığı, bilmədiyi, ilk dəfə gördüyü insanlara yaxşılıq edən, kasıba, kimsəsizə əl
tutan insan olmuşdur. İdarə etdiyi kənd toylarından birində aşıq görür ki, ev sahibi çox kasıbdır. Buna görə əməyinin qarşılığında ona verilən zəhmət haqqını
almır. Digər söyləyicilərdən qeydə aldığımız xatirələrdə göstərilir ki, aşıq yanında şagird dayanan bir çox insana arxa-dayaq olmuş, onlar üçün əlindən gələn yaxşılığı əsirgəməmişdir. Aşığın oğlu T.Pənahov danışır ki, ustad aşıqdan dərs alan
astaralı Aşıq Elxan illərlə onların ailə üzvlərindən biri kimi eyni evdə yaşamışdır.
Ustadı onu öz övladlarından ayırmamış, bütün ehtiyaclarını qarşılamışdır.
“Aşıq Pənahın özünün ustadı kim olmuşdur?” – soruşduğumuzda övladları
onun fitri istedadı və qabiliyyəti sayəsində aşıqlıq etdiyini, heç bir ustaddan dərs
almadığını dedilər. Qeyd etdilər ki, Pənah özü sağlığında Aşıq Ələsgəri mənəvi
ustadı saymış, bəzi söhbətlərində fikrini “ustadım Ələsgər, atam Ələsgər, oğlum
Ələsgər” kimi ifadə edirmiş (burada qeyd edək ki, Pənahın atasının adı Ələsgər
olmuşdur, atasının adını yaşatmaq üçün böyük oğlunun adını Ələsgər qoymuş115
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dur). Prof. Seyfəddin Qəniyev, Aşıq Pənahın Aşıq Qurbanxanın şagirdi olduğunu yazır. Qeyd edir ki, Aşıq Pənah aşıqlıq sənətinin sirlərini Qurbanxandan
1940-cı illərdə öyrənmiş, ustadının xeyir-duasını aldıqdan sonra gənc aşıq kimi
məclislərə qatılmışdır (5, 12).
Qeyd edək ki, Aşıq Pənahın yaradıcılığını incələyərkən onun bir sənətkar
kimi yetişməsində Aşıq Ələsgərin böyük təsiri olduğunu görmək mümkündür.
Fikrimizi aşığın “Düşdü”, “Salatın” adlı qoşmaları təsdiqləyir.
Aşıq Ələsgərdə:
Çərşənbə günündə, çeşmə başında
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü.
Atdı müjgan oxun, kecdi sinəmdən
Güləndə qadası canıma düşdü.
Aşıq Pənahda:
Çərşənbə günündə çeşmə başında
Gözüm bir qaragöz gəlinə düşdü.
Məni baxışıyla elə çəkdi ki,
Ovçu şikarının əlinə düşdü.
Ay gözəl, rəhm elə Aşıq Pənaha,
Məcnunam, bu işi yazma günaha,
Muğanlı olduğum unutdum daha,
Güzarım o Göyçə elinədüşdü (2, 76).
Yaxud Pənahın Aşıq Ələsgərə nəzirə yazdığı “Salatın” qoşmasına diqqət
edək:
Aşıq Ələsgərdə:
Sallana-sallana gedən Salatın,
Gəl belə sallanma, göz dəyər sənə.
Al-yaşıl geyinib durma qarşımda
Yayın bədnəzərdən, göz dəyər sənə.
Aşıq Pənahda:
Sallana-sallana seyrə çıxıbsan,
Bayramıdır çölün, düzün, Salatın.
Dedim günəş doğur, sabahın xeyir,
Gördüm işıq saçır üzün, Salatın.
Xınalı kəkliyi koldan eyləyən,
Qoca Ələsgəri yoldan eyləyən,
Binəva Pənahı haldan eyləyən –
Bir çarə qıl buna özün, Salatın (2, 84).
Aşıq Pənahın yaradıcılığının formalaşmasında XVII əsrin ustad aşıqlarından
olan Aşıq Abbas Tufarqanlının da xüsusi yeri vardır. Onun “Bəyənməz” rədifli
ustadnaməsi ilə Aşıq Pənahın “Pul ilən” şeiri arasındakı paralellərə baxaq:
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Aşıq Abbas Tufarqanlıda:
Adam var ki, adamların naxşıdır,
Adam var ki, anlamazdır, naşıdır.
Adam var ki, heyvan ondan yaxşıdır,
Danışdırsan, heç insanı bəyənməz (1, 10).
Aşıq Pənahda:
Adam var, pul üçün canından keçər,
Adam var, canını alar pul ilən.
Adam var, əməklə çatar şöhrətə,
Adam var, qələbə çalar pul ilən
Adam var, ac qalar, pula əyilməz,
Adam var, adına adam deyilməz.
Pənah, ayrı dolan, daim kənar gəz –
O kəs ki qab dibi yalar pul ilən (2, 49).
Göründüyü kimi, Aşıq Pənah Aşıq Abbas Tufarqanlıya aid ustadnamənin
dil və üslub xüsusiyyətlərini qorumaq şərti ilə özünün də bəzi əlavə və
dəyişikliklərini qoşmaya əlavə etmiş, yeni örnək yaratmışdır.
Aşıq Pənah aşıq şeirinin bütün janrlarında qələmini sınamışdır. Onun
qoşmaları, gəraylıları, ustadnamələri, təcnisləri, dodaqdəyməzləri bu baxımdan
fikrimizi təsdiqləyir. Məlum olur ki, Aşıq Pənah özünəqədərki aşıq sənətini dərindən mənimsəmiş, hər zaman öz üzərində işləyərək bu sənəti gələcək nəsillərə
ötürmüşdür.
Aşıq Pənahın şagirdlərindən biri Neftçala rayonunun Bankə qəsəbəsində
yaşayan Aşıq Əvəzdir. 2014-cü ildə Aşıq Əvəzlə görüşdüyümüzdə o, ustadını xoş
xatirələrlə xatırladı, onun səmimi, mehriban, səxavətli, öz şagirdlərinə hər zaman
arxa-dayaq olmasını qeyd etdi. Aşıq Əvəzin dediyinə görə, ustadı ona saz ifa etməyi
öyrətməklə yanaşı, həm də vaxtaşırı özü ilə toy-düyünlərə, el şənliklərinə aparırmış.
Gündüz məclisi idarə etməyi, dastanlar söyləməyi şagirdlərinə həvalə edirmiş. Aşıq
Pənah özü axşam saatlarında məclisə girər, onun gəlişiylə məclisə bir canlanma
gələrmiş. Aşıq Əvəz ustadının xatirəsinə yazdığı aşağıdakı şeiri dedi:
Ürəyində sazı, sözü,
Gəzdi doğma yurdu Pənah.
Bayram oldu hər gəlişi,
Harda məclisi qurdu Pənah.
Həm şairdi, həm aşıqdı,
Toy-düyünə yaraşıqdı.
Tükənməyən bir işıqdı,
Könüllərə nurdu Pənah (6).
Bu şeir ustad aşığa çoxsaylı şagirdlərindən birinin sonsuz sevgisini, sayğısını ifadə edir.
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Aşıq Pənah da digər Şirvan aşıqları kimi saz, zurna, nağara, qoşa nağara
müştərəkliyi iə çalıb oxuyurdu. Zurnada Rəşid, Mənəf, qara zurnada Alməmməd, nağarada Tapdıq, qoşa nağarada Əvəz aşığı müşayiət etmişlər. Aşığın övladı Aynurə Pənahqızının dediyinə görə, Pənah əlində saz məclisə girəndə hamı
ustada hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxırmış. Pənahın yerişində, danışığında,
ifasında qeyri-adi ahəng varmış. Saatlarca durmadan, yorulmadan öz gözəl nitqi
və gözəl ifası ilə izləyənləri heyran edirmiş. Məclisdəkilər onun dəfələrlə bədahətən şeirlər, qoşmalar söylədiyinə şahid olarmış. Şagirdlərini məclislərə aparmaqda məqsədi həm onlara maddi baxımdan dəstək olmaq idi, yəni şagird olsa
da, çalıb-oxuyub haqqını alırdı. Eyni zamanda məclisin ədəb-ərkan qaydalarını
öyrədirdi. Aşıq Pənahın məclislərdə xanəndə Qulu Əsgərov, Rübabə Muradova
və d. sənətkarlarla da birgə ifa etdiyi məqamlar olmuşdur. Gözəl səsə, mükəmməl oxu və ifa tərzinə sahib olan aşığın Yetim Segah, Zabul muğamlarını ustalıqla ifa etdiyini söyləyirlər.
Aşıq Pənah Salyan dram teatrında işləmiş, bir sıra rolların ifaçısı olmuşdur. “Teatrın repertuarında operalar, operettalar, musiqili komediyalar əsas yer
tutduğundan yapışıqlı səsi olan Pənah həmişə baş rolların ifaçısı olub... Məhz
teatr səhnəsi Pənahın qol-qanadını açıb, ona dinləyicilər qarşısında sıxılmadan,
sərbəst çıxış etmək vərdişini aşılayıb. Elə ona görə də Aşıq Pənah hər məclisdə
meydan açıb söz deməkdə, saz çalıb oxumaqda öz həmkarlarından sayılıbseçilib” (4, 85). “Salyan dövlət dram teatrının səhnəsinə gələndə Pənahın 18 yaşı
vardı, 18-20 yaşlı bir gəncin – Pənahın Məcnun, Kərəm, Qərib, Sərvər, Əsgər
rollarında inamlı və ilhamlı çıxışları sənətin sehri idi” (3, 4).
S.Qəniyev Aşıq Pənahın yaradıcılığı haqqında yazır: “Sənətkarın hər bir
şeirinin hər bir misrasının yükü, məna çəkisi var. O, “Sazıma vurğunam, son
nəfəsimdə // Sazımı qaldırıb çalasıyam mən” deməklə bir tərəfdən öz mənəvi kamilliyini təsdiq edir, digər tərəfdən sənətə bağlılığını poetik şəkildə bəyan edir.
Bu, sənətə iddialı olmaqla bərabər, özünəinamdır. Aşıq Pənah öz aşıq kimliyinin
həqiqətinə, doğruluğuna, mənasına inanır. Onun bütün həyat gücü, sənət cəsarəti
bu inamdan qaynaqlanır. Bu baxımdan, aşığın “Çıxsın meydanıma özündən deyən
// Nəğməmlə qalalar alasıyam mən” – çağırışı, sadəcə poetik pafos yox, sözdə,
sənətdə özünü təsdiq etmiş, Azərbaycan aşıq sənətində öz cığırını, öz yolunu
yaratmış bir sənətkarın mənəvi varlığının poetik manifestasiyasıdır (5, 14).
Aşıq Pənahın məclislərdə ifa etdiyi dastanlardan “Qurbani”, “Abbas və
Gülgəz”, “Koroğlunun Bağdad səfəri” və d. dastanlarını örnək göstərmək olar.
Prof. İ.Əbilov yazır ki, “O, dastandan fraqment söyləyib, başqa mövzuya keçməzdi, bir dastanı söyləməyə başladımı, onu axıradək son təfərrüatına qədər danışmamış təskin olmazdı. Məhz belə məqamda tamaşaçı-dinləyici sənətin sinkretik
vəhdətindən feyziyab olardı – şirin səsli Pənaha, püxtə rəqqas Pənaha, tum giləsi
boyda tazanə ilə bir orkestr təsiri oyadan ifaçı Pənaha valeh olardı və istər-istəməz, adama elə gələrdi ki, o, bir neçə aktyorun iştirak etdiyi meydan tamaşasına
baxır. Bəli, o, sözdən və musiqidən canlı mənzərə yaratmağı bacarırdı” (3, 6).
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Aşıq Pənahın övladlarından heç biri atasının yolunu davam etdirməmişdir.
Pənah sağlığında övladlarının ali təhsil almasını arzulamışdır. Ustad sənətkar
aşıqlıq sənətinin ağır olduğunu və bu sənətin çox çətin yollardan keçdiyini
deyirmiş. Ona görə də onların bu sənəti davam etdirməməsini tövsiyə edib.
Aşıq Pənah uzun müddət Salyan şəhər mədəniyyət evi nəzdindəki “Kür”
aşıqlar birliyinə rəhbərlik etmiş, bölgədə aşıq sənətinin yayılması, inkişaf etməsi
üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir. Salyan şəhər mədəniyyət evinin uzun illər
rəhbəri işləmiş Yavər Cəbrayılov da Aşıq Pənahı çox böyük sevgi və hörmətlə
anaraq onun haqqında ən gözəl xatirələrini bizimlə paylaşdı. Ustad aşığın
fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən dəyərləndirilmiş və “Əməkdar mədəniyyət
işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür. Aşıq Pənahın “Saz və söz”, “Məhəbbətdən
danışaq”, “Təzə söz, təzə mahnı”, “Mənim sazım”, “Sözlərimi saxla yadda” adlı
əsərləri çap olunmuşdur. Ustadın qızı Aynurə Pənahqızı 2006-cı ildə “Aşıq
Pənah dastanı” (4) adlı kitabını atasının həyat və yaradıcılığına həsr etmişdir.
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HE IS A NOVICE WHO LOOKS AT HIS MASTER UNFRIENDLY
SUMMARY
The article is dealt with the competition between Ashug Alasgar and his
master Ashug Aly. The author analyzing all versions which had been put
forward about the competition had defined that the same event happened in
1876. Ashug Alasgar had defeated his master by a poem being the difficult type
of genre. Ashug Alasgar had become famous and while leaving his master he
began to work as an independent ashug after this event.
The researcher investigating Ashug Alasgar’s creation was dating this
competition approximately to the 1850 s.
Key words: Ashug, Alasker, Aly, Goycha, tajnis.
УЧЕНИК ПРЕНЕБРЕГШИЙ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ
РЕЗЮМЕ
В статье излагается состязание ашуг Алесгера с его учителем ашугом
Алы. Автор статьи анализируя все варианты состязаний (дебатов) обнаружил, что это событие произошло в 1876 году. Ашуг Алескер победил
своего учителя в сложном жанре стиха. После этого события ашуг Алескер
прославился, расстался с учителем и стал независимым ашугом.
Исследователь И.Алескеров показал примерную дату состязания
(дебата) 1850 год .
Ключевые слова: ашуг, Алескер, Али, Гёйча, состязание, теджнис.
Aşıq Ələsgərlə ustadı Aşıq Alının deyişməsi və Ələsgərin öz ustadını
məğlub etməsi haqqındakı rəvayətlər Azərbaycan folklorşünaslığında təsdiq
olunmuş fakt sayılır. Bəzi tədqiqatçılar vəziyyəti yumşaltmaq üçün şəyirdinin
hörmətini qaldırmaq üçün Aşıq Alının qəsdən ona uduzduğunu söyləsələr də, bu
versiya inandırıcı görünmür.
Hadisə haqqında ilk şərhə H.Əlizadənin 1937-ci ildə tərtib etdiyi “Aşıq
Ələsgər” kitabına yazdığı “Aşıq Ələsgərin bioqrqfiyası” adlı ön sözündə rast
gəlirik: “Deyilənə görə, Aşıq Ələsgər ustadı Aşıq Alı ilə toy, nişan məclislərinə
gedəndə bəzən onun dediklərinə qulaq asmazmış, öz şeirlərini oxuyarmış.
Ələsgərin bu hərəkəti ustadının xoşuna getməzmiş. Bu hərəkəti tərgitmək üçün
ona nəsihətlər edərmiş. Bir gün yenə böyük bir toy məclisində ustadla şəyird
arasında söz olur. Aşıq Alının sözü Ələsgərə dəyir; Ələsgər acıqlanır. Ustadı ilə
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deyişməyi qərara alır. Məclis iki tərəfə ayrılır; bir tərəf Aşıq Alını, o biri tərəf
Aşıq Ələsgəri müdafiə edir. Ustad-şəyird bir-birilə deyişir, aralarından çox
hərbələr, ustadnamələr, divanilər, təcnislər və dodaqdəyməzlər gəlib keçir.
Nəhayət Ələsgər bədahətən məşhur və indiyə qədər heç bir aşıq tərəfindən
qabağı söylənməmiş “A yağa-yağa” təcnisini söyləyir. Aşıq Alı Aşıq Ələsgərə
cavab verə bilmir, məclisi buraxıb gedir. Bu hadisədən sonra Aşıq Ələsgər
ustadından ayrılır, özü müstəqil bir sənətkar olaraq aşıqlığa başlayır. Ələsgər,
ustadını bağlaması nəticəsində geniş kütlə arasında daha böyük şöhrət qazanır.
Onun yanına yaxın-uzaq ellərdən şəyirdlər gəlir” [1, s.5-6].
Deyişmənin başqa bir versiyasını professor P.Əfəndiyev irəli sürür: "Aşıq
Alı Ələsgəri tam yetirib hazırladıqdan sonra bir toy məclisində onunla deyişir, el
icində hormətini qaldırıb şohrətləndirmək məqsədilə məğlub olmuş bir aşıq kimi
oz sazını da ona təhvil vermək istəyir. Ələsgər isə onun bu xeyirxah hərəkətilə
razılaşmayaraq:
Bir şəyird ki, ustadına kəm baxa,
Onun gozlərinə ağ damar, dammar –
təcnisini deyir" [3, s.213-214].
Professor V.Vəliyev isə başqa versiya irəli sürür: “Həqiqi aşıqları meydana cıxarmaq, aşıqlıq sənətindən xəbərdar olmayanlara birdəfəlik saz goturməyə
icazə verməmək məqsədi ilə bir növ imtahan kecirilir. Aşıqları imtahan edən isə
Aşıq Alı olur. Butun aşıqlar imtahandan kecirilir, o məclisdə yalnız Ələsgər iştirak etmir. Aşıq Alıdan soruşurlar ki, siz şəyirdlərinizdən kimə üstünluk verirsiniz? Aşıq Alı Ələsgərin adını cəkir. Ələsgəri məclisə dəvət edirlər. Ustad ilə
şəyird olduqca ehtiyatla, hörmətlə deyişirlər. Onların deyişməsi yalnız sənətkarlıq, şeir texnikasını bilmək yolu ilə gedir. Deyişmənin qıfılbəndindən istifadə
olunmur, dini tapmacalar işlədilmir. Aşıq Alı "Görəydim" rədifli bir qoşma deyirsə, Ələsgər də həmin rədifli qoşma ilə ona cavab verir. Məclis qızışır, şairlər
coşur, qoşmadan gəraylıya, gəraylıdan müxəmməsə və təcnisə kecirlər, bu
zaman Ələsgər özü də bilmədən vaxtilə Qurbani, sonra isə Abbas Tufarqanlı
tərəfindən yaradılan,"Şərxata" adı ilə məşhur olan bir təcnis deyir. Aşıq Alı
onun təcnisinə cavab verə bilmir, öz sazını şəyirdinə verir və onun alnından
öpür. Bundan sonra Ələsgərin şöhrəti butun Azərbaycana yayılır [6, s.218].
Başqa bir maraqlı versiya Aşıq Ələsgərin nəvəsi və tədqiqatçısı İ.Ələsgərə
məxsusdur: “Göyçədə ustad aşıqlardan söhbət düşəndə, Ələsgərin adı Aşıq Alının
adı ilə yanaşı çəkilirdi. Saz-söz həvəskarları bu aşıqları müqayisə eləməyə başladılar; hansı güclüdür, hazırcavabdır; Aşıq Alımı, yoxsa Aşıq Ələsgərmi? Aşıq azarkeşləri arasında olan bu söhbət qızğın mübahisəyə səbəb oldu. Onlar aşıqları qarşılaşdırmaq qərarına gəldilər. Aşıq Alıya: “Ələsgər hər yerdə sənin bədinə danışır”,
“Ələsgər sənin sözlərini bəyənmir”, “Ələsgər özünü səndən üstün tutur” kimi yalan
xəbərlər çatdırmağa başladılar. Onlar yaxşı bilirdilər ki, xasiyyətcə tündməcaz olan
və tez əsəbiləşən Aşıq Alı çuğulların belə sözlərindən qəzəblənəcək və Aşıq Ələsgərlə deyişəcəkdir. Nəhayət, kələkləri baş tutdu. Birinci çuğulun dediyinə inan121
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mayan Aşıq Alı, ikincinin, üçüncünün... sözlərinə inandı və Ələsgəri “susdurmaq”
qərarına gəldi. Təxminən 1850-ci illərdə Göyçənin Qızılbulaq (Çaxırlı) kəndində,
Böyük Ağanın evində məqsədli təşkil elətdirdiyi məclisdə deyişməyə əvvəlcədən
hazırlaşmış olan Aşıq Alı sazıını götürüb meydana çıxdı və şəyirdini deyişməyə
çağırdı. Ələsgər nə qədər yalvarıb-yaxardısa da, Aşıq Alı inadından dönmədi,
Ələsgəri deyişməyə məcbur elədi və özü məğlub oldu. Bu işdə heç bir günahı olmadığını söyləyən Aşıq Ələsgər ustadından dönə-dönə üzr istəyib, onu sakitləşdirməyə çalışdısa da, Aşıq Alı əsəbi halda məclisi tərk elədi” [2, s.5].
Deyişmə səhnəsini İ.Ələsgər 1972-ci ildə müdafiə etdiyi namizədlik dissertasiyasının əsasında yazdığı “Haqq aşığı Ələsgər” (Bakı, 1999) kitabında nəql
edir. Ulu ustadların arasında baş vermiş olan bu deyişmə əhvalatının əvvəlcə deyilənlərdən tamam fərqli variantı Aşıq Talıbın və Aşıq Ağayarın söylədiklərindən
qələmə alınmışdır. Bu variantda göstərilir ki, Aşıq Ələsgər Aşıq Alının yanından
ayrılıb, müstəqil olaraq aşıqlığa başlayandan bir neçə il sonra Göyçə aşıqları
içərisində hörməti çox artır və şöhrəti hər tərəfə yayılmağa başlayır. Toy edib,
şənlik məclisi keçirmək istəyənlər növbəyə dayanırlar. Saz-söz, şeir-sənət xiridarları Ələsgərin ifaçılığından çox onun şairlik istedadına, bədahətən söylədiyi
tərifləmələrə, ustadnamələrə, təcnislərə heyran kəsilirlər. Onların bir çoxu öz
aralarında Aşıq Alı ilə Aşıq Ələsgəri müqayisə etməyə başlayırlar. Bəziləri Alını,
bəziləri isə Ələsgəri yüksək qiymətləndirir. Azarkeşlər (əgər belə demək mümkündürsə – İ.Ə.) arasında mübahisə uzanır. Onlar bu böyük sənətkarları deyişdirmək üçün müxtəlif vasitələrə əl atırlar. Nəhayət, onların arasını vurmaq üçün
Aşıq Alıya yalandan: “Ələsgər filan yerdə dedi ki, mən Aşıq Alıdan yaxşı aşığam”, “Aşıq Ələsgər filan yerdə sənin bədinə danışdı”, “Aşıq Ələsgər sənin sözlərini bəyənmir”, “Ələsgər deyir ki, Aşıq Alının xasiyyəti xoşuma gəlmir” kimi
bir çox sözlər deyir, Aşıq Ələsgərə insafsızcasına böhtanlar atırlar. Onlar bilirdilər
ki, tündməcaz olan Aşıq Alı belə sözlərdən qəzəblənəcək və onların bu iki sənətkarı deyişdirmək niyyəti baş tutacaqdır. Doğrudan da, belə olur.
Bir gün Aşıq Alının təşəbbüsü və bu işə maraq göstərənlərin iştirakı ilə
Qızılbulaq kəndində Böyük Ağanın evində məclis düzəldir, aşıqları, sazdan-sözdən başı çıxan adamları buraya dəvət eləyirlər. Adam göndərib, Aşıq Ələsgəri
də gətirirlər” [5, s.17].
Hadisənin ardını İ.Ələsgər Aşıq Ələsgərin öz dilindən, şəyirdlərinə danışdığı sözlərlə təsvir edir:
“Aşıq Alı məni Qızılbulağa toy adı ilə çağırmışdı. Amma qapıdan girəndə
gördüm ki, bu toy məclisinə oxşamır. Aşıq Alışan ortada çalıb oxuyurdu.
Salam verdim. Yer göstərdilər, sazı bir tərəfə qoyub əyləşdim. Həqiqətən
də, bu məclis toy məclisi deyildi.
Amma gördüm ki, hamının gözü məndədi. Başa düşdüm ki, burada mənimlə bağlı nə isə bir iş var.
Aşıq Alışan sözünü tamam eləyib sazını yerə qoyanda Aşıq Alı qeyzlə dilləndi:
– Ələsgər, niyə dilinə yiyəlik eləmirsən?!
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Dedim:
– Dilimə yiyəlik eləməyib neyləmişəm ki?
– Orda-burda dalımca artıq-əskik danışırsan!
– Ay ustad, mən heç kəsin haqqında artıq-əskik danışmaram. Sənin
haqqında pis söz danışsam, dilim lal olar.
– “Lal olar”, – deməklə dil lal olmur. Mən özüm indi sənin dilini lal eləyərəm. Sazını götür, meydana çıx!
Gördüm ki, Aşıq Alının üzü dönüb, yalvarmağa başladım:
– Ay ustad, ara sözünə, çuğul şərinə inanma! Neçə il zəhmət çəkib, bu
sənəti mana öyrədibsən, çörək veribsən. Verdiyin çörəyi əlimdən alma!
İstədim ki. Aşıq Alının əlindən öpüm, əlini çəkdi, imkan vermədi. Sazını
götürdü. Acıqlı-acıqlı dedi:
– Sənə deyirəm, sazını götür, meydana çıx!
Aşıq Alı inadından dönmürdü. Gözümü məclisə gəzdirəndə gördüm ki,
məni istəyənlər qaş-gözləri ilə işarə eləyib, meydana çıxmağımı məsləhət bilirlər. Qınağa boğuldum, sazı götürüb Aşıq Alının qarşısına çıxdım.
Aşıq Alı ağzını açanda zil səslə indiyə qədər eşitmədiyim elə bir söz
oxudu ki, başım qıcıldadı, gözlərim qaraldı, qulaqlarım batdı.. Tez yönü qibləyə
dayanıb, bir salavat çevirdim, sidq-dilnən ağamı çağırdım… Elə o saat başım
sakitləşdi, gözlərim işıqlandı, qulağım əvəlkindən də yaxşı eşitdi, ağlım-huşum
cəm oldu. Aşıq Alının oxuduğu sözün cavabını verdim. Aşıq Alı ikinci sözü
başladı, onun da cavabını verdim. Üçüncüsünü, dördüncüsünü… bəlkə on qatara
qədər söz oxudu, heç birini cavabsız qoymadım. Yerdən səsləndilər ki, indi də
Aşıq Ələsgər deyəcək, Aşıq Alı cavab verəcək. Gördüm ki, məclis iki tərəf olub.
Mən ustadımın sözünü kəsmək istəmədim; dedim ki, qoyun, neçəsini deyir,
desin. Aşıq Alı bu dəfə qəliz bir bağlama dedi. Bağlamanı da asanlıqla açdım.
Bundan sonra mənim tərəfimi saxlayanlar ayaqlarını dirədilər ki, indi də Aşıq
Ələsgər deyəcək, Aşıq Alı cavab verəcək! Aşıq Alı razılaşmağa məcbur oldu.
Bu bağlamadan sonra yəqin elədim ki, Aşıq Alının qəsdi mənim sazımı alıb
qırmaqdı. Bu isə mənə ölümdən betərdi. Ona görə saxlancımda olan bir təcnis
oxudum. Aşıq Alı cavab verə bilmədi. Məclisldəkilərin xahişi ilə başqa bir-iki
söz də oxudum, amma bağlama demədim, onların hamısı cavabsız qaldı.
Aşıq Alının əhvalı tamam dəyişmişdi. O, hirsli-hirsli dedi:
– Yaxşı, Ələsgər! Dalımca hər sözü danışdın, özünü öyüb, məni pislədin,
indi də başıma bu işi gətirdin?!” [5, s.18-20].
Burada tədqiqatçı Aşıq Ələsgərin özünə istinad etsə də, xeyli mübaliğəyə,
şişirtməyə yol vermişdir. Əgər doğrudan da Aşıq Alı Aşıq Ələsgəri meydana
çağırmış və kimin daha güclü olduğunu aydınlaşdırmağa çalışırdısa (halbuki,
H.Əlizadənin versiyasında hər şey başqa cür nəql edilir və Aşıq Ələsgərin
ölümündən cəmi 11 il sonar yazılmış hadisənin doğruluğu ehtimalı daha yüksək
sayılmalıdır), doğrudanmı Alı meydana çığırdığı adamla ədalətsizcəsinə yarışımağı özünə rəva görürdü – dalbadal on qatar söz oxuyur, hələ bundan sonra
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qəliz bir bağlama da deyir və yalnız dinləyicilərin təkidli tələbindən, etirazından
sonra Aşıq Ələsgərə söz haqqı tanıyır! Halbuki, yarışma vaxtı söz demək növbə
ilə olur. Özünə arxayın olub rəqibini meydana çağıran Alı şahidlərin gözü
önündə özünü bu cür biabır edərdimi? Əlbəttə yox!
“Məclisldəkilərin xahişi ilə başqa bir-iki söz də oxudum, amma bağlama
demədim, onların hamısı cavabsız qaldı”, – cümləsi isə Aşıq Alını tamamilə
aşağılamaqdır.
İ.Ələsgərin babasının adından nəql etdiyi bu hekayətdə diqqəti çəkən ciddi
bir məqam var: Ələsgər deyir ki, “saxlancımda olan bir təcnis oxudum. Aşıq
Alı cavab verə bilmədi”.
Ələsgərin öz dilindən deyilmiş bu cümləyə inanmamağa haqqımız yoxdur!
Buradan aydın olur ki, əvvəla, Ələsgər Alını bağladığı “A yağa-yağa” dodaqdəyməz təcnisini bədahətən deməyib, onu əvvəlcədən qoşub və bu məqamı
gözləyirmiş, yəni deyişmənin olacağını əvvəlcədən bilirmiş! İkincisi isə onu
aldadaraq Böyük Ağanın evinə gətirmələri də uydurmadan başqa bir şey deyil.
Ələsgər hazırlaşaraq bu deyişməyə gəlmişdir!
Özü təcnis ustası olan Aşıq Alını məğlub edən şey, görünür, həmin təcnisin
dodaqdəyməz şəklində olması olub və Alı ömründə ilk dəfə bu cür şeirlə qarşılaşırmış! Bu janrın yaradıcısı olan Ələsgər doğrudan da Alıdan üstün idi! Amma
hadisəni təhrif etməyə, əfsanələr uydurmağa, Alını aşağılamağa ehtiyac yoxdur.
Bu deyişmə nə vaxt olub?
İ.Ələsgər deyişmənin 1850-ci illərdə baş verdiyini irəli sürür [2, s.5].
Aşıq Alı 1835-ci ildə, Aşıq Ələsgər isə 1852-ci ildə doğulduğuna görə [4,
s.32; 4, s.210], onların 1850-ci illərdə deyişməsinin mümkün olmadığını söyləmək, bizcə artıqdır. Bəs nə vaxt?
Fikrimizcə, həmin deyişmənin tarixi Aşıq Ələsgərin “Aşıq Ələsgərlə Dəli
Alı” dastanında Dəli Alının şəninə söylədiyi “Deyin” rədifli müxəmməsindəki
“Min iki yüz doxsan dörddə Ələsgər tapdı əsəri” misrasında şifrələnmişdir [2,
s.356]. Fikrimizcə, “Ələsgər tapdı əsəri”, – deyəndə, Aşıq Alını məğlub etdiyi
“A yağa-yağa” dodaqdəyməz təcnisinə, onu qoşduğuna işarə edir, onu sanki İlahidən gələn vəhy kimi qiymətləndirir.
O vaxt işlədilən hicri-qəməri təqvimdən 1294-cü ili miladi tarixinə çevirsək,
1876-cı il alınır, yəni deyişmə 1876-cı ildə baş vermişdir. Bu vaxt Aşıq Alının 41,
Aşıq Ələsgərin isə 24 yaşı vardı, başqa sözlə, Aşıq Alı güclü təbi, istedadı ilə yanaşı, zəngin təcrübə də qazanmışdı, Türkiyədə, neçə-neçə başqa səfərlərdə olmuş nəhəng sənətkar idi! 24 yaşlı Ələsgər isə artıq öz missiyasını dərk edən, Ustadının ona
ayırdığı rolla barışmaq istəməyən və barışmayan, nəzərləri uca Göyçə dağlarının
zirvəsindən bütün Qafqaza, İrana, Anadoluya yönəlmiş Azman idi! Artıq Ələsgər
erası başlamışdı və Aşıq Alı nahaq yerə mühafizəkarlıq edərək onu əvvəlki rolunda
saxlamağa cəhd edirdi! Artıq onu Allahdan başqa heç bir qüvvə saxlaya bilməzdi!
Tanrının isə başqa fikri yox idi, çünki bu rolu, missiyanı Ələsgərə Onun Özü
ayırmışdı!
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SMOMPK TOPLUSUNUN XVIII BURAXILIŞINDA NƏŞR OLUNMUŞ
AZƏRBAYCAN UŞAQ NƏĞMƏLƏRI HAQQINDA
Açar sözlər: “Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar
toplusu” – QƏXTMT”””, uşaq nəğmələri, mərasim nəğmələri, Cəbrayıl qəzası
Об Азербайджанских детских песнях изданных
в XVIII выпуске СМОМПК
Резюме
Начиная с 80-90-ых XIX в. в «Сборнике материалов для описания
местностей и племен Кавказа» встречаются образцы азербайджанского
детского фольклора. Следует отметить, что эти фольклорные образцы,
изданные подзаголовками «Детские песни», «Детские сказки», «Детские
игры» всегда отличаются своим богатством и разнообразием.
В II отделении XVIII выпуска данного сборника изданного в 1899-ом
году напечатаны образцы представляющие различные жанры азербайджанского детского фольклора которые собраны А.Калашевым в Джебраильском уезде.
Ключевые слова: “Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа”, детские песни, обрядовая песня, Джебраильский уезд
ABOUT THE AZEBAIJANI CHILD SONGS PUBLISHING
IN THE 18TH EDITION OF THE SMOMPK COLLECTION
Summary
Beginning from the 80-90th years of the 19th century we can meet the
child folklore samples in the collection of materials dealing with the description
of the Caucasus territories and peoples. It must be noted that these folklore
samples publishing with the title of “Child songs”, “Child tales”, “Child games”
distinguished by its richness and variety.
In 1894 year, in the 18th edition, in the second part of the SMOMPK
collection the various samples of Azerbaijan child folklore collecting by
A.Kalashev in Jabrayil district are published.
Key words: “The collection of materials dealing with the description of the
Caucasus territories and peoples”, child songs, ritual songs, the Jabrayil district
Məlum olduğu kimi, XIX əsrin sonlarından başlayaraq Azərbaycan folklor
örnəkləri bir çox rusdilli qəzet və jurnallarda nəşr edilməyə başlayıb. Folklor
nümunələrimizin toplanıb sistemə salınması, tərcümə edilərək nəşr olunmasında
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1881-ci ildən Qafqaz Tədris İdarəsi tərəfindən rus dilində çap olunmuş
SMOMPK – «Сборник материалов для описания местностей и племен Кафказа» məcmuəsinin böyük rolu olub. Demək olar ki, Azərbaycan ziyalılarından
hər biri SMOMPK-la əməkdaşlıq edərək, bu böyük işdə fədakarlıq, əzm göstərmiş, böyük əmək sərf etmişlər.
XIX əsrin sonlarınadək uşaq folklor nümunələrinın toplanması haqqında
heç bir məlumat yoxdur. S.M.Qənizadə, N.Nərimanov, M.Mahmudbəyov tərəfindən Azərbaycanda uşaqlar, yeniyetmələr üçün qəzet, jurnal yaratmaq, nəşr
etmək təşəbbüsünə dəfələrlə cəhd edilsə də, bütün təşəbbüslər çar senzuru tərəfindən rədd edilmişdi.
Maraqlı haldır ki, “Uşaq folkloru” termini rus folklorşünaslığında ilk dəfə
1926, Azərbaycanda 60-cı illərdə rast gəlinsə də, SMOMPK məcmuəsində
Azərbaycan uşaq folklor nümunələrinə XIX əsrin 80-90-cu illərindən başlayaraq
rast gəlinir. Qeyd etmək lazımdır ki, “Uşaq nəğmələri”, Uşaq nağılları”, “Uşaq
oyunları” başlığı ilə dərc olunan bu folklor nümunələri öz zənginliyi və müxtəlifliyi ilə daima fərqlənib.
1894-cü il SMOMPK məcmuəsinin, 18-ci buraxılış, II hissəsində A.Kalaşevin Cəbrayıl qəzasından topladığı “Üşüdüm, ha, üşüdüm”, “A, qıza, qıza Nərgizə!”, A teşti, teşti” və İrəvan quberniyası xalq məktəbinin inspektoru A.İoakimovun ermənilərdən yazıya aldığı, türk dilində oxunan “Əlim, əlim, kəpənək”
uşaq oyun-nəğməsi rus dilinə tərcümə edilərək “Azərbaycan - Tatar mətnləri”
başlığı altında nəşr edilib. Hər bir oyun-nəğmə təqdim edilərkən bu oyunların
necə oynanılması haqqında məlumat da verilib. Məsələn, A.Kalaşev “Üşüdüm,
ha, üşüdüm” oyun-nəğməsini belə təsvir edib: “Qış vaxtı oğlanlar yerlərində
tullanaraq və nəfəslərilə öz əllərini isidərək birlikdə ifa edirlər:
Üşüdüm, hay, üşüdüm!
Qarğı batdı buduna,
Dağdan alma daşıdım.
Qarğı deyil, qamışdı.
Almacığım yedilər,
Beş barmağım gümüşdü.
Mənə çırım saxladılar.
Gümüşü verdim tata.
Mən çırımnan bezaram,
Tat mənə darı verdi,
Dərin quyu qazaram.
Darını səpdim quşa,
Dərin quyu beş keçi,
Quş mənə qanat verdi.
Hanı onun erkəçi?
Qanatdandım uşmağa.
Erkəçi qaya başında,
Haq qapısın aşmağa.
Hey elədim, gəlmədi
Qapıçı qapı toxur,
Sivit tökdüm, yemədi.
Tində bilbil oxur.
Sivit qazanda qaynar,
Mənnən kiçik qardaşım,
Qəmbər bucaxda oynar,
Tanrı kəlamın oxur”.
Qəmbər getdi oduna,
Bildiyimiz kimi, uşaqların söz yaradıcılığının inkişaf etməsinə səbəb olan
düzgülər uşaq folklorunun geniş yayılmış, özünəməxsus poetik sistemi olan
janrıdır. Çox vaxt uşaq oyunları ilə birlikdə müşayiət olunan düzgülər heca
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vəzninin yeddilik ölçüsündə olub, əksər hallarda cüt-cüt, bəzən üç-üç qafiyələnən düzgülərin mövzusunu əyləncəli əhvalatlar, bəzən bir-birilə əlaqəsi olmayan
hadisələr, uşaq fantaziyasının təsiri altında yaranan obrazlar təşkil edir. R.Qafarlı düzgülərin tarixi və adlandırılması haqda belə qeyd edir: “Düzgü adı altında
şeirlər mənşəcə çox qədimlərlə səsləşir, hər birinin ayrılıqda müəyyən məqsədlə
yarandığı az-çox nəzərə çarpır. Xalq yaradıcılığının bu nümunələrinə “düzgü”
adı verilməsinə təsadüfi hal kimi baxmaq olmaz. Bu, hər şeydən əvvəl, şeirin
quruluşundan götürülmüşdür. Belə ki, misralar zəncirvari şəkildə bağlana-bağlana bir-birinin ardınca düzülür və yaxud misra özündən əvvəlki misrada iştirak
edən sözlərdən biri əsasında qurulur və bu şəkildə növbələşmə axıradək davam
edir. Doğrudur, bu sistemin tələblərinə həmişə əməl olunmur, arada pozulur və
təzədən bərpa olunur. Bu da düzgülərin tam mətnlərinin unudulmasından, müxtəlif mövzulu bir neçə nəğmənin bir-birinə qarışmasından irəli gəlir” (2.316).
Araşdırdığımız “Üşüdüm, ha üşüdüm”, “A qıza, qıza, Nərgizə” və s.
düzgülərin də müxtəlif illərdə toplanan variantlarının bir-birindən fərqləndiyini
görürük. Onların çoxvariantlılığının səbəbi düzgülərin müxtəlif səbəblərdən
dəyişilməsindən, uşaqların onları daha rahat şəklə salmaq istəklərindən və yaxud
böyüklərin müdaxilələrindən irəli gəlmişdir. Hənəfi Zeynallı “Azərbaycan türk
mahnıları haqqında” araşdırmasında Azərbaycan xalq şeirində qafiyə məsələsinə
toxunarkən “Üşüdüm, ha, üşüdüm” uşaq oyun-nəğməsini misal çəkərək, qafiyə
hadisəsinin türk şeirində əsas olduğunu qeyd edib:
Üşüdüm, ha, üşüdüm
Ərkəc qazanda qaynar,
Dağdan alma daşıdım.
Qəmbər beşikdə oynar,
Almacığımı aldılar,
Qəmbər döyül qamışdı,
Mənə zülüm qıldılar.
Beş barmağım gümüşdü.
Mən zülümdən bezaram.
Gümüşü verdim tata
Dərin quyu qazaram.
Tat mənə darı verdi
Dərin quyu beş keçi
Darını səpdim quşa... və i.a. (11.32)
Hanı bunun ərkəci
Bu variantı SMOMPK variantı ilə qarşılaşdırdıqda bu düzgülərin bir-birindən fərqləndiyini görürük. Məsələn, SMOMPK variantında 4-cü misrada
“Mənə çırım saxladılar”, H. Zeynallının topladığı variantda “Mənə zülüm qıldılar”, F.Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabında isə “Mənə cürm verdilər” şəklində işlənib. Və yaxud SMOMPK variantında “Ərkəc qazanda qaynar”. H.
Zeynallının təqdim etdiyi variantda isə “Erkəçi qaya başında” qeyd edilib. Sonrakı illərdə müxtəlif ərazilərdən toplanmış bu düzgünün müxtəlif variantlarına
da nəzər yetirdikdə ilkin variantda rast gəlmədiyimiz digər nəğmələrin də onlara
əlavə olunduğunun şahidi oluruq. Məsələn:
Üşüdüm, ha üşüdüm,
Mənə zülüm saldılar.
Dağdan alma daşıdım,
Mən zülmdən bezaram,
Almacığımı aldılar,
Dərin quyu beş keçi,
128

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2018/1

Hanı bunun ərkəci?
Dəvə Gilan yolunda.
Ərkəc qazanda qaynar,
Gilan yolu sərbəsər,
Qənbər yanımda oynar.
İçində meymun gəzər,
Qənbər getdi oduna,
Məni gördi ağladı,
Qarğı batdı buduna.
Tumanına qığladı.
Qarğı degil qəmişdi,
Tumanı dəlik-dəlik,
Beş barmağım gümüşdi.
Qurbağa bölük-bölük,
Gümüşi verdim tata,
Balaları haxladım,
Tat mənə darı verdi.
Həsənxana saxladım,
Qanadlandım uçmağa,
Həsənxanın nəyi var?
Həqq qapısın açmağa.
Çaqqır-çuqqur çayı var,
Həqq qapısı kiliddi.
Evində bir lüti var. (5.254)
Kilid dəvə boynunda,
Əgər SMOMPK məcmuəsinin1894-cü il, 18-ci buraxılışında nəşr edilmiş
“Üşüdüm, ha üşüdüm” düzgüsü ilə Güney Azərbaycanı ərazisindən toplanmış
yuxarıda göstərimiş variantı qarşılaşdırsaq, 1-ci və 2-ci misraların eyni olduğunu, 3-cü misradan artıq dəyişikliklərin baş verdiyini, hadisələrin fərqli olduğunu,
17-ci misradan sonra artıq yeni bir nəğmənin bura qarışdığını görəcəyik. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, bu variantla H.Zeynallının qeyd etdiyi variant arasında
oxşarlıq var.
1894-cü il, XVIII buraxılışında A.İoakimov “A qıza, qıza, Nərgizə” adlı
oyun-nəğmə haqqında məlumat verərək, kiçik qızlar tərəfindən oxunduğunu
qeyd edir:
A qıza, qıza, Nərgizə!
Dəmir daraq olub,
Cehizin götür, gəl bizə.
Dəmirçinin qızları,
Bizdən gedək Təbrizə,
İtə ələk olub. (8. 58-59)
Təbriz xarab olub,
“A qıza, qıza Nərgizə” adlı düzgünün Gəncəbasar ərazisindən toplanmış
variantını SMOMPK variantı ilə müqayisə etsək, 3-cü misrada toponimlərin
fərqli olduğunu − Təbrizin Tiflislə əvəzləndiyini, hadisələrin isə tam dəyişdiyini
görürük:
A Nərgizə, Nərgizə,
Həsən bəyin nəyi var?
Bir qaşıq götür gəl bizə
Bir pota inəyi var.
Bizdən gedək Tiflisə,
Daram-duram toy gedir,
Tiflis yolu bağlıdı,
İçində fayton gedir.
Nənəmin gözü yağlıdı.
Birisi əmimqızı,
Nənəm quymaq çalanda,
Birisi dayımqızı,
Pişik başını buladı.
Birisi xalamqızı,
A pişik, kimin pişiyisən?
Yanaqları qırmızı. (3. 462)
-Həsən bəyin pişiyiyəm.
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Güney Azərbaycandan toplanmış folklor nümunəsində isə “A qıza, a qıza
Nərgizə” adlı düzgünün birinci misrasında səs artımı hadisəsi baş versə də, ilk 7
misrada ilkin variantın nisbətən qorunduğunu, 8-ci misradan isə artıq yeni bir
nəğmənin ora əlavə edildiyini və mövzunun genişləndiyini görürük:
Ayaza, ayaza Nərgizə
Sübh şəfəqin saçanda,
Cehizin gətir, gəl bizə.
İgidlər yel altında,
Bizdən gedək Təbrizə,
Sevdanın qanadında,
Təbriz xarab olub, gəl,
Dəmirçinin bağında,
Dəmir daraq olub, gəl.
Qızların otağında,
Dəmirçinin qızları
Ayaza, ayaza Nərgizə
Yolda qaldı gözləri.
Apardılar Təbrizə. (5. 218)
Günəş gözün açanda,
SMOMPK məcmuəsinin 1894-cü il buraxılışında haqqında məlumat
verilən oyun-nəğmələrdən biri də “A teşti-teşti” adlı nəğmədir. A.İoakimov bu
nəğmə haqqında belə qeyd edir: “Aşağıdakı nəğmə isə hər iki cinsdən olan
uşaqlar tərəfindən oxunurmuş, onlar daşlardan çəpər düzəldərək, dövrə vurub
onun içində oturur və bu nəğməni oxuyurlarmış:
A teşti, teşti, teşti!
Qan getdi çaya düşdü.
Üzdüm, Gilanı keşdim.
Çaydan göyərçin uşdu,
İkicə xoruz dalaşdı,
Göyərçin – alabaxda
Biri qana bulaşdı.
Yarası qəlbi taxda. (8.59)
Folklor toplayıcıları tərəfindən müxtəlif illərdə toplanıb nəşr olunmuş
digər folklor nümunələri kimi bu düzgünün də müxtəlif variantları mövcuddur.
Bəzi rayonlarda bu oyun-nəğmə “Beşdi, beşdi, ha, beşdi” ilə başlanır. Əhliman
Axundov tərəfindən toplanmış bir nümunənin isə 7 misrası eyni olsa da, digər
misrada yarası sözü yuvası kimi işlənmiş, son iki misra isə sonradan əlavə
olunmuşdur:
A teşti, teşti, teşti,
Çaydan göyərçin uşdu,
Vurdum, Gilanı keşdi,
Göyərçin, alapaxta,
İki xoruz dalaşdı,
Yuvası qəlbi, taxta,
Biri qana bulaşdı.
Görüm onu kim vursa,
Qan getdi çaya düşdü,
Qan qussun laxta-laxta. (6.179)
Şəki ərazisindən toplanmış variantda isə ilk 4 misra eyni olsa da, sonra
mövzunun dəyişdiyini və genişləndiyini, son 4 misrasına isə qızlar tərəfindən
oxunan bir nəğmənin əlavə edildiyini görürük:
A teşti, teşti, teşti,
Şərçə budağa qondu,
Vurdum Gilanı keşdi.
Budaq bir deyil, ondu.
İki xoruz dalaşdı,
Mindim bozun boynuna,
Biri qana bulaşdı.
Sürdüm Xaldan yoluna.
Qan getdi çaya düşdü,
Xaldan yolu buz bağlar,
Çaydan bir sərçə uşdu.
Dəsə-dəstə gül bağlar.
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O gülün birin üzəydim,
Qardaşımın toyunda,
Saçlarıma düzəydım.
Sağa, sola düzəydim. (4.390)
1894-cü il XVIII buraxılışında nəşr olunan oyun-nəğmələrdən biri də
“Əlim,əlim, kəpənək” nəğməsidir. A.İoakimov bu oyun-nəğmənin Ərzurumdan
gəlmiş türkcə danışan ermənilərin arasında yayılmış nəğmə olduğunu qeyd edib:
Əlim, əlim, kəpənək,
İçində meymun gəzər.
Küldən çıxan kəpənək.
Meymun bəni qorxutdu,
Kəpənəgin içinə,
Qulaxlarım sağırttı.
Süleymanın saçına,
Sağım-solum sarmusaq,
Getdim, soldum soluna.
Salla bunu, çək şunu. (8.59)
Hələb yolu − cam bazar,
Bu oyun-nəğməni də Gəncəbasar ərazisindən toplanmış digər variantı ilə
müqayisə etdikdə, cüzi fərqlərə rast gəlirik:
Əlim, əlim, kəpənək,
Hələb yolu cəm bazar,
Güldən çıxan kəpənək.
İçində meymun gəzər.
Kəpənəyin içinə,
Meymun məni qorxutdu,
Süleymanın saçına.
Qulaqların sağırtdı.
Getdim Hələb yoluna,
Sağım, solum sarımsaq,
Saldım, soldum soluna.
Salla bunu, şək hunu. (3. 390)
Məsələn, SMOMPK variantı 11, Gəncəbasar bölgəsindən toplanan oyunnəğmə 12 misradan ibarətdir. SMOMPK məcmuəsində nəşr olunan bu duzgü –
aa, bbb, cc, çç şəklində qafiyələnir, sonrakı 2 misra isə sərbəst, Gəncəbasar
variantı isə aa, bbbb, cc, çç, digər 2 misra sərbəstdir. SMOMPK variantında
ikinci misrada “Küldən çıxan kəpənək” Gəncəbasar variantında həmin misra
“Güldən çıxan kəpənək” kimi işlənib.
1894-cü il XVIII buraxılışda dərc olunan uşaq oyun-nəğmələrindən danışarkən, Günəşiçağırma ilə bağlı məşhur mərasim nəğməsi kimi tanınan və eyni
zamanda uşaq folklorunda da geniş yayılan, Azərbaycanın bəzi yerlərində “Güdü-Güdü”, “Düdü-Düdü” kimi tanınan “Qodu-Qodu” nəğməsinin də toplanması
və müxtəlif variantları haqqında da məlumat vermək istərdik. Bildiyimiz kimi,
“Qodu” Azərbaycanda “Günəşi dəvət” mərasiminin adıdır. Prof. B.Abdulla yazır: “Qodu”nun dairəvi şəkildə düzəldilməsi, alnına Günəş simvolu ─ güzgü
bağlanması, boynuna kəhrəba boyunbağı salınması, nəhayət, bütün bərbəzəyi ilə
qadına oxşadılması onun Günəşi təmsil edən vasitə olmasını söyləməyə əsas
verir” (1. 136). Ancaq Anadoluda “Qodu” yağış yağdırma mərasiminin adıdır.
Böyük alim, əslən azərbaycanlı, Azərbaycan və Anadolu folklorunu dərindən
bilən və toplayan prof. Ə.Cəfəroğlu yazır ki, Azərbaycan və Anadolu “Kodu”,
“Qodu”, “Qodu-Qodu” və “Qode-Qode”si haqqında verdiyimiz qısa bilgi bu biri-birinə bağlı ölkələrdə uşaqlar tərəfindən icra olunan törənlərin, tamamilə biribirinin eyni olduğunu göstərir. Bu fərqlə ki, yerli iqlimə uyğun olaraq Azərbaycanda G ü n ə ş i, Anadoluda isə Y a ğ ı ş ı dəvət üçün istifadə olunmuşdur (7.70).
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İrəvan-Yelizavetpol müdiriyyətinin xalq məktəblərinin müfəttişi A.İoakimov tərəfindən SMOMPK toplusunun 1890-cı il, 2-ci şöbə, 9-cu buraxılışında
“Qodu-Qodu” mərasim nəğməsinin toplanması haqqında ətraflı məlumat verilib.
A.İoakimov bu nəğməni ilk dəfə 1889-cu ildə əllərindəki ağacları taqqıldadaraq
tatar dilində bəzi sözlər söyləyən bir neçə yerli müsəlman oğlandan eşitdiyini
yazırdı. Kəhrəba təsbehə sarınmış qadın gəlinciyinin nə anlamı olduğunu
maraqlanan İoakimov onun “Kodu” adlandığını, Günəş və Ayı təcəssüm etdiyini
öyrənir və oğlandan bu sözləri yenidən təkrar etməsini xahiş edir.
Kodu, Kodu! Hay, Kodu, Kodu!
İt baldırımı daladı,
Koduya salam verdinmi?
Yağ verin yağlamağa,
Kodu burdan ötəndə,
İp verin bağlamağa.
Qırmızı gün gördünmi?
Verənin oğlu olsun,
Qara tovuq qanadı,
Vermiyənin bir kor qızı olsun,
Kim vurdu, kim sanadı?
O da çatlasın ölsün. (9.128)
Gökçəliyə getmişdim,
Daha sonra A. İoakimov qeyd edir ki, bu şeiri Böyük Vedi məktəbinin
müəllimi Vəzirova göstərir, məlum olur ki, Vəzirov bu şeirin digər variantı ilə
tanışdır:
Dodu, Dodunu gördününzmi?
Doduya salam verdinizmi?
Dodu gedəndən bəri,
Heç gün izi gördünüzmi? (9. 129)
Göründüyü kimi, A.İoakimovun topladığı versiya “Qodu”, Vəzirova məlum olan versiya isə “Dodu” adlanır. Azərbaycanın görkəmli maarif xadimi F.
Köçərlinin “Balalara hədiyyə” adlı kitabında isə bu şeirin “Güdü-Güdü” adlandığını görürük. Onun toplayıb nəşr etdirdiyi versiya A.İoakimovun topladığı variantdan bir qədər fərqlənir, belə ki, bu variantda bir bənd artırılıb:
Güdü palçığa batmışdı,
Qarmaladım götürdüm.
Qızıl qaya dibindən
Qırmızı gün götürdüm. (10.44 )
F.Köçərlinin topladığı variantın sonuncu misralarında da əlavələrin olduğunu görürük:
Verməyənin qızı olsun,
Bir gözü də kor olsun.
Təndirə düşsün,
Qırmızı bişsin! (10.44)
Sözsüz ki, izlədiyimiz çoxvariantlılıq hər bir folklor nümunəsi kimi düzgülərə də xas olan xüsusiyyətdir. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, uşaq
folklor nümunələri nə qədər dəyişikliyə məruz qalsa da, ilkin arxaik inam və
görüşləri daim qoruyub.
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(Dəllək Murad)
XÜLASƏ
Şeirləri məclislərdə ustadnamə kimi oxunan Dəllək Murad haqqında indiyədək ciddi araşdıram aparılmayıb. Buna görə də haqqında yazılanlar ziddiyətlidir.
Baxmayaraq ki, bu mövzuda mətinşünaslığımızın patriarxlarından Salman Mümtaz, aşıq yaradıcılığının gözəl bilicisi Qara Namazov, aşıqlarımızın şeirlərini toplayıb, nəşr edən Əhliman Axundov, ömrünü ermən dilində yazıb-yaradan aşıqların
öyrənilməsinə və təbliğinə həsr etmiş Əkbər Yerevanlı fikir söyləyiblər.
Çox təəssüf ki, onların heç biri Dəllək Muradın ömür yolu və yaradıcılığına
aydınlıq gətirməyiblər. Onların zamanında Dəllək Murad haqqında bilgisi olan ustad sənətkarlar çox idi. Təəssüf ki, nəsillərin dəyişməsi və çap edilən onun şeirlərini hansı qaynaqdan alındığının göstərilməməsi bu gün araşdırıcının işini çətinləşdirir. Pasportlaşdırılmamış şeir nümunələri haqqında fikir söyləmək də asan olmur.
Dəllək Muradın toplanıb nəşr edilən şeirlərinin də sayı azdır. Buna görə də
onun şeirlərindəki misralardan, ifadələrdən aşığın yaşadığı dövr haqqında fikir söyləmək çətin olur. Bütün çətinliklərə baxmayaraq Naxçıvam Respublikasında folklor
nümunələri toplayarkən əldə edə bildiyimiz xatirələrə, indiyədək rast gəldiyimiz
məqalələrə əsaslanıb Dəllək Murad haqqında bir məqalə hazırlamağı qərara aldım.
Açar sözlər: Dəllək Murad, folklorşünas, alim, şair, aşıq, müəllif, tədqiqatçı.
РЕЗЮМЕ
О Деллек Мураде, чьи стихи в обществах читались как шедевры, до сих
пор не проводились серьезные исследования. Поэтому написанное здесь
составляет противоречивость. Хотя Салман Мумтаз, являющийся патриархом
текстоведения, Гара Намазов –прекрасный знаток ашугского творчества,
Ахлиман Ахундов, который собирал ашугские стихи и опубликовал их,
Акбер Ереванский, посвятивший свою жизнь изучению и пропаганде ашугов,
творивших на армянском языке, выразили свое мнение по этой теме.
Очень жаль, что никто из них не внес ясность в жизненный путь и
творчество Деллек Мурада. В тот период было много мастеров искусства,
которые имели информацию о Деллек Мураде. К сожалению, смена поколений и не указание источника при публикации его стихов сегодня усложняет работу исследователя. Нелегко высказать мнение о непаспортированных образцов стихотворений.
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Количество число собранных и опубликованных стихов Деллек Мурада мало. Поэтому из строк, выражений в его стихах трудно высказать
мнение об эпохе, в которой жил ашуг. Когда я в Нахичеванской Республике собирала образцы фольклора, исходя из собранных воспоминаний, из
статей, которые встречала до сих пор, не смотря на все трудности, решила
подготовить статью о Деллек Мураде.
Kлючевые слова: Деллек Мурад , фольклорист, ученый, роэт, ашуг,
йследователъ
Summary
So far, no serious study has been conducted about Dallak Murad whose
poems are sang at gatherings as a masterpiece. Therefore, those written about
him are contradictory. Although Salman Mumtaz from the patriarchs of our text
studies, Gara Namazov, fine connoisseur of the ashug, Ahliman Akhundov who
collected and published the poems of ashugs, and Akbar Yeravanli who
dedicated his life to the study and promotion of ashugs writing and creating
works in the Armenian language expressed their opinions.
Unfortunately, none of them clarified Dallak Murad’s life and creativity.
There were many master artists who had knowledge and information about
Dallak Murad at their times. Unfortunately, today, change in the generations and
not mentioning the source of his published poems make the investigator’s work
difficult. It is not easy to express an opinion on the poem examples which are
not passported.
Poems by Dallak Murad which have been collected and published are less
in number. Therefore, it is difficult to express an opinion about the period which
the ashug lived in from the lines and expressions given in his poems. Despite all
the difficulties, I decided to prepare an article about Dallak Murad based on the
memories and the articles that we have obtained and found so far while
collecting folklore samples in the Nakhchivan Republic.
Key words: Dellek Murad, folk, scientist, poet, asdiq, editor, researcher.
Giriş
Aşıq şeiri xalq arasında nə qədər geniş yayılsa da, kütləviliyi ilə seçilsə də
yazıya alınmasında bir o qədər məhdudiyyət olmuşdur. Saraylarda şairlər
məclisi qurulduğu, əsərləri katiblər tərəfindən köçürüldüyü halda aşıqlara
müstəsna zamanları çıxmaqla saraylarda xor baxılmışdır. Orta əsirlərdə onların
şeirləri yazıya alınmamış, divanları tərtib edilməmişdir. Buna görə də orta
əsirlərdə yaşamış aşıqlarımız haqqında araşdırma aparmaq çox çətin olur.
Bəzən də aşıqlar məclislərdə eyni şeiri fərqli fərqli sənətkarın adına oxuyurlar. Əldə yazılı qaynaq olmadığından onlardan hansının doğru olduğunu müəyyənləşdirmək heç də asan olmur. Bəzən də ayrı-ayrı bölgələrdə və müxtəlif yüzilliklərdə yazılmış eyni adlı və ya təxəllüslü aşıqların şeirləri bir birinə qarışdırılır.
135

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2018/1

18-ci yüzillkdən başlayaraq aşıq şeirlərinə cünklərdə rast gəlmək olur. 19
yüzildə onların sayı çoxalmaqla yanaşı dövrü nəşrlərdə də görünürlər. Qəzet və
jurnallarda, SMOMK məcmuəsində olan aşıq şeirlərini sayı olduqça azdır. 20
əsirin əvvəllərindən başlayaraq dastanlarımızın və aşıq şeirlərinin toplanması və
nəşri surətlənmişdi.
1. Dəllək Murad haqqında yazılanlar
Böyük mətinşünas Salman Mümtazın 1927-1928-ci illərdə ərəb əlifbası ilə
iki cilidlik “El şairləri” (El şairləri, 1927-1928) kitabı nəşr etdirdi. Buraya arxiv
mətinlərindən alınmış heça vəzinli şeirlər daxil edilmişdi. Onların arasında
Dəllək Muradın “ Gör nədir”, “Eyləmə” şeirlərini daxil etsə də təəssüf ki, onları
haradan aldığını və Dəllək Muradın Şirvanlı olması eləcə də XIX əsrdə
yaşaması haqqında heç bir mənbə göstərməmişdir.
Azərbaycanda1929-cu ildə ərəb əlifbasından latin əlifbasına keçildiyindən
ərəb əlifbası ilə çap olunan kitabların latın əlifbası ilə nəşrinə də ehtiyac duyuldu. Buna görə də Salmaz Mümtaz kitabları üzərində yenidən işləyərək onları
1934-1935-ci illərdə latın əlifbası ilə, yenə də “El şairləri” adı ilə nəşr etdirdi.
(1.El şairləri, 1934-1935). səh.31.
Salman Mümtazdan sonra 24 il Dəllək Murad haqqında bir yazıya və ya bir
şerinin nəşrinə rast gəlmirik. Əkbər Yerevanlı filologiya elmlər namizədi elmi
dərəcəsi almaq üçün yazdığı dissertasiya əsasında hazırlayıb nəşr etdirdiyi “Erməni-Azərbaycanlı şifahi xalq ədəbiyyatı əlaqələri” (Yerevanlı Ə., 1958) kitabında
erməni dilində yazıb yaratmış 129 aşığın siyahısını verib. Təəssüf ki, bu aşıqlar
haqqında heç bir qaynaq göstərməyib. Dəllək Murad haqqında Salman Mümtazın
yazısına əsaslanaraq yazıb: “Dəllək Muradın doğulduğu və vəfat etdiyi yer məlum
deyildir. Güman etmək olar ki, XIX əsrdə yaşamışdır. Salman Mümtaz onun
şirvanlı olduğunu qeyd edir. Erməni aşıq məcmuələrində onun hər hansı bir şerinin verilməməsi də bunu sübut edir. Salman Mümtaz qeyd edir ki, onun şerləri
Azərbaycanın ən ucqar kəndlərində belə yayılmışdır”.(2. Səh 35).
Tanınmış tədqiqatçı Əhliman Axundov 1964-cü ildə nəşr etdirdiyi “Telli
saz ustadları” kitabında Dəllək Muradın “Var nədi” və “Eyləmə” “Olmaz”,
“Yaxşıdır” adlı şeirləri vermişdir. O, Dəllək Muradın XVII əsrdə yaşadığını göstərsə də, harada doğulduğu və yaşadığı haqqında məlumat verməmişdir. Ə.
Axundov el şairinin şifahi xalq yaradıcılığının nəzm formalarına müraciət edərək qoşmalar, ustadnamələr, qıfılbəndlər yazmasını qeyd edir. Onun şerləri sonrakı dövrlərdə Azərbaycan aşıq şer növlərinin formalaşmasına, eləcə də, dastan
janrının yeni-yeni növlərinin yaradılmasına təkan verməsini xüsusi vurğulayır.
El aşığının şerlərinin sonrakı dövrlərdə dastanlarımızda ustadnamə kimi istifadə
olunması haqqında da məlumat verilmişdir. Ə.Axundov el aşığının müxtəlif bölgələrdə yaşayan aşıqlardan şerlərini toplayıb nəşr etdirmişdir. (4. Ə.Axundov
“Telli saz ustadları səh. 20).
Əkbər Yerevanlı 1968-ci ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan erməni ədəbi
əlaqələri” Qədim dövrdən XVIII əsrin sonuna qədər kitabında isə görkəmli folk136
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lorşünas Əhliman Axundovun fikirlərinə əsaslanaraq növbəti dəfə qeyd edir ki,
Dəllək Murad XVII əsrdə yaşamış ustad aşıqlardan olmuş, öz ustadnamələri və
şerləri ilə xalq arasında şöhrət qazanmışdır. O, qeyd edir ki, Dəllək Murad azəri
dilində və xalq şeri sənətkarlığına dərindən yiyələnmiş bir aşıqdır”. Ə. Yerevanlı 1968 (5. səh 328-329) Ə. Yerevanlı). Ə Yerevanlı özü Aərbaycan ədəbi dil
normalarına rəyət etmədən üslub və qramatik xətalara yol verərək yazmışdır:
“Dəllək Murad başdan-başa öz yaradıcılığında azəri dilində yazmışdır”. Göründüyü kimi bütün ömrü boyu erməni dilində yazdığından öz döğma ana dilinin
ədəbi yazılış qaydasını belə unutmuşdur.
Əkbər Yerevanlı on il sonra isə filologiya elmləri doktoru adı almaq üçün
yazdığı dissertasiyanı “Azəri-erməni ədəbi əlaqələri” adı altında Yerevanda
kitab kimi nəşr etdirir. Burada el aşığının yaradıcılığı haqqında geniş söhbət açsa da onun doğum yeri haqqında məlumat vermir. Tədqiqatçı alimin Dəllək Muradın yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərindən aydın olur ki, Dəllək Murad Ermənilərin
zəbt etdikləri Azərbaycan torpağında yaşamışdır. Yenə də Əkbər Yerevanlı
görkəmli folklorşünas alimlərdən Əhliman Axundovun və Salman Mümtazın
fikirlərinə istinad edərək qeyd edir ki, D. Muradın şerləri Azərbaycanın ən ucqar
kəndlərində yaşayan aşıqların dillərində əzbər olmuşdur. Digər tərəfdən isə el
şairinin erməni aşıq məcmuələrinə hər hansı bir şerinin daxil edilməməsini
vurğulayır. Yenə həmin mənbədə Əkbər Yerevanlı yeni bir fikirlə çıxış edərək
bildirir ki, Dəllək Muradın Azərbaycan dilindəki qoşmalarının erməni xalqları
arasında da uzun müddətdən bəri sevilərək qorunub saxlanılır. Görəsən o, hansı
Azərbaycan aşığının erməni dilində şerlərinə rast gəlib ki, bu fikirlə də çıxış
edərək Dəllək Murad yaradıcılığı ilə tanış olmayan oxucularda, iki mənalı fikirlər yaradır. Axı o, Qərbi Azərbaycanda folklorla bağlı uzun müddət araşdırmalar aparmışdır. Tarixən saz-söz ustalarının şerləri onların tədqiqatçıları tərəfindən toplanıb, nəşr edilib gələcək nəsillərə çatdırılmışdır. Tədqiqatçılar tərəfindən az da olsa Dəllək Muradın da bir qisim şerləri Azərbaycan “El şairləri”
və “Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitablarında verilmişdir. Əkbər Yerevanlı
qeyd edir ki, Dəllək Muradın Metenadaranın XIX əsrə aid əlyazmaları kitablarında çoxlu sayda şerləri saxlanılmaqdadır. O halda nə üçün belə samballı el
şairinin əlyazmalarını çap etdirməyib. O, bunu özünə bir vəzifə kimi qəbul
etmədən millətinə, dininə, dilinə öz xalqının milli mənsubiyyətinə son dərəcə
bağlı olan Azərbaycanlı el aşığının şəxsiyyəti ilə bağlı oxucuda şübhə
yaratmışdır. Dəllək Muradın yadıcılığındakı yüksək insani keyfiyyətlər onun
şerlərinin demək olar ki, leymotivini təşkil edir. Əgər Dəllək Muradın erməni
dilində bir dənə olsun şerləri olsaydı, məlum olduğu kimi tarixən hər bir sahədə
olduğu kimi milli irsimizi də mənimsəməyə çalışan məhfum ermənilər el
şairinini özlərininki kimi nümayiş etdirərdilər.
Dəllək Murad elə bir el şairidir ki, yaradıcılığı onunla bağlı yanlış fikirlərin söylənilməsinə yol vermir. Çünki o, yaradıcılığı boyu demək olar ki,
Azərbaycan xalq hikmətlərinə və nəsihətlərinə söykənir.
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Göründüyü kimi Ə.Yerevanlı Dəllək Murad haqqında heç bir əsaslı tədqiqat aparmamış və azərbaycanlı tədqiqatçı alimlərin el şairi haqqındakı fikirlərinə
əsaslanaraq, ermənilər tərəfindən bəyənilsin deyə, yanlış fərziyyələrlə çıxış
etmişdir. Ə Yerevanlı Erməni aşıqlarını araşdırarkən, Dəllək Muradın çoxlu
sayda əlyazmalarının Matenadaranın əlyazmalarında saxlanılmasından xəbər
verdiyi halda, milli dəyərimizin qiymətli nümunələrinə göz yuma bilmişdir.
Dəllək Murad yaradıcılığı boyu öz millətinin adət-ənənəsinə, atalar sözünə,
böyük nəsihətinə, ata-oğul münasibətlərinə, xalq arasında nüfuz qazanmağa
necə sahib olmaq, dünyanın dəyərini ancaq var- dövlətdə axtarmamaq, qonşu
malını əmanət olaraq qorumaq kimi saysız-hesabsız xalq hikmətlərinə söykənir.
Ə.Yerevanlı görəsən kimə üzünü tutub deyir ki, Dəllək Muradın yaradıcılığı
araşdırılmamış qalmışdır. Bu sahədə onun özünün çox böyük imkanı olmuşdur.
Çünki, özü Matenadaranın əlyazmalarında erməni aşıqları ilə bağlı uzun müddət
tədqiqatlar aparmışdır. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi el aşığı Dəllək Muradın bir
dənə erməni dilində şeri olsaydı, elə Ə. Yerevanlı onu da çoxlu sayda topladığı,
mənbəyi bəlli olmayan erməni aşıqlarının sırasına daxil etmişdir.
Çox təəssüf ki, Əkbər Yerevanlı Dəllək Muradın əlyazma şəklində Matenadaranda saxlanılan müxtəlif mövzulara aid şerlərini və (Onun bir aşıqla
görüşünə dünyanın yaranışı haqqında dini əfsanəyə) həsr olunmuş divani, qıfılbənd və qoşmalarını toplamamışdır.
2013-cü ildə Qara Namazovun “Ozan aşıq sənətinin tarixi” adlı kitabında
Dəllək Muradın Göycay mahalının Xəlilli kəndindən olması haqqında məlumatla rastlaşırıq. Onun verdiyi məlumatda guya el aşığı Dəllək Murad kəndin
bəyi ilə aralarında olan ixtilafa görə onu öldürmüş, özü isə yaxınlığdakı Ləkçılpaq kəndinə köçərək orada yaşamışdır. (6. səh. 172) Belə bir fikirlər yaradıcılığı boyu yüksək insani keyfiyyət, xeyirxahlıq, ədəb-ərkan, böyüklərə hörmət kimi fikirlər söyləyən, yaradıcılığı boyu xalq nəsihətlərinə, zərbi-məsəllərə
toxunan bir el şairinin şəxsiyyətinə bir ləkədir. O, da ağlabatan bir fikir deyildir
ki, bəyi öldürdükdən sonra özü sağ qalsın və cəzası da qonşu kəndə köçməklə
bitmiş olsun. Burada müəllifin heç bir mənbə göstərməməsi də el aşığı haqqında
verdiyi məlumatın doğruluğunu təsdiqləmir. Ancaq Qara Namazov da düzgün
olaraq Dəllək Muradın erməni dilində şerinin olmadığını qeyd edir. Əgər Dəllək
Murad Qara Namazovun dediyi Göyçay mahalının Xəlilli kəndindən olsaydı,
həmin ərazidə xalq içərisindən heç olmasa el şairinin bizə tanış olmayan digər
şerlərinin bir qismi ortaya çıxardı.
2. Naxçıvanda Dəllək Muradla bağlı axtarışlarım.
Əli Şamilovun Naxçıvandakı qəzetlərdə “Ululu Kərimi axtaran tapar” (
6.Şamilov Ə, 1985) və Ululu Kərimi Ululu Kərimi haralıdır? (7.Şamilov Ə.,
1986) adlı məqalərini oxudum. Bundan sonra həmin məqalələrin izi ilə 1996-cı
ildə Şahbuz rayonunun Yuxarı-Qışlaq , Aşağı-Qışlaq, Kükü, Güny-Qışlaq,Yeni
kənd və Badamlı kəndlərində tədqiqat apararkən həmin kəndlərin 87-90 yaşlı
qocalarla söhbətim çox maraqlı oldu. Ululu kərimin yaradıcılığı ilə bağlı
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söhbətdə neçə-neçə yaşlı kənd sakinlərindən onun şəcərəsi haqqında verilən
məlumatda el aşığının atasının Dəllək Murad olduğunu bildirdilər. Kəndin yaşlı
sakinləri ilə aparılan söhbətdən aydın oldu ki, Dəllək Murad ömrünün
axırlarında Azərbaycanın qədim Zəngəzur mahalının Ulu Kəndindən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisinə köçmüşdür. Burada topladığım
məlumatların tam doğruluğunu dəqiqlədirmək məqsədi ilə Naxçıvanda tanınmış
89 yaşlı el şairi Surxay Quliyev söhbətində bildirdi ki, hələ balaca ikən mən
atamdan, dayımdan eşitmişdim ki, Dəllək Murad və oğlu Ululu Kərim Zəngəzur
mahalından Şahbuz rayonunun Qızıl-qışlaq kəndinə köçmüşlər. Onun oğlu
Ululu Kərim də öz Ulu kəndinin adını özünə ləqəb götürmüşdür. Yaşlı sakinlərlə söhbətlərdən aydın oldu ki, Dəllək Murad 1800-cü ilin ortalarından
bəlkə də əvvəl bu əraziyə köçmüşdür. Bu ərazidə yaşayan qocaman sakinlərdən
Ululu Kərimin yaradıcılığının məhsulu olan çoxlu sayda indiyə kimi heç yerdə
çap olunmayan şerlərini qeydə aldım. Hər iki sənətkarın ata-oğul olması, onların
şerlərindəki fikir yaxınlığından, eləcə də sanki bir ustad və şəyird münasibətindən yaranan şerlərin olduğu çox aydın şəkildə özünü göstərir.
Nəticə. Ciddi axtarışlar aparmadan yazılmış faktlar sonrakı tədqiqatçıları
çətin vəziyyətə qoyur. Bunu Dəllək Murad haqqında yazılanları gözdən
keçirəndə aydın görmək olur. Bizim bu məqaləmiz də Dəllək Murad haqqında
həqiqətləri tam ortaya qoymasa da yeni axtarışların başlanğıçı ola bilər.
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İlhamə Cəlal qızı QƏSƏBOVA
AMEA Folklor İnstitutu
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ
EPİK-MİFOLOJİ SEMANTİKASI
(Natəvan Dəmirçioğlunun yaradıcılığı əsasında)
Açar sözlər: mifologiya, folklor, yazılı ədəbiyyat, folklorizm, povest,
folklor obraz və motivləri
Эпико-мифологическая семантика современной Азербайджанской
литературы (на основе творчества Натаван Дамирчиоглы)
РЕЗЮМЕ
В статье автор затрагивает проблему взаимоотношений фольклора и
письменной литературы. Как объект исследования было выбрано творчество Азербайджанского писателя современности Натаван Дамирчиоглы. Ее
повести и рассказы были проанализированы в аспекте народного творчества. Автор раскрыл все фольклоризмы в произведениях, собранных в
«Первой» книге писателя.
Ключевые слова: мифология, фольклор, письменная литература,
фольклоризм, повесть, фольклорные образы и мотивы
Epic and mythological semantics of modern Azerbaijan literature
(based on the work of Natavan Damirchioglu)
SUMMARY
In the article the author touches upon the problem of the relationship
between folklore and written literature. As the object of research, the creativity
of the contemporary Azerbaijani writer Natavan Damirchioglu was chosen. Her
stories were analyzed in the aspect of folk art. The author revealed all the
folklorisms in the works collected in the "First" book of the writer.
Key words: mythology, folklore, written literature, folklore, novels,
folklore images and motifs
Giriş. Ədəbiyyatşünaslığın bir elm kimi formalaşdığı zamandan etibarən
“yazılı və şifahi ədəbiyyat”, “yazıçı və folklor” problemi hər zaman gündəmdə
olmuşdur. Bu problemin tədqiqi isə, ilk növbədə, yazılı ədəbiyyatdakı folklor
ənənələrinin müxtəlif aspektlərdən öyrənilməsini zəruri edir. Ədəbiyyatşünaslıqda folklor və ədəbiyyat əlaqələrinin öyrənilməsi son nəticədə iki fərqli baxış ətrafında cəmlənir:
– ədəbiyyatda folklor ənənələrinə müraciət yazıçının bədii təsvir və ifadə
vasitələrinin vahid sisteminə daxil olur, başqa sözlə desək, həmin vasitələrdən
biri kimi çıxış edir;
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– ədəbiyyatda folklora müraciət fəlsəfi-etik kateqoriyadır.
Fikrimizcə, “folklor və yazılı ədəbiyyat” probleminin həlli yalnız o zaman
mümkün olar ki, qarşıya bu sual qoyulsun və həmin suala cavab tapılsın - Yazılı
ədəbiyyata folklor elementlərinin gəlişi kortəbii şəkildə baş verir, ya yazıçının
əvvəldən qarşıya qoyduğu məqsədə xidmət edir?
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı da qaynaqları etibarilə folklor ənənələri ilə
sıx bağlıdır, onun kökü üzərində intişar tapmışdır. Azərbaycan nəsri şifahi
ənənədən xalq həyatının etnoqrafik təsvirini, xalq yumorunu, rəvan təhkiyəni,
obrazlı deyim tərzini bəhrələnmişdir ki, həmin bəhrələnmə prosesi hər zaman
alim və tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Hələ ötən əsrin 70-ci illərində akademik M.Arif yazırdı: “Azərbaycan nəsrinin bəhrələndiyi ən mühüm
qaynaqlardan biri xalq ədəbiyyatıdır. Azərbaycan xalqının ədəbi ənənələrinin
inkişafı da özünəməxsus bir varislik yolunun aparıcısı kimi diqqəti cəlb edir.
Onun başlıca mahiyyətinin dərinliklərində isə zəngin folklor ənənələri aydın
nəzərə çarpmaqdadır” (1, 23).
Bədii ədəbiyyatda müəllif üslubu və bu üslubun folklorla bağlılığı.
Bədii yaradıcılığa başlayan hər bir yazar çalışır ki, ilk hеkayələrindən еtibarən
öz yazıçı üslubunun kоnturlarını cıza bilsin. Azərbaycan poeziyasında obraz
yaratmaq, obrazın dili ilə danışmaq, onların xarakterini olduğu kimi oxucuya
təqdim etmək, psixoloji durumları ilə bağlı müəyyən halları yaratmaq müəllifdən böyük məharət tələb edir. Bədii ədəbiyyatda hər müəllifin öz dili, öz üslubu
olmalıdır. Öz üslubu ilə seçilən psixoloji səpgidə əsərləri ilə tanınmış 90-cı
illərin ədəbi nəslinin nümayəndələrindən biri də Natəvan Dəmirçioğludur. Natəvan Dəmirçioğlu yaradıcılığa erkən yaşlarından başlasa da onun ilk hekayələr
kitabı 2006-cı ildə oxuculara təqdim edilib. Onun yaradıcılığında povest və
hekayələr üstünlük təşkil edir. Yuxarıda haqqında söhbət açdığımız “folklor və
yazılı ədəbiyyat”, “yazıçı və folklor ənənələri” problemi Natəvan Dəmirçioğlunun “Səbət”, “Yetim”, “Üç nöqtə”, “Kəlağayı”, “Avey əfsanəsi” kimi povest və hekayələrində daha da aktuallaşır və ön plana çıxır.
Natəvan Dəmirçioğlu yaradıcılığı və folklor. Natəvan Dəmirçioğlu çağdaş dönəmin elə yazıçılarındandır ki, ədəbi prosesə yad deyil, həmin prosesin
içində formalaşıb. Onun yaradıcılığı isə müasir ədəbi tənqidinin korifeyləri
tərəfindən artıq öz layiqli qiymətini alıb. Akademik Nizami Cəfərovun fikrincə,
Natəvan xanımın yaradıcılığı “ədəbiyyatımızın bu günü ilə bağlı bədbin və
bədxah olanlara dəyərli cavabdır” (2, 7).
Professor Rüstəm Kamal isə Natəvan Dəmirçioğlu əsərlərini belə qiymətləndirir: “Məni Onun yazılarının iç məntiqi, süjet qanunauyğunluğu maraqlandırır. Məni Natəvan Dəmirçioğlu adlı bir yazıçı xanımın epik təcrübəsini bölüşdürmək qabiliyyəti və təhkiyə söyləmə sənəti cəlb etdi” (3, 172).
Natəvan Dəmirçioğlunun yaradıcılığını sadəcə bir (və Birinci!) kitabı əsasında təhlil etdikdə bu xanımın bütövlükdə folklordan, xalq mənəviyyatından, milli
ruhdan gələn bir ədib olduğunu müəyyənləşdirə bilərik. Folklor, xalq ruhu onun ya141
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radıcılığının əsas nüvəsini təşkil edir. Bu kitaba salınmış hər əsər Natəvan Dəmirçioğlunun etnoqrafik duyumunu, xalq psixologiyasının bilicisi olduğunu sərgiləyir.
Natəvan Dəmirçioğlunun əsərlərində folklor ənənələrinin təzahür formaları.
Hər bir yazıçının əsərlərində folklor ənənələrinin təzahür formaları müxtəlif olur. Bəzən xalq yaddaşı, milli kimlik əsərin üst qatında olur, “gözlə
görünür”. Bəzən isə maddi-mənəvi dəyərlər və bu dəyərlərə bağlılıq gizli olur,
görünməz qata keçir. Bu zaman oxucu həmin ənənəni və folklor ənənəsindən
gələn o işığı qəlbi ilə duyur və “hiss edir”.
Natəvan Dəmirçioğlu kitabına“yuxu”larından başlayır: “Uşaq vaxtı yuxularımda hey uçurdum. Dağların, dərələrin, böyük suların, uçurumların, şəhərlərin üstündən uçurdum. Bir – iki dəfə xalama dedim ki, yuxularda uçuram, qorxuram. Dedi: “Qorxma, böyüyürsən, onnandı”” (4, 8). Bu “yuxu” tapmacası özü
də folklordan gəlməyibmi? Oğuz igidlərinin, Dədə Qorqud qəhrəmanlarının “kiçik ölüm” adlandırdıqları, xalq hafizəsində minlərlə, milyonlarla yozumu olan,
dünyanın ən kamil alimlərinin də sirrini çözə bilmədiyi “yuxu” sehri Natəvan
xanımın folklor ənənəsinə bağlılığının göstəricisidir. Kitabın bu sətirlərlə başlaması bütövlükdə kitabdakıların folklor ruhu ilə yoğrulduğuna işarədir. Folklor
ənənəsindən gələn yuxu metaforası kitabın ilk misralarından başlayaraq bütün
yaradıcılığı boyu rastımıza çıxır. Bu da təsadüfi deyildir. Çünki, prof. R.Kamalın doğru qeyd etdiyi kimi, yuxu “həm keçmişi, gələcəyi, həm də dərkolunmaz
hüdudları əhatə edir və yaradıcılıq enerjisinin (təxəyyülün) özünüifadəsidir.
Natəvan xanımın etik yaddaşı yuxularda özünü büruzə verir. İnsan ömrünün
mənasını və obrazını anlamaq üçün yuxu ən gərəkli vasitədir. YUXU – RUHUN
YADDAŞIDIR” (3,173).
Folklordan gələn bu “yuxu” konsepti bütün əsərlərinin başlıca vasitəsinə
çevrilir. Yazıçının qəhrəmanları mütləq şəkildə yuxu görür və bu yuxugörmə
əsərin başlanğıcında bir süjet zavyazkası rolunu oynayır. Gəlin fikir verək:
Yuxarıda verdiyimiz, “Birinci” kitabda ön söz əvəzinə verilən “Yazardan qısa
bir yazı”dan başqa “Üç nöqtə” povestinin başlanğıcı – “Hövlnak yuxudan ayıldı” cümləsi ilə başlayırsa, “Boğuluram, qardaş, boğuluram. Birdəfəlik boğulmağa nə var ki. Mən gündə neçə yol boğuluram.......Heç olmasa dəhşətli bir
yuxunu söyləyib yüngülləşən kimi deyib yüngülləşməliyəm. Canımı qurtarmalıyam bu qanlı yuxudan...” parçası ilə təhkiyə davam edir.
“Yetim” povestindəki yuxular da maraq doğurur: “Uzaqdan Quran səsi
gəlirdi. Yetim evdəydi. Yata bilmirdi. Bir də onu bilmirdi ki, sabah kənddə onu
hansı xəbər gözləyir.
Səhərə yaxın gözünə yuxu getdi. Səhər yuxusu şirin olur. Bir yndan da
beyni yorulmuşdu. Daş kimi yatmışdı”.
Bədii əsərdə folklor ənənələrinin aşkar təzahür formaları da müxtəlif
vasitələrlə müəllif ideyasını əks etdirməyə xidmət edir. Bu vasitələr müəllifin
milliliyindən, xalqa bağlılığından asılı olur. Bəzi yazıçılar folklor ənənələrinin
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təzahür formaları kimi folklor obrazlarını əsərlərinə gətirirlər. Natəvan Dəmirçioğlunun bu kitabda toplanmış əsərlərində mifik obrazlara, dərvişə (özü də
gəzərgi dərvişə), xüsusilə qarı obrazına rast gəlinir.
“Yetim” povestindəki qarı belə təsvir olunur: “Allah, Allah! Bu nədi?
Ağappaq yorğan – döşəyin içində qupquru qol boyda arvad! Çox şeyin
qurusunu görmüşdü. İnsan qurusuydu bu, durmuşdu qabağında.
Qarını büküb beş yaşlı uşağın qucağına vermək olardı”
“Səbət” povestindəki qoca nənə obrazı da öz monoloqları ilə yadda qalır.
Qəhrəmanın “- bu yekəliyində səbəti neynirsən, ay xala?” sualına
“- Neyniyəcəm? Ömrümü- günümü daşıyıram bunda” – deyə cavab verir.
“- Nə satırsan?
- Heç nə. Günlərimi....”
Sözügedən əsərdə başqa bir qarı obrazı da vardır: “...Yaddaşında bir ocaq
közərdi. Beli əyilmiş qoca nənəsi əlindəki kösövlə sönmüş ocağı qurdalayır,
üfürür, yandırmaq istəyirdi. Bir ağzı da nəvəsini oxşayırdı: “Bunu verənə şükür.
Balamın balası balımdır, baldan şirinimdir, oğlumdur, noğulumdur. Beş qızın
üstündə bunu verən özü saxlasın. Göydən səbətlə düşüb bu balam” .
Yazıçının bu qarı obrazları heç şübhəsiz folklordan gələn müdrik qoca
arxetipinin fərqli-fərqli təzahür formalarıdır.
Dünya mədəniyyəti və ədəbiyyatında mifik obrazların ölməzliyi həm də
yazıçı və şairlərin əsərlərinə bədii obrazların gətirilməsi yolu ilə gerçəkləşmişdir. Təsadüfi deyil ki, XX əsr ədəbiyyatşünaslığında ən nüfuzlu cərəyanlardan
biri də mifoloji obrazların semantikasıdır. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında
mifoloji obrazlar bədii ədəbiyyatda M.S.Ordubadi, C.Məmmədquluzadə, Y.V.
Çəmənzəminli, M.Ə.Sabir, A.Şaiq, Ə.Haqverdiyev, C.Cabbarlı, S.Vurğun və
başqa sənətkarların əsərlərində özünü göstərmişdir. Folklor mətnləri bir çox
ədiblərin yaradıcılıq mövqeyi olmuşdur. Bildiyimiz kimi, bu vasitə ilə Azərbaycan ədəbiyyatında günümüzə qədər bənzərsiz obrazlar yaradılmışdır.
Natəvan Dəmirçioğlu yaradıcılığında əks olunmuş belə obrazlardan biri
şeytan obrazıdır. “Şifahi xalq ədəbiyyatının ən müxtəlif örnəklərində, xüsusən
də mifoloji rəvayət və nağıllarda qarışıqlıq-dolaşıqlıq yaradan şər qüvvə kimi
neqativ planda yer alan şeytan obrazı”ndan (5, 25) yararlanaraq yazıçı cəmiyyətdəki şeytanlaşma prosesini və bu prosesdə qəhrəmanının mövqeyini təqdim
edə bilmişdir: “Çırağın zəif şöləsi titrədi, azca his verdi, his havada buruldu və
düz Onun qabağında “oturdu”.
- Necəsən?
- Lənət sənə! Sən işıqda da gizlənə bilirsən?
- Haaaaaah....haaaaah.......haaah.... Niyə də yox?
- Off.. – qələmi yazılmış, bəzi yerləri pozulub qaralanmış bir yığın kağızın
üstünə atdı. – Allah sənə lənət eləsin. Amma yaxşı ki gəldin, səninlə söhbət....
Sözünü kəsdi:
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- Yaxşı ki gəldim? – Yenə qəhqəhə çəkdi. – Nədən ölüm arzulamırsan
mənə? Bütün bəşəriyyət mənə ölüm arzulayırkən....”
“Yetim” povestində qəhrəmanın şeytanla bu dialoqu Hüseyn Cavidin məlum və məşhur əsərindəki dialoqları xatırladır. Bu “söz savaşında” bir çox mətləblərə işıq salınır. Şeytana kim qalib gəlir və kim ona məğlub olur – əsas
məsələ budur:
“- .....Ən güclü insanların qarşısında məğlubsan.
- Var eləsi? Bəlkə barmaqla sayasan!
- Əlbəttə, var. Barmağım o qədər yoxdu.
Səssizlik.
- Ən güclü insan nəyə deyirsən?
- Elmli, ağıllı, səbrli, təmiz və halal adamlara. Bu beş ünsür birləşən
adamların qarşısında sən yox kimisən”
Maraqlıdır ki, povestin qəhrəmanı ilə şeytanın bu “söz savaşı” şeytanın
məğlubiyyəti ilə bitir (“Büzüşüb yazıqlaşdı.”).
Bədii əsərdə təbiət hadisələrinin təsviri də xalq ədəbiyyatından, xalq
həyatını duymaq qabiliyyətindən irəli gəlir ki, N.Dəmirçioğlu yaradıcılığında
buna gözəl nümunələr tapmaq mümkündür. Yazıçı nəinki təbiət hadisələrini
təsvir edir, hətta onların rəngini verməyə çalışır və çox maraqlı alınır. “Səbət”
povestini yazıçı maraqlı bir girişlə başlayır: “Dünya nə süd-abı rəngdə idi, nə
cəhrayı. Nə aylı ulduzlu gecəydi, nə qızmar günəşli gündüz. Hər yan nə başdan
başa su idi, nə quru. Dünya doğuş üstündəki qadının ağrısını çəkirdi. Bu varlığın əzəl ağrısıydımı, son ağrısımı? Nə idisə, dəhşətli bir ağrı idi. Dişləri kilidlənir, qulaqları güyüldəyirdi ağrıdan. Birdən apaydın, güclü bir səs işıq kimi
bürüdü hər yanı. “Ol!”-dedi O SƏS. Və dünya saçlarını üzünə çəkdi. Doğuşdan
sonra qadın, üzündə ləkə qalmasın deyə, saçlarını üzünə çəkdiyi kimi” (4, 11).
Bu, sadəcə bir bədii əsərin girişi deyil, mifik təfəkkürün, dünyanın yaranışı, kosmosdan əvvəlki xaosun, dünyanın yaradılış mifinin bədii-poetik əksidir.
Bir abzasa ilk insanlar (İnsanın birincisi, ikincisi günah eləmişdilər.) və dünyanın yaranması (Birdən apaydın, güclü bir səs işıq kimi bürüdü hər yanı. “Ol!”dedi O SƏS.) haqqında dini-mifoloji görüşləri, ilk insanın cənnətdən qovulması
mifini (Nəfsə uyub (lənət şeytana) şeytanı sevindirmişdilər. O gün qovulmuşdular Tanrının bircə addımlığından ), İslam mifologiyasını (Tanrı hərdən qəzəblənsə də bağışlayandı), nəhayət adi bir məişət inancını (Doğuşdan sonra qadın, üzündə ləkə qalmasın deyə, saçlarını üzünə çəkdiyi kimi) sığdırmaq müəllifin məharətini göstərir.
Sözügedən “Səbət” povestdəki mifik lay yuxarıda sadaladıqlarımızla bitmir, əksinə əsər başdan-başa dini-mifoloji təsəvvürlərin real-gündəlik həyata
toxunmasından ibarətdir. N.Dəmirçioğlunun povesti İsrafilin Suru (Başındakı
çalmanı su aparmasın deyə əli ilə tutan zarıdı: “Sur çalınsa batdıq....”), Nuhun
tufanı (Böyük dalğalar təzədən hücum elədi. Su qurşağa çıxdı. Tufan uğuldadı),
İsmayıl qurbanı (Qoç mələdi... Qoç mələdi və hamının səsi kəsildi), Kitabla
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(Gələnin əlində kitab vardı. Kitabı kəlağayının üstünə qoydular. ) tamamlaması
da çox məntiqi səslənir və əsərə bir bədii bitkinlik verir.
Prof. Pərvanə İsayeva yazır: “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında
geniş və dolğun elmi həllini gözləyən vacib problemlərdən biri milli ədəbiyyatın
miflə qarşılıqlı münasibətlərinin nəzəri, tarixi-ədəbi aspektlərdə tədqiqidir” (6).
Doğrudan da, bədii ədəbiyyatdakı bu cür mifoloji aspektdə yazılmış əsərlərin
elmi dövriyyədə təhlili aparılmalıdır. Həmin təhlildə əsas yerlərdən birini əsərdə
yaradılmış mifoloji obrazların aşkarlanması və ya ilk baxışdan adi görünən
obrazların mifik səviyyəsini, alt qatını üzə çıxarılması tutur.
Akad. N.Cəfərov yazır: “Türkün mifoloji düşüncə tərzi, Türkün etnoqrafik
yaddaşı, İslam dinindən əvvəlki ilkin Türk dini – Tanrıçılq görüşləri, aydın dil,
yaddaşda qalan obrazlar – 90-cı illər ədəbi nəslinə mənsub Natəvan Dəmirçioğlunun yaradıcılığında bunları gördüm” (2, 3). Obrazı yaratmaq, onun dilini aydın
və yaddaqalan vermək yazıçıdan böyük məharət tələb edir. Ümumiyyətlə, bədii
ədəbiyyatın ən böyük missiyalarından birincisi obraz yaratmaqdır. Obraz əslində
hər bir insanın simasında xarakterli olaraq vardır. Ancaq bunu ədəbiyyatda
canlandırmaq, sözün əsl mənasında yaratmaq yazıçının öhdəsinə düşür. Natəvan
Dəmirçioğlunun əsərlərində hər hansı etnoqrafik detal obraz səviyyəsinə qalxa
bilir. Bu etnoqrafik detal xüsusilə türk təfəkkürünə xas olursa, yazıçı əlində
maraqlı bir təsvir vasitəsinə çevrilə bilir. Necə ki, kəlağayı yazıçının demək olar
ki, bütün əsərlərinə gətirilir. “Yetim” povestindəki kəlağayı qəhrəmanın sevinc və
dərd ortağıdır. Ailəsinin, elinin-obasının bütün xeyir və şər işlərində sahibi ilə
birgə mütləq şəkildə iştirak edir və bu el yiğnaqlarının ayrılmaz atributuna çevrilir: “kəlağayı doqqazın eşik tərəfində, mafənin üstündə yellənirdi. ... Neçə yas
görmüşdü bu baş örtüyü. Yiyəsinin ağladığı qədər duzlu göz yaşı udmuşdu ucları.
Rəngi qara, üstündə ağ xalları. Tayı da vardı. Ağ üstündə qara xalları. Bu nə qədər yas görmüşdüsə, o da bir elə toy görmüşdü. Yiyəsi hər ikisindən...” (4, 100).
Həmin etnoqrafik detalı, yəni kəlağayını yazıçının digər bir əsərində də
müşahidə edirik: “İşıq düşdü. Birinci yazdığı kağızları kəlağayısına büküb sinəsinə basmış qadın gördü onu. İşığı tanıdı. Salavat çevirdi. Gözləri doldu. Kəlağayını açıb sərdi. Gələnin əlində Kitab vardı. Kitabı kəlağayının üstünə qoydular” (4, 46). “Səbət” povestində epizodik şəkildə səhnəyə gələn kəlağayıya
aşılanmış məna yükü çox ağırdır. Əvvəla, bu kəlağayı bir qadının əlindədir.
Kəlağayıya kağızlar bükülüb. Həmin qadın heç kəsin görə bilmədiyini görür.
Demək, bu qadın da adi adamlardan deyil, seçilmişdir. Maraqlısı isə sonra baş
verir. Bu kəlağayının missiyası nə başa bağlanmaq, nə də kağız bükmək deyil,
həmin kəlağayının üstünə KİTAB qoyurlar. Bununla da hər şey məlum olur.
Natəvan Dəmirçioğlu üçün kəlağayının missiyası KİTABı qorumaqdir.
Amma iş bununla bitmir. Yazıçıya görə, bu baş örtüyünün, bu etnoqrafik
detalın milli-mənəvi dəyərlərlə bağlı missiyası da var axı və bu missiya kəlağayının ən ali missiyası sayıla bilər. Diqqət edək: “Sovet hökuməti» bizim buxara papağımızı, kəlağayımızı, sazımızı, atımızı, hələ silahımızı demirəm, onu tamam al145
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dı. Amma bu dörd şeyi bizdən qopardı. Çünki bu dördü ilə biz özümüzə çox oxşayırıq. Buxara papaq qeyrətdi, kişilikdi, kəlağayı xanımlıqdı, saz ruhdu, at da namusdu, hünərdi. Bunlar bizdə var. Bunlar Azərbaycan türkünün özününküdür. Dalınca getdiyimiz, yelinə uçduğumuz millətlər var – ruslar, avropalılar, amerikalılar
– onlarda da çox üstünlüklər var, lap elə at da var. Amma bizdə olan elə dəyərlər
var ki, onlarda min il bundan qabaq olmayıb, min il bundan sonra da olmayacaq.
Onda get də qabağa çat Avropaya, Amerikaya – kim sənə deyir getmə. Amma
olanlarını itirmə. Olanlarınla sən özünsən. Qaynayıb-qarışıb itməyəcəksən millətlər arasında. Özünün olanları yeni eləməyi, çağdaş eləməyi bacar!” (4, 171)
Bu da yazıçının obrazlarının dili ilə gizli şəkildə deyil, aşkar söylənənən
yaradıcılıq kredosudur. “Kəlağayı” hekayəsindən misal çəkdiyimiz bu hökmlər
sanki gələcək nəsillərə bir çağırış kimi səslənir. Gördüyümüz kimi, bu
etnoqrafik detal yazıçının bir hekayəsinə ad verərək onun əsas obrazına çevrilir.
Natəvan xanımın əsərlərində epik təhkiyə vahidləri olduqca zəngindir. O
obrazların dili ilə təhkiyə söyləyə bilir. Natavan xanım obrazı yaradır, yaratdığı
kimi də oxucusuna qəbul etdirə bilir və obrazın özündə böyük bir manevr edə
bilir. Bəzən heyran qalırsan qələmin gücünə, sonra da düşünürsən ki, bu artıq
yazıçının istedadının gücüdür. Qələm sadəcə istedadı köçürməklə məşğul olur.
Natəvan xanımın əsərlərində psixologiya və fəlsəfi baxışlar olduqca
çoxdur. Oxucu əsərlərdə qısa lakin olduqca mənalı və düşündürücü cümlələrə
rast gəlir. “Səbət” əsərində elə ilk başlıqda oxuyuruq: Göylərin ağappaq sinəsi
süd-abı rəng alırdı. Elə bil körpəli qadının südü sinəsinə dağılır, Yer beşik kimi
yırğalanır...Yaradan yaratdıqlarına baxır...Yerdəkilər süddən kəsilən uşaq kimi
böyüyüb. Daha süd onlara gərək deyil. Daha hər şey yeyirlər. Mundarı təmizə
qatıblar. Beşiyə oxşayan yırğalanır...tanrı yırğalanan dolu səbəti tanıyır”.
Öncə göy üzünü qadına bənzətmələr, sonra göylərin sinəsindəki abı rəngi qadın
südünə bənzətmə, daha sonra Yerin beşik kimi yırğalanması - buradakı təsvir bir
anlıq həm dolaşıq fikirlər yaradır, həm də düşündürücü. Müəllifin bənzətmələri
olduqca yerində və mənalıdır.
Cəmiyyətin güzgüsü sayılan ədəbiyyat həm də onun barometri hesab
edilir. Bu baxımdan Natəvan Dəmirçioğlunun yaradıcılığındakı obrazlar cəmiyyətə mənəvi-psixoloji təsir, müsbət aura verir. Ədəbiyaytşünaslıqda bir çox
mənəvi dəyər erroziyaya uğradığı üçün milli gələnəklərin bayağılaşdığı bir zaman kəsiyində belə əsərlərə, böyük ədəbiyyatın sözünə ehtiyac çoxdur.
Hər bir yazarın üslubu onun ruhu ilə bağlıdır. Bir sözlə, yazarın özünəməxsus ruhu olduğu kimi, özünəməxsus üslubu da var. Bu üslub onun folklorla,
xalq həyatı ilə yaxından bağlılığı ilə səciyyələnə bilər. Necə ki, onun əsərində
maraqlı bir folklor faktına rast gəlirik ki, bu da Qazax aşıq mühitinə xas olan
“qım qımalar”dır. Yazıçının qəhrəmanı çətin anlardan birində xalq yaradıcılığına xas “qım qımalardan” məharətlə istifadə edərək vəziyyətdən çıxış yolu
tapır: “ .... Erməni qızılı tez gizlədir, deyir:
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- Ara, amma danışmax olmaz. Başına pırlanım, balalarımı ac qoyma.
Uşağa bax, çıx get.
Kişi deyir:
- O, mənim nəvəmdi. Dizimin üstündə yekəlib. Mən ona balacalığında
qım-qıma oxuyardım. Onu oxuyacam, qorxma, söz demiyəcəm.
Erməni nəvəni gətirir, kişi kötüyün üstündə oturubmuş. Çəliyinə
döyəcləyə-döyəcləyə oxuyur:
- A bala, miskər bizdə qazan qayırır,
Dan, daranq, dan, dan, dan.
Yaxşını pisdən, dəmiri misdən ayırır,
Dan, daranq, dan, dan, dan.
Atana adı qoyulan Nusrət bəy sözü havada tutur. Deyir “ey dili-qafil,
babam deyir “Dan” . Yoxsa nə miskər, nə qazan söhbətidir. Demək, mən bu işi
danmalıyam, boynumdan atmalıyam (4, 64).
Burada əsər içində həm bir rəvayət var, həm də canlı hadisələri əks
etdirən rəvayət.
“Birinci” kitabda folklor, xalq yaradıcılığı yalnız yuxarıda sadalanan obraz
ve detallarla təzahür etmir. Yazıçının əsərlərinin dili başdan-başa xalq
müdrikliyi, xalq hikmətidir. Bu hikmət obrazların danışıq tərzindən tutmuş, xalq
inanclarına, rəvayətlərə, atalar sözü və məsəllərə qədər uzanır.
Məsələn, qəhrəmanların nitqində rast gəlinən kəlmələrə nəzər yetirək: -Di
gəl ki, dəng elədin, qalnısaydı, əng, qurcuxdu, arıtladı, di gəl-di qaç, əriş-arğac,
səngidi, boylu, doqqazın eşik tərəfi, qanıdamanı, kənd yiyəsi, ağca-ağca
günlər, yüyrük, toxtamaq, oturuşmuş, perik salmaq, və s.
Natəvan Dəmirçioğlunun əsərləri sanki Azərbaycan xalqının inam, sınama
və inanclarının ensiklopediyasıdır: Deyir çinar ağacı yarpağını aşağıdan tökəndə
qış sərt gəlir; Dur, dar vaxtıdır. Vaxtın ağırlığı tökülür bu zaman yatanın üstünə.
Dur da. Həm də bu vaxt yatan adamın xeyir-bərəkəti qaçır. Bu vaxt ruzi gələn
vaxtdır; Qaynanasından eşitmişdi ki, boş qab uğursuzluq gətirər; Göz kəsməyəni
heç nə kəsməz; Verdiyinə qurban olduğum Tanrı da deyir: “Mənim gözdən
xəbərim olmur, özünüzü qoruyun”; Nənəm təzə aya baxanda salavat çevirərdi
həmişə. Rəhmətlik nənəsi bir də deyirdi ki, “təzə” aya baxıb gözünüzü çəkəndə
yaxşı şeyə baxın. Nəyə baxsanız ayınız, iliniz, ömrünüz, gününüz baxdığınıza oxşayacaq; Doğuşdan sonra qadın, üzündə ləkə qalmasın deyə, saçlarını üzünə çəkdiyi kimi; Deyir üzərlik köməkdir, bil ki, köməkdir. Başına duz fırayıb suya atmaq
qoruyur, bil ki, qoruyur. Bir də özündən xoşun gələndə “şeytana lənət” de və s.
Yazıçının yaradıcılığında xəlqi koloritin əsas qaynaqlarından biri kimi el
deyimləri, alqışlar və qarğışlar çıxış edir : Min dərdin min bir dərmanı var;
Təkcə ölümə çarə yoxdur; Bir yurdu olan, bir də yurdunda qalan öyünsün; Qız
evinin qapısı alçaq olar, girəndə də, çıxanda da kişinin başına dəyər; Üzünə daş
yamansın; Gözün çıxsın, göz yiyəsi; Yer haqqı, Göy haqqı Tanrı qadınların ahını götürmür; Allah səni göylər kimi dirəksiz saxlasın; El içində,öl içində və s.
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Nəticə. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının məhsuldar nümayəndəsi
Natəvan Dəmirçioğlunun yaradıcılığına etdiyimiz bu bədii-estetik ekskurs bizə o
qənaətə gəlməyə əsas verir ki, folklor yazılı ədəbiyyat üçün hər zaman tükənməz
bir xəzinə olmuşdur. Yazıçının yaradıcılığının tədqiqi ilə biz məqalənin
girişində verdiyimiz suala cavab tapdıq. Natəvan Dəmirçioğlu məhz o
yazıçılardandır ki, folklor ənənələri onun əsərlərinə öncədən, düşünülmüş
şəkildə gəlməyib, MİLLİ KİMLİK, MİLLİ ÖZÜNÜİFADƏ, MİLLİ YADDAŞ
həmin əsərlərin ruhunda və canındadır.
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AZƏRBAYCAN DİNİ NAĞILLARINDA ÇEVRİLMƏ MOTİVİ
XÜLASƏ
Azərbaycan nağıllarında çevrilmə geniş yayılmış ənənəvi motivlərdəndir.
Digər nağıl qrupları kimi, dini nağıllarda da bu motiv çox işləkdir. Dini nağıllarda çevrilmə motivi özünü daha çox paltardəyişmə və ya libasdəyişmə formalarında göstərir. Nağıl qəhrəmanları libaslarını dəyişərək xalq arasına çıxır,
onların güzəranını öyrənir, rastlaşdığı insanları sınağa çəkir, onların inam və
etiqadını yoxlayır. Nağıl yaradıcıları libasdəyişmədən bir vasitə kimi istifadə
etmiş, müxtəlif peşə sahiblərini, o cümlədən hökmdarları haqqa, ədalətə çağırışmışlar. Bu yolla nağıllarda insanlara yaxşı işlərlə, xeyir əməllərlə məşğul olmaq
hissi aşılanmış, xalqla xoş münasibətə, ədalətə, səxavətə, düzlüyə, haqqı nahaqdan seçməyə çağırış ifadə edilmişdir.
Açar sözlər: folklor, dini nağıllar, motiv, çevrilmə, paltardəyişmə
Khanım Mirzayeva
TRANSFORMATION MOTIVE
IN AZERBAIJANI RELIGIOUS TALES
SUMMARY
The transformation in Azerbaijani tales is one of the most spread traditional
motives. Like in other tales, this motif is very active in religious tales as well. The
transformation motive in religious tales, are mostly observed in the form of
changing of garments. Heroes of tales change their clothes and visit the people,
learn their farewell, test the people, their faith and belief. The creators of tales used
returning as a means and called people of different professions, including rulers, to
justice. In this way, the tales invited people to good deeds and it is expressed
invitation to treat people well, to choose justice, generosity, honor and right.
Key words: folklore, religious tales, motive, transformation, returning
Ханум Мирзоева
МОТИВ ПРЕВРАЩЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
РЕЛИГИОЗНЫХ СКАЗКАХ
РЕЗЮМЕ
В азербайджанских сказках широко распространён традиционный
мотив превращения. Как и в других группах сказок, этот мотив широко
используется и в религиозных сказках. Мотив превращения в религиозных
сказках представлен чаще всего в форме переодевания или преображения.
Герои сказок, переодевшись, выходят в народ, интересуются его положе149
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нием, подвергают испытанию встретившихся на пути, проверяют их набожность и стойкость веры. Сочинители сказок используют переодевание
как средство призвать тружеников разных ремёсел, а также властителей к
правде и справедливости. Таким путём в сказках людям прививается
чувство потребности хорошо работать, заниматься благотворительными
делами, выражается призыв к людям быть щедрыми, справедливыми,
доброжелательными, правдивыми, уметь отличать истину от лжи.
Ключевые слова: фольклор, религиозные сказки, мотив, превращение, переодевание
Məsələnin qoyuluşu: Epik növün ən geniş yayılmış janrlarından olan
nağılların formalaşmasında bir sıra ənənəvi motivlər vardır ki, onlar bu janrın
ayrılmaz tərkib hissələrindən sayılır. Belə ənənəvi motivlərdən biri də çevrilmə,
geyim-paltardəyişmədir. Bir sıra araşdırıcılar bu motivi daha çox sehrli
nağıllarla bağlasalar da, digər nağıl qruplarında da bu motivlərə təsadüf olunur.
Bu baxımdan Azərbaycan dini nağıllarında çevrilmə motivi özünün rəngarəngliyi ilə seçilir.
İşin məqsədi: Azərbaycan nağıllarının bir qrupunu təşkil edən dini
nağıllarda çevrilmə motivinin yerini müəyyənləşdirmək.
İşin elmi yeniliyi: Azərbaycan dini nağıllarda da özünü göstərən çevrilmə
motivi ilk dəfə olaraq xüsusi şəkildə araşdırılmışdır.
Epik folklor nümunələrində çevrilmə motivi geniş yayılmışdır. Bu, özünü
həmin örnəklərdə metamorfoza (şəkildəyişmə) kimi təzahür edir. “Şəkil dəyişmə,
metamorfoza, forma dəyişdirmə, surət dəyişdirmə, don dəyişdirmə, libasdəyişmə,
paltardəyişmə, dönüşmə, başqalaşma, maskalanma kimi ifadə edilən bu dəyişmə,
çevrilmə fərqli zamanlarda şifahi xalq ədəbiyyatının müxtəlif nümunələrində
özünü göstərmişdir” (6, s.167). Çevrilmənin müxtəlif formaları vardır ki, nağıllarda, o cümlədən dini nağıllarda onlar içərisində ən çox təsadüf olunanı paltardəyişmə və ya libasdəyişmədir. Dini nağıllar üzərində apardığımız müşahidə və
tədqiqatlar da göstərir ki, digər nağıl qrupları kimi, dini nağıllarda da paltardəyişmə, cild dəyişmə motivi geniş yayılmışdır. Azərbaycan nağıllarının poetikasını
araşdırmış fil.ü.f.d. Oruc Əliyev nağıllarda cild dəyişmə, donun – paltarın
dəyişməsi məsələsinə toxunaraq yazır: “Geyim – paltardəyişmə motivlərinə sehrli
nağıllarla yanaşı, digər nağıllarda da təsadüf etmək olar. Həqiqətən də, müəyyən
işləri yerinə yetirmək üçün geyim – paltardəyişmə, ümumiyyətlə, folklor poetikasının mühüm xüsusiyyətlərindən biridir” (5, s.90). Müəllifin qeyd etdiyi bu vasitə
dini nağıllarda da işləkdir. Nağıl qəhrəmanları müəyyən məqamlarda məqsədli
şəkildə bundan istifadə edirlər. Örnək olaraq bir neçə nağılı nəzərdən keçirək.
Dini nağıllar içərisində müxtəlif variantlarda olan bir nağıl var. O, çoxvariantlı
olduğu kimi, bəzən fərqli adlarla yazıya alınmışdır. Ağdaş folklorunda “Xıdır İlyasla cütçünün nağılı” (3, s.283-284), “Qarabağ: folklor da bir tarixdir” çoxcild150
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liyinin birinci kitabında “Musa Allahı qonaq çağırır” (8, s.212-213), yeddinci
kitabında “Allahı qonaq çağıran tacir” (10, s.194-195), səkkizinci kitabında
“Musa Allahı qonaq çağırır” (11, s.157-161), Saatlı folklorunda üç variantda
verilən “Musa Allahı qonaq çağırır” (14, s.197-200) adı ilə verilən bu nağıllarda
əsas süjet birdir: Musa peyğəmbər (cütçü, tacir) Allahı (Xıdır İlyası) evinə qonaq
çağırır və onun şərəfinə plov hazırlatdırır. Allah (Xıdır İlyas) sail sifətində qapıya
gəlib bişirilən yeməkdən istəsə də, Musa (cütçünün arvadı) ona yemək vermir və
qapıdan qovur. Aşpaz öz payını sailə verdiyi üçün Allah onu mükafatlandırır.
Ağdaş folkloruna aid “Xıdır İlyasla cütçünün nağılı”nda, ümumiyyətlə, cütçünün
arvadı dilənçi libasında gələn Xıdır İlyasa heç nə vermir, əliboş yola salır: “Xıdır
İlyas qadın qiyafəsində gəlir bulara, qadın paltarında, qadın şəklində. Gəlir görür
ki, cütçünün arvadı aşı bişirifdi, aşı süzüfdü, çətənin üsdünə töküfdü. Bu da bir
dilənçi formasında, cındır paltarda gəlir. Diir ki, ay bajı, nolar o həlimdən bir
boşqab məə də ver, içim. Arvad diir ki, elə axmax söz danışırsan? Kəfgiri, diir,
təpəə elə vuraram, təpən iki yerə bölünər” (3, s.283-284).
“Allahı qonaq çağıran tacir” nağılında isə bir az fərqli məqam var. Belə ki,
bu nağılda Allah tacirgilə qara çuxalı kişi libasında gəlir və onun çobanına
qonaq düşür. Həyətdə plov bişdiyini gördükdə çobana deyir ki, get o plovdan bir
balaca boşqab mənim üçün al. Tacir boşqaba bir çömçə aş qoyur, heç boşqab da
dolmur. Qonaq aşdan yeyir, yarısı da qalır. Çoban bu işə təəccüblü qalır. Sabah
açılanda tacir Allahın yanına gedib gəlməməyinin səbəbini soruşanda Allah ona
deyir: “Gecə mən gəlmişdim ora. Həmən çobannan gələn mənəm. Sənin nəkqədər var-dövlətin var, onun bərəkətin hamsın verdim o çobana” (10, s.195). Tacir
bunu eşidib başına-gözünə döyə-döyə qalır. “Qarabağ: folklor da bir tarixdir”
çoxçildliyinin səkkizinci kitabında isə Musa peyğəmbər Allahdan gəlməməyinin
səbəbini soruşanda Allah deyir: “Ya Musa, mən gəldim. Həmin o dilənçi kim
idi? Mən idim da. Gəldim vermədin... Səbəbini sənə yuxuda bəyan elədim.
Savabı Sara qazandı. Öz qarnını aj saxladı, payını verdi sailə...” (11, s.160).
Digər nağıl sonluqları da Allahın bu məzmunda olan cavabı ilə bitir.
Maraqlıdır, bu nağılların yaradıcıları niyə görə geyim – libasdəyişmə
motivinə müraciət etmişlər? Bizcə, haqqında danışılan hər bir nağılda hikmət və
ibrət var. Allah (Xızır) geyimini dəyişməklə onu qonaq çağıranları sınağa çəkir,
onların inam və imanını yoxlayır; onlara sübut edir ki, insan övladı qonaqlıq
edəndə də, ehsan verəndə də heç kəsə fərq qoymamalı, qapısına gələni əliboş
yola salmamalıdır. Hər bir kəs istər çoban, istər dilənçi, istər lap yoxsulun biri
olsun, qonağa hörmət etməyi bacarmalıdır. Deməli, bu nağıllardakı əsas fikir və
ideya da islami prinsiplərə söykənir və dinləyicilərə də bu hislər aşılanır.
Bəzi dini nağıllarda libasdəyişmə (cild dəyişmə) Məhəmməd peyğəmbərə
aid olur. Bu baxımdan Zəngəzur folkloru örnəyi sayılan “Peyğəmbərlə üç yolçu”
nağılı xarakterikdir. Nağılın qısa məzmunu belədir: Məhəmməd peyğəmbər
həmişə Allaha dua edərdi ki, sən insanlara rəhm elə. Bir gün cənab Cəbrayıl
Allahdan xəbər gətirir ki, sən həmişə Allaha insanlar üçün dua edirsən. Gəlsənə
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bir bu adamları yoxlayasan. Peyğəmbər razılaşır. “Peyqumbər düşdü bir qoja
sifətinə, otuz iki dişdən bir dənə nişanə qalmadı. Bir cırıx-cındır paltar geyindi
ki, baxasan, dəərsən, heş bu bəni yaranmış dəyil. Çiyninə bir cırıx xurjun
götürdü, içinə də bir arpa cadı qoydu, düşdü yola” (2, s.189). Peyğəmbər yolda
iki yolçu ilə rastlaşır. Onlar qocadan (peyğəmbərdən) hara getdiyini soruşurlar.
Qoça deyir ki, dolanışığım pisdir, dolanışıq dalınca gedirəm. Onlar da həmin
niyyətdə olduqlarını bildirib qocaya qoşulurlar. Yolda cavan bir oğlana rast
gəlirlər. Cavan evlənmək üçün halal süd əmmiş qız axtardığını bildirir və o da
onlara qoşulur. Bir xeyli gedəndən sonra bir kolluğa çatırlar. Qoca birinci rast
gəldiyi adamdan soruşur: “Ora bax, nə görürsən?” Deyir ki, cənnətə bənzər bağ.
Qoca deyir: “Get o bağ sənin olsun”. Bir az gedəndən sonra beş qoyun sürüsü ilə
rastlaşırlar. Qoca o sürüləri də ikinci rastlaşdığı adama verir. Qoca ilə cavan bir
kəndin qırağından keçəndə toy səsi eşidirlər. Razılaşıb toya gedirlər. Gəlin gələn
vaxtı atın yüyənini tuturlar ki, gəlini ata mindirsinlər. Gəlinin gözü qocanın
yanındakı oğlana sataşır və deyir ki, mən getmirəm, o qocanın yanındakı oğlanla
gedəcəyəm. Camaat oğlanı döymək istəyəndə qoca mane olur və onlarla şərt
kəsir: “Toy dayansın. Üş gün bir yaxşı köhlən atı verəh qızın nişanlısına, aparsın
bu atı yedirtsin, otdan-samannan versin, amma su verməsin. Üçüncü günü sizin
oğlanı qoyax suyun qırağına, bizim oğlanı aparax qoyax o güneydəki quru yerə.
Gəlinin qolların arxadan bağlıyax, mindirəh ata ki, atın yolunu nizamlaya bilməsin. Əgər susuz at suya getdi, onda sizin oğlan nişannısını da götürsün getsin.
Yox, əgər quru günəyə, bizim oğlanın yanına getdi, onda Allahın kismətidi,
verin ona çıxsın getsin” (2, s.191). Hamı razılaşır. Elə də edirlər. At suya tərəf
yox, güneyə – oğlanın yanına gedir. Beləliklə, gəlini oğlana verirlər.
Bir gün Allah peyğəmbərə deyir ki, gedib yaxşılıq elədiyin insanları sına.
Peyğəmbər həmin qoca libasında yolunu bağ bağışladığı insanın bağından salır,
orada işləyən adamdan üzüm istəsə də, ala bilmir. Hətta bağ sahibi də qocaya
üzüm vermir. Belə olduqda bağ əvvəlki halına – qaratikan kolluğuna çevrilir.
Qoca sürü sahibinin yanına gedir. Bir çobana yaxınlaşıb süd istəsə də, çoban
bun sürü sahibindən icazəsiz edə bilməyəcəyini deyir. Sürü sahibi çobana keçi
südü sağ verməyi tapşırır. Qoca keçi südünü istəməyəndə sürü sahibi ona deyir
ki, hər yetənə qoyun sağıb süd versəm, məndə süd qalar? Vəziyyəti belə görən
Allah-taala bir göz qırpımında qoyun sürüsünü kişinin əlindən alır.
Qoca cavan oğlanın yanına gedir. Cavan qocanı görən kimi onu xoş
qarşılayır, onu evlərinə qonaq aparır. Qoca (Peyğəmbər) özünü xəstəliyə vurur,
bunun çarəsinin iki oğlan uşağının qanı olduğunu deyir. Ev yiyəsi oğlanlarının
başını kəsib qocanın yarasına sürtür. Bu əməlinə görə cavan oğlan mükafatlandırılır; oğlanları dirilir. Cavan sonradan başa düşür ki, bu, onların evlənməsinə səbəb olan qocadır.
Beləliklə, bu nağılda da islam dinin əsas prinsipləri gözlənilmişdir, insanlara
səxavətli, əliaçıq olmaq, ehtiyacı olanın ehtiyacını ödəmək, sailə, yoxsula,
dilənçiyə əl tutmaq kimi fikirlər təlqin olunur. Nağıl yaradıcıları da bu nağılda
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libasdəyişmədən bir vasitə kimi istifadə edərək insanları sınağa çəkir. Eləcə də
burada da bir hikmət vardır. Hər bir insan onun necə bir gün-güzərandan bu günə
gəlib çıxdığını unutmamalı, Allahın ona verdiklərinə şükür etməli, ehtiyacı
olanlara ona verilən ruzidən əl tutmalıdır. Bu nağılda da bağ və sürü sahibi onlara
verilən var-dövlətdən Allaha xoş gəlməyən bir şəkildə istifadə etdikləri üçün hər
ikisi əvvəlki kimi yoxsul vəziyyətinə düşür. İnsana verilən var-dövlət, əslində, bir
sınaqdır. Allah-taala həmin var-dövlətlə öz bəndəsini sınağa çəkir, onun inam,
iman və əqidəsini yoxlayır. Təqdim olunan nağılda təkcə cavan oğlan bütün
sınaqlardan uğurla çıxır. Odur ki, ona verilən iki övladı da sağ-salamat qalır.
Akademik M.İmanov yazır: “Libasdəyişmə, bildiyimiz kimi, özünü gizlədib bambaşqa ad altında tanınmaqdır” (7, s.5). Odur ki, bəzi dini nağıllarda libasdəyişmə, yaxud cilddəyişmə Əzrayıla da aid olur. Qarabağ folkloruna aid
“Çörək dostu” nağılında olduğu kimi: “Çıxır, görür budurana, yolnan bir qoja
dərviş axsıya-axsıya gəlir. Deyir:
– Dərviş baba, görürəm yol gəlmisən, gedax bir az çay içax, çörax yeyax...
Gəlif oturullar, çay içillər, çörək yeyillər. Deyir ki, baba, sənin oğuldanqızdan züryətin yoxdu, sən bu sinidə düşmüsən yola? Bu sirkələnir, donnan çıxır, deyir:
– Oğul, mən Əzrayılam, insannarın canın alanam. Mən dərviş döyüləm
ha” (12, s.234).
Dini nağıllarda Əzrayılın don dəyişməsinə çox rast gəlinir. Bu da, yəqin
ki, daha çox onun insanlar tərəfindən tanınmamasına xidmət edir.
Bir çox hallarda Şeytan da başqa libasda olur. Dini nağıllarda şeytan,
adətən, nurani bir görkəmdə təqdim edilir. Beynəlxalq Aarne-Tompson süjet
göstəricisində qarşılığı olmayan 821*** nömrəli süjetə daxil olan Qarabağ folkloruna aid nağıl bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Nağılın qısa məzmunu belədir:
Şeytan arvadını bilməyərəkdən öldürmüş bir cavana məsləhət görür ki, başqa bir
cavan oğlanı evə çağırıb öldürsün və günahı onun üstünə atsın. Cavan elə də
edir. Sonda məlum olur ki, şeytanın sözünə qulaq asan cavanın öldürdüyü adam
elə şeytanın öz oğludur. Buna görə də həmin nağıl və süjet elə belə də adlanır:
“Özgəsinə quyu qazan özü düşər” (8, s.321; 13, s.366 ).
Bir çox nağıl qruplarında, o cümlədən dini nağıllarda da bir sıra hallarda
dondəyişmə Şah Abbasa aid olur. Şah Abbas bir şah kimi əhalinin güzəranını, dolanışıq tərzini, dərd-sərini, ondan razı, yoxsa narazı olduğunu öyrənmək üçün cildini – libasını dəyişərək şəhəri gəzir; bu həm gündüz, həm də gecə vaxtlarına təsadüf
edə bilər. Bir neçə dini nağılda həmin epizodlara diqqət yetirək. “Şah Abbas və dilənçi” nağılında Şah Abbas dilənçi libasında təqdim edilir: “Bir günnərim öz vəzirinə dedi ki, gəl çıxax görüm əhali nə danışır pisimə və yaxud yaxşıma. Duruf çıxdılar, diyir, gəzillərdi. Ohqədər öz ölkəsini o dərəcədə şirin saxlıyırdı ki, bollux içərisində. Nə isdiyirsən o əhalidə vardı. Belə gəzə-gəzə, gəzə-gəzə gedillərdi. Getdilər
gördülər yol ayrıcında üş nəfər oğlan oturufdu. Padşah da dilənçi şəklində yolçu bir
adamdı, diyir. Gəldi diyir ki, biz də oturax bu yoldaşların yanında...” (3, s.363).
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Yaxud Qarabağ folkloru nümunəsi olan “Savabın xeyri” nağılında da eyni
vəziyyətlə rastlaşırıq: “Şah Abbas cənnətməkan həftədə bir dəfə vəzir Allahverdi xanı alıf yanına eli xəlvət dolaşaırmış dərviş libasında ki, görüm elim, camaatım nə qayda dolanır, mənnən razı, narazı olanı varmı? Bir gün də belə
gedəndə eli hərrənir, bir kəntdə gejəliyəsi olullar...” (9, s.287).
Bəzi nağıllarda isə libasını dəyişən padşah adsız verilir. “Allah yazanı
pozmaq olmaz” nağılında olduğu kimi: “Bir padşah vəzirini götürüb dünya gəzintisinə çıxdı. O, təğyiri-libasda ölkəsini payi-piyada azı üç ilə gəzib-dolanardı.
Bir gün bir kəndə gəlib çıxdılar. Bir kasıbın evində qonaq qaldılar...” (1, s.153).
Verilən nümunələr bir daha göstərir ki, padşahın – hökmdarın libasını dəyişərək şəhəri gəzməsi çox vaxt əhalinin ondan razı, yoxsa narazı olmasını, xalqın necə dolanmasını öyrənməyə xidmət edir. Digər nağıllardan fərqli olaraq,
“Padşahnan kasıbın nağılı”nda isə vəzir xalqın ondan narazı olduğunu bildirdikdən sonra padşah başqa libasda xalq arasına çıxır. Nağıldakı həmin hissəyə
diqqət yetirək:
“Bir gün həmin vəzir pətşaha deyir ki, hamı nərazıdı sizdən.
Deyir ki, nətəər?
Deyir:
– İnanmırsan? Tərki-libas ol düş şəhərbəşəhər, kəndbəkənd, gəz gör razı
olan var, yoxsa yox?
Bu, ağlına batır. Cır-cındır paltar geyinir. Bir az da puldan-pənədən tökür
civinə. Düşür hər yeri gəzməyə. Gedir bir el yolu gəlir, köş gəlirmiş. Görür bir
qoja kişi oturup yolun qırağında ağlıyır. Buna yaxınnaşıp deyir:
– Niyə ağlıyırsan?
Diyir:
– Bəs mən dağdan gəlirdim, yolda ildırım vırıp oğlum ülüp. İndi mənim
güjüm çatmır ki, onu dəfn eliyim.
Bu səfər həmən o pətşah bir xeylax qızıl, gümüş verir ona. Onnan sora
gəlir çıxır taxta deyir:
– Vəzir, filan xəzinəmi aş camahata təmənnasız payla, o biri xəzinəni də
aş təmənnasız payla camahata” (4, s.324-325).
Göründüyü kimi, xalqın ağır vəziyyətini görən padşah xəzinələrini açıb
xalqa paylayır və camaatın yaxşı yaşamasını təmin edir.
Nəticə: Beləliklə, digər nağıl qruplarında olduğu kimi, dini nağıllarda da
istər əsas qəhrəmanlardan olan peyğəmbərlərin, istərsə də hökmdarın libasını
dəyişərək xalqın arasına çıxmasında haqqa, ədalətə çağırış motivi vardır. Çünki
xalqın arzu və istəyinin ifadəsi olan nağıllarda insanlara yaxşı işlərlə, xeyir
əməllərlə məşğul olmaq hissi aşılanmış, xalq və camaatla xoş münasibətə,
ədalətə, səxavətə, düzlüyə, haqqı nahaqdan seçməyə çağırış kimi fikirlər ifadə
olunmuşdur. Bu baxımdan dini nağıllarda özünü göstərən çevrilmə motivi də
qeyd olunan məqsədlərə xidmət edir.
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Tahir Ağalar oğlu PAŞAZADƏ
AJMVA-nın prezidenti
HEYDƏR ƏLİYEVİN FOLKLORUMUZUN, MİLLİ MƏNLİK
ŞÜURUMUZUN AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİNDƏKİ ROLU
Xülasə
Məqalədə Ulu öndər Heydər Əliyevin folklorumuzun tədqiq edilməsi siyasətinin tarixi əhəmiyyətindən,bu işin elmi tədqiq prosesində məsuliyyətlə davam
etdirilməsindən bəhs edilir.
Haqlı olaraq vurğulanır ki, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının əvəzsiz
siyasi rəhbəri kimi daima xalq yaradıcılığının folklor nümunələrinin qorunub yaşadılması və geniş elmi araşdırmalara cəlb edilməsi,yenidən xalq ruhunun yeni
nəslin təhsilinə və araşdırmasına təqdim edilməsində xüsusi əhəmiyyəti vardır.
Heydər Əliyev bir siyasi rəhbər olaraq, həm də həmişə xalq sərvətinə məsul yanaşan, milli mənəvi dəyərlərin yaşadılması işini xüsusi bir siyasi fəaliyyətə çevirilməsində yeganə məqsədi o olub ki, xalqın tarixi sərvəti bu gün də,gələcəkdə
də əvəzsiz nemət kimi yaşadılsın.Bu hər bir azərbaycanlının da folklor irsi qarşısında məsuliyyətli işi olsun.
Açar sözlər: Heydər Əliyev, Ulu Öndər, Folklorun qorunması, milli mənəvi dəyərlər, milli sərvət
The role of Heydar Aliyev on the actualization of Folklore
Summary
İn the article preserving of folklore heritageof grgreat lider Heydar Aliev,
for improving the organization and application implementation of measures at
the state level and his own attitude takes an important plase. Preserving of
folklore monuments, being reconstruction, publication of folklore materials,
celebration of folk ceremonies and national holidays as an official, celebration
of jubiles of monuments and folk artists.
In the article moral culture philosophy of great leader Heydar Aliev is
interepretde with the worlds famous scientsts and political liders / In the article
explanations are given about the folk art masters such as Ashug Alesger, Ashug
Alı,Sarı Ashug…
Key words: Heydar Aliyev, folk art, preserving folklore, moral culture
philosophy
Роль Гейдара Алиева в актуализации фольклора
Резюме
Историческое значение политики исследования нашeqo фольклорa
великого лидера Гейдара Алиева – наш фольклор важно, чтобы эта работа
продолжалась ответственно в процессе научных исследований. Гейдар
Алиев, как незаменимый политический лидер азербайджанского народа,
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всегда поддерживал фольклорные образцы, и обширные научные исследования, снова vernut к воспитанию нового поколения народного духа и
имеет особое значение при представлении исследований.
Гейдар Алиев как политический лидер, и всегда нес ответственность
за благосостояние людей-превращение национальных и духовных ценностей в конкретную политическую деятельность, единственной целью которого является богатство людей сегодня, в будущем, в качестве незаменимого благословения.
Это ответственность каждого азербайджанца перед лицом фольклорного наследия.
Ключевые слова: Гейдар Алиев, народное искусство, сохранение
фольклора, философия нравственной культуры
“Milləti tanıtmaq, milləti şöhrətləndirmək Heydər Əliyevin idarəçiliyində
baş xətt olub. Bunun üçün xalqımızın böyük sənət adamlarının,şair və yazıçılarının, musiqi xadimlərinin möhtəşəm yubileylərini keçirər, heykəl – abidələrini ucaldardı. Bu tədbirlər silsiləsində “Dədə Qorqud kitabı”nın 1300 illik yubileyinin xüsusi yeri var. Bu yubileylə H.Əliyev Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının,
ədəbi dilimizin tarixini altı əsr tarixin dərinliyinə apardı və dünya bu tarixi qəbul
etdi. Bu uluslararası nailiyyət böyük dövlət xadiminin möhtəşəm tarixi xidmətidir” (8,7-12). Akademik Tofiq Hacıyevin bu sözlərində böyük hikmət var ki,
Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyata baxışlarında yeganə seçim var. Harada ki,
Azərbaycan tarixini, xalq mənəviyyatını, adət-ənənə boxçasının qəlblərdə yaşayan gözəlliyi varsa,o qiymətləndirilməli və xalqın özünə yüksək təqdimat və ehtiramla qaytarılmalıdır. Bu xalqın minilliklərdən gələn mənəvi dəyərlər sisteminin yaşadılması və təbliği qarşısında həqiqi xilaskarlıqdır.
Dövrümüzün texnogen proseslərlə ağırlaşdığı və təhlükələndiyi bir zamanda folklor nümunələrinin bu günümüzdə yaşanması və səsləndirilməsi bizim hər
birimiz üçün çox qəribə xoş ovqat yaradır. Artıq siyasi rejimlərin, totalitar hakimiyyət qadağalarıyla eyni səviyyədə unutdurmağa, məhv etdirib yaddaşlardan
silməyə qadir qüvvələrin bu günkü balansında biz təkbaşına Heydər Əliyevin
Azərbaycan Folkloru,şifahi xalq yaradıcılığının yaşadılması və inkişaf etdirilərək xüsusi sənət, yaradıcılıq zirvəsində qorunması ilə bu işə Dövlətin dəstəyini
yönəltməsi bir daha Ulu Öndərin dahi xalqçı bir şəxsiyyətliyindən xəbər verir.
Zəngin folklor materiallarını özündə cəmləşdirən folklor arxivi, “Azərbaycan folkloru”, “Aşıq yaradıcılığı”, “Türk xalqları folkloru” kimi yüksək elmi
potensiala malik şöbələri özündə birləşdirən elmi-mədəni mərkəz fəaliyyətinin ilk
illərində folklorşünaslıq elmimizin inkişafında həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət
baxımından əvvəlki illərdən əsaslı şəkildə fərqlənən elmi nəticələr ortaya qoydu
və getdikcə, sözün həqiqi mənasında, yalnız folklorşünaslığın deyil, milli humanitar fikrin respublikada əsas mərkəzlərindən birinə çevrildi. 1998-ci ildə “KitabiDədə Qorqud” abidəsinin 1300 illik yubileyinin beynəlxalq səviyyədə qeyd edil157
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məsində işin istər elmi yaradıcılıq, istərsə də təşkilati ağırlığını, əsasən, “Folklor
Sarayı” Elmi-Mədəni Mərkəzi öz üzərinə götürdü. Bütün varlığı ilə milli-mənəvi
dəyərlərə bağlı Heydər Əliyevin türkçülük istiqamətində apardığı daxili siyasətin
nəticəsi olaraq (seçmə bizimdir – T.P.) həmin proseslərdə “Folklor Sarayı” ElmiMədəni Mərkəzinin ştat vahidi xeyli genişləndirildi, strukturu isə əlavə “Qorqudşünaslıq” şöbəsi ilə zənginləşdirildi. Beləliklə, 1994-cü ildən fəaliyyət göstərən
Elmi-Mədəni Mərkəzin inkişafında 1998-ci il əsaslı dönüş, fəaliyyət sferasının
genişləndirilməsi ilə xarakterik oldu” (2, 4). “Dövlət və dövlətçilik ideologiyasına
folklorda yaşayan milli-mənəvi dəyərləri transfer etmək üçün institutun müstəqilliyini zaman özü zərurətə çevirmişdi. Bütün bunların nəticəsi olaraq 2003-cü ilin
fevralında “Folklor Sarayı” AMEA-nın müstəqil struktur vahidinə – instituta çevrildi” (2, 4). “Folklor İnstitutunun Azərbaycan milli dövlətçiliyinin, xüsusən onun
milli ideoloji əsaslarının möhkəmləndirilməsində olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, folklor çoxqatlı, çoxişarəli sistemdir. Onun çoxsaylı növləri, janrları,
şəkilləri, mətn tipləri və variantları ilə bərabər, strukturunda dəyişməz, sabit
modellər, məzmun və ifadə qəlibləri iştirak edir. Bu anlamda folklorun öz işarə
sistemi, öz dil şifrəsi ilə açılan kodları mövcuddur. Sabit modellərdə dünya, insan
və insanın mənəvi dünyası “xeyir və şər” kimi ikiqütblü sistemdə işarələnir. Dövlət və dövlətçilik “xeyir” qütbünün sferasında yerləşir, onda cilalanır” (2, 4).
Heydər Əliyevin yüksək vəzifə tutduğu Sovet hakimiyyətinin milli azlıqlara
vahid “sovet xalqı” kimi siyasi kursunun milli etnik özünüdərketmə şüurunun hər
vəchlə boğulmasına xidməti tələb etməsinə baxmayaraq, o, xalqımızın milli
mənsubluğunu özündə əks etdirən folklorşünaslığımızın inkişafına maddi və mənəvi təkan vermişdir. Bunun nəticəsində məlum olmuşdur ki, bəşəri dəyərlərə
malik olan xalqımızın mənsub olduğu milli ümumiliyi, azərbaycançılığı yaşatmış,
özünün milli-mənəvi irsinin tarixiliyini və qədimliyini unutmamışdır. Bu cür
böyük mənəvi sərvəti zaman-zaman həyatında yaşadan azərbaycanlılar ölkəmizdə
və onun hüdüdlarından kənarda da öz etnik adət və ənənələrinə sahib çıxıblar.
Ulu Öndərin bu sahədə ən birinci uğuru onun ziyalılıq mövqeyində durması, həmişə bu mövqeyi qorumuş,uzun müddətli Sovet təhlükəsizlik orqanlarında
çalışan bir vətənpərvər, daxili mənəvi zənginliyi olan Heydər Əliyev hər cür
siyasi formadan istifadə etməklə folklorumuzu qoruya bilmişdir. Bu mənada
folklorşünaslığımızın qorunması və inkişafının möhtəşəm bir dövrü Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti ilə birbaşa bağlıdır. Xalq yaradıcılığı, folklor milli dövlətçiliyimizin ideoloji inkişafındakı konseptual yaradıcılıq əsaslarına Heydər
Əliyevlə daxil olur. Onun Azərbaycan dilinin, dinimizin, türk dilləri qrupuna
məxsus xalqımızın ölkə ərazisindəki digər azsaylı xalqlarla birgə yaşayışda dünya mədəniyyətinə multikultural dəyərlər sistemində əvəzsiz unikal xidmətləri
sayəsində folklorumuzun unikallığını təmin etmək məsələsi də önəm daşımışdır.
Eyni zamanda o, xalqımızın etnik özünüdərk şüurunun inkişafında digər türk
dilli xalqlarla qarşılıqlı əlaqələrini vacib fakt kimi qeyd edib. Dil, din, millilik,
adət-ənənə, sənət, elmdə mədəniyyətin ümumiliyinin əsasında yaratdığı azərbay158
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cançılıq ideologiyası əsasında yaranan milli özünüdərk şüurunun, folklorla bağlı
məsələlərin inkişaf etdirilməsi Ulu Öndərin həyati vacib strategiyası olub. Azərbaycan folklorşünaslığında keyfiyyətcə yeni mərhələ 1970-ci illərdə başlanır. Bu
mərhələnin başlanğıcı, ilk növbədə, respublika rəhbərliyinə gəlişi ilə millimənəvi dəyərlərə arxa və dayaq olan Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevlə bağlıdır.
Kifayət qədər mürəkkəb siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev öz
möhkəm iradəsi, əzmi və təşəbbüskarlığı ilə milli mədəni irsin öyrənilməsinin
optimal yollarını tapır, onun tədqiqi və təbliği işini ən yüksək səviyyədə təşkil
etməyi bacarırdı. Ulu Öndərin bütün çıxışlarının, bəyanatlarının mətnində daha
çox işlənən sözlərdən biri də “məsuliyyət və vətəndaşlıqdır”: “Bizim vətəndaşlıq
borcumuz milli-mənəvi dəyərlərimizə, doğma torpağımıza, doğma ana dilimizə,
böyük və zəngin tariximizə, millətimizə sadiq olmaqdan ibarətdir” (25, 158).
Azərbaycan xalqının yetirdiyi bu dahi şəxsiyyətin geniş, əhatəli fəaliyyətinin
müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı tədqiqatlar aparılmışdır. Hər bir elm sahəsində özünün fəaliyyətini Ulu Öndərin baxışlar sistemindən keçirməyə ehtiyac hiss edilmiş
və Öndərin həmin sahəyə tələbkar münasibətlərini əks etdirən elmi araşdırmalar
aparılmışdır. Bu araşdırmalar nəticəsində milli humanitar elmimizdə əliyevşünaslıq
sahəsi formalaşmışdır. Folklorumuz əslində bizim milli ideoloji sistemimizin
əsaslarını özündə ehtiva etməkdədir. Bu baxımdan Ulu Öndərin milli fenomen
ifadəsi kimi öyrənilməsində folklorşünaslıq elminin xüsusi yeri vardır. Çünki
Heydər Əliyev milli mədəniyyətə, xalq yaradıcılığına bağlı şəxsiyyət olmuşdur.
Heydər Əliyev və milli-mənəvi irsimizin yaşadılması və aktivləşdirilməsi
işində ilk növbədə bu yaradıcılıq sahəsinin nümunələrinin qorunmasını,xilasını önə
çəkib.Çünki Sovet rejiminin milli azlıqların mənəvi dəyərlər sisteminə vurduğu
zərbələrin tarix 300 ildən artıq bir dövrü əhatə etmişdir.Məhz 1970-ci illərdən başalayaraq Folklor işinin xüsusi siyasi istiqamətlə aktivləşdirilməsi işinin tarixi elə
Azərbaycana rəhbər təyin olunan gündən başlayıb.Bir-birinin ardınca Azərbaycan
Elmlər akademiyası əməkdaşları 1970-80-ci illərdə “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu” eposlarını, Azərbaycan məhəbbət və qəhrəmanlıq dastanları, nağıllar, atalar
sözləri,bayatılar, rəvayətlərdən ibarət topluları xalqımıza çatdırmışlar. Folklorumuzun dahi xilaskarı Heydər Əliyev bir birinin ardınca 1972-ci ildə Aşıq Ələsgərin
150 illik yubileyini keçirməsi ilə bağlı fərman eyni zamanda Qərbi Azərbaycandakı aşıq mühiti və onun görkəmli nümayəndələrindən olan Miskin Abdal, Ağ
Aşıq, Aşıq Alı, Növrəs İman, Aşıq Məmmədhüseyn kimi görkəmli saz sənətinin
korifeylərinin yaradıcılığına da böyük elmi tədqiqat işığı saldı. Sovet dövründə hələ qloballaşmanın bu günkü potensial təhlükələri, xüsusilə də, kiçik xalqların etnomədəni tarixi nailliyyətlərinə qarşı sürətli məhvedici hərəkatı güclənməmişdi. Lakin Heydər Əliyev bu dağıdıcı, etnik qrupların mənəvi dəyərlərinə hücumlarına
qarşı, tarixin səhnəsindən silinməməsi prosesi uğrunda fəaliyyətə hələ Azərbaycana rəhbərliyinin ilk illərindən başlamışdı. O çox gözəl bilirdi ki, vahid “Sovet
xalqı” uğrunda Moskvanın siyasəti gücləndiyindən hər bir etnos özü haqqında ciddi fikirləşməlidir. Bizi dünya xalqlarından fərqləndirən etnik mədəniyyətimizdir.
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Bu sahədə ən etibarlı mənbəyimiz isə folklordur. Bütün siyasi kursunda tarixiliyə
önəm verən Ulu Öndər mənəvi dəyərlərimizin qorunması uğrunda mübarizə apararkən, mentalitetimizin də tarixi inkişaf və formalaşma mərhələlərini unutmamışdır. Bu tarixiliyin dərin qatlarında o Novruz, Qurban, Ramazan bayramları və
digər adət-ənənələrimizin də yerini xüsusi olaraq qiymətləndirmişdir: “Novruz hər
bir azərbaycanlı üçün əziz bir bayramdır. Bu, hər bir insanın, hər bir vətəndaşın
bayramıdır, Ulu babalarımızdan əsrlərdən-əsrlərə keçib gəlmiş əziz bayramdır.
Əsrlər boyu Novruz Azərbaycan xalqı üçün barış və saf niyyətlər bayramı
olmuşdur. Bu bayram həm adi, həm millət, həm xalq, həm də dövlət bayramıdır.
Bu bayramı başqa bayramlardan fərqləndirən cəhət bundan ibarətdir. Novruz
bizim ən qədim bayramımızdır. O xalq bayramıdır.
Novruz bayramı həmişə xalqımızı birləşdirən, bir yerə yığan, insanları birbirilə barışdıran bayram olubdur.
Novruz bayramı bizim xalqımızın qədim milli bayramıdır. Novruz bayramı hər bir azərbaycanlının qəlbinin bayramıdır, bizim müstəqil Azərbaycan
torpağının, Azərbaycan respublikasının bayramıdır” (5, 171-173).
Ulu Öndər folklora ona görə də geniş yer verirdi ki, bu xalqımızın mənəviyyatının güzgüsüdür. Elə bu əhəmiyyətliliyin baxış bucağında rəhbərin göstəriş və
tələblərinə xüsusi ehtiyat və ciddiliklə yanaşan alimlərimiz 1972 -1973-cü illərdə
Azərbaycan Elmlər akademiyasının bu yöndə növbəti işi kimi Aşıq Ələsgərin ikicildliyini hazırlayıb nəşr etdirmişdir. Ulu Öndər folklor irsinə xüsusi diqqət ayırmaqla bilirdi ki, dünyanın nəhəng dövlətlərinin inkişafı böyüdükcə qloballaşma
böyüyür, etnik mədəniyyətlər vahid dünya mədəniyyətlərinə inteqrasiya olunur. Bu
proses bir tərəfdən xalqlar arasındakı əlaqələri sürətləndirirsə, digər tərəfdən də bu
yaxınlaşmalar çox təhlükəli olurdu. Ona görə ki, biz etnik unikallığımızı itirə bilərdik. Bu təhlükələr dünyanın bütün etnik xalqları,qrupları üçün mövcuddur. Elmdə
isə daha çox qorunması xüsusi yanaşma,fəaliyyət tələb edən isə milli-etnik identifikasiyadır. Ona görə də ilk növbədə folklorun müasir elmin gücü ilə, elmi əsaslarla
öyrənilməsi – özünüdərk prosesini tarixi, milli oyanış siyasətinin ayrılmaz bir
hisəsinə çevirə bilmişdi. Akademik N.Cəfərov Heydər Əliyev haqqında çoxsaylı
əsərlərindən birində yazır: “Heydər Əliyev tamamilə doğru olaraq göstərir ki,
Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi özünəməxsus (milli!) əlamətlərlə ümumbəşəri
əlamətlərin dialektikasını, qarşılıqlı əlaqəsini nümayiş etdirir. Və Azərbaycan xalqının tipologiyası, bizə məlum olan mədəniyyəti göstərir ki, o, içinə qapılmış, özünü dünyadan təcrid etmiş bir xalqın mədəniyyəti deyildir. Azərbaycan mədəniyyəti
həmişə dünyaya açıq bir xalqın mədəniyyəti olmuşdur... Məsələnin məhz belə
olduğuna bir daha inanmaq üçün “Kitabi-Dədə Qorqud”u, Qətran Təbrizini, Əfzələddin Xəqaninin divanlarını, Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sini vərəqləmək kifayətdir. Onların yaradıcılığı “ümumbəşəri ideyaların tərənnümünə, haqqın, ədalətin,
humanist ideyaların bərqərar olmasına xidmət etmişdir” (6, 525).
1972-ci ildə Aşıq Alının, 1976-cı ildə Zodlu Abdullanın əsərləri ilk dəfə
nəşr olundu, çünki Heydər Əliyev üçün folklor tarixin şahidi kimi qiymətli mə160
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nəvi sərvət idi. Bu sərvətin hər tərəfli təhqiqi və çapı yenidən o dövrün aşıq yaradıcılığını və bu sahənin nümayəndələrinin fəaliyyətini canlandırmaq və zamanın
istifadəsinə vermək deməkdir. Zamanınsa sərhədləri hüdudsuzdur.70-ci illərdə
aşıq sənətinin, xüsusilə də Qərbi Azərbaycan aşıq mühitinin tədqiqində dərin məzmunlu,əhatəli elmi işlər yazılıb. Buraya Aşıq Ələsgər və XIX əsr Göyçə aşıq mühiti (1971), Azərbaycan folkloru XIX əsr erməni mənbələrində (1977), Orta əsrlər
Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı (1977) və s.tarixi yaradıcılıq irsinə malik görkəmli,
məşhur aşıq poeziyasının görkəmli şəxsiyyətlərini özündə birləşdirən Folklor tarix, fəlsəfə, siyasət və başqa elm sahələri də daxil olmaqla, yaradılan xalq müdrikliyinin mövcud nümunələrinin – zəngin irsinin məhv olmaqdan, tarixin hər cür
zərbələrindən qorunması üçün, bu işin elmi müstəvidə təşkili və geniş tətbiqinin
təkmilləşdirilməsi üçün Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlət səviyyəsində tədbirlər
həyata keçirmişdir. Bu işin geniş niqyasda aparılmasının bütün forma və nəticələri
bir daha bizə göstərir ki, Heydər Əliyevin Folklor irsinin tədqiqi və təbliği daima
onun nəzərində olub. Xüsusilə də, özünün aşıq, saz-söz yurdu olan Qərbi Azərbaycana bağlılığı,Ümimmilli Liderin uşaqlıqdan bu sənətin ruhundan qidalanması
da öz sözünü demişdir.Elə həmin 70-ci illərdə aşıq ədəbiyyatının daha bir zəngin
nümayəndələrinin əsərləri də toplanıb nəşr edilmişdir. Yurd sevgisi, elə bağlı
mövzusuyla ədəbiyyatımızda tədqiq olunan Aşıq Abbas Tufarqanlıdan 72 şer adlı
kitab 1973, Xəstə Qasım: 46 şer,1975 və s.nəşrlər o illərin elmi araşdırmaçı qruplarının folklorumuzun xilaskarı Heydər Əliyev siyasətinin qarşısında bunlar bir
hesabat və tariximizin,fəlsəfə və ədəbiyyatımızın qızıl hərflərlə yazılmış ədəbi nümunələrinin qorunub bu günümüzə çatdırılması işinin bir hissəsidir.
Heydər Əliyev folklorumuzun yaşadılması və elmi araşdırmaların miqyasını
genişləndirilməsi üçün təbliğat işinin aktuallaşdırılmasına xüsusi diqqət ayırdı.
AEA-nın alimləri tərəfindən Folklorşünaslıq işi artıq xalqımızın milli şüurunun
oyadılmasında böyük rolu olan tarixi vasitələr kimi ardıcıl araşdırılır, yüzlərlə
folklor örnəyi çap edilmiş,folklorumuz, aşıqlar və el şairlərimiz haqqında silsilə
yazılar dərc olunmuşdu, etnosun özünüdərk işinin elmi əsaslarla tədqiq edilməsi,
etnik mədəniyyətimizin tapılma areallarının əhatəliliyi xalqımızın tarixinə zəngin
faktlar verdikcə Heydər Əliyev bu sənətin, Folklorşünaslığın yaşadılmasına və
təşviqinə, yeni qüvvələrin cəlb olunmasına,istedadların cəmiyyətdə aparıcı sənət,
yeni qüvvələrin istedadlı elm adamı kimi cəlb edilməsiylə mənəvi dəyərlərimizin
aktivləşdirilməsi prosesinin təşkil olunmasına xeyli təşəbbüs göstərib. Heydər
Əliyev bu kimi tədbirlərlə Ermənistan rəhbərliyini də Göyçədə yubiley tədbirləri
keçirməyə, böyük sənətkarlarımıza abidə ucaltmağa təşviq etmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev bilirdi ki, dünyanın nəhəng dövlətlərinin iqtisadi inkişafı global transformasiya proseslərinin artan sürətiylə böyüdükcə qloballaşma axınının gücü də artır, etnik mədəniyyətlərin inteqrasiya işinin özü nəhəng
proseslərdə əriyə bilirdi. Bunun qarşısında yeni
bir siyasi kurs götürüldü ki, digər Sovet respublikalarında bunlar yox idi.
Heydər Əliyev öz siyasətini qurarkən, ilk növbədə müstəqil Azərbaycanın yüz
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illərlə duruş gətirib inkişaf etməsi naminə bünövrəsinin və dayaqlarının polad kimi təmiz, saf, tarixi zərbələrə dözümlü, gələcəyə yönəlik olmasına çalışıb. Bunun
üçün də birinci müstəqillik şərti kimi, etnik unikallığın,özünüdərk və mentalitetin
yüksək xəttini yaratmağa üstünlük verib. Çünki o, özünün dediyi kimi xalqın
“inkişaf etmiş, yüksək mentaliteti”ni müstəqilliyin vacib şərti sayırdı (1, 185).
1970-ci illərdən başlayaraq Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində saz məktəbləri, aşıq ansamblları, aşıq muzeyləri yaradılmaqla, folklor bayramlarının
mütəmadi xarakter alması üçün miqyaslı tədbirlər təşkil olunmağa başlandı.
Heydər Əliyev üçün folklor tarixin şahidi kimi həmişə qiymətli mənəvi sərvət
olub . Ədəbiyyatşünas alim X.Quliyeva yazır: “Xalqımızın əsrlər boyu yaradıb
yaşatdığı zəngin milli-mənəvi sərvətlərin qorunub saxlanması və dəyərləndirilməsi istiqamətində... sistemli və irimiqyaslı fəaliyyətə 70-ci illərdən başlanmışdır (Heydər Əliyevin Azərbaycana siyasi rəhbərliyə başlamasından altı ay
sonrakı 1970-ci il nəzərdə tutulur)” (3,76).
Ona görə də televiziya və radioda dastan axşamları, milli mənəvi dəyərləri
təbliğ edən “Ozan”, “Odlar yurdu”, “Ocaq”, “Elin sazı – elin sözü” verilişlərində,
Respublika sarayında təşkil olunan aşıq gecələrində “İrs” folkor ansambllarının
fəaliyyətində, “Folklor sarayı”nda aparılan elmi tədqiqat işlərində bir xilasedicilik
xətti xüsusi dalğayla aktiv aktual məsələ kimi yayılırdı. Folklorun özündə tarix,
fəlsəfə, siyasət və başqa elm sahələrini də birləşdirməsi xalq müdrikliyinin mövcud nümunələrinin – zəngin irsinin qorunması, təşkili və tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət konseptual olaraq, davamlı yenilikçi yaradıcılığı yüksək
səviyyəli tədbirlər kimi həyata keçirmişdir. Bunlar istər folklorun xilası, qorunması və aktivləşməsi ilə yanaşı, çalışılırdı ki, bu işin daha da cəmiyyətin dərin qatlarının iştirakıyla diqqətinə televiziya və radionun, qəzet və jurnalların vasitəsiylə
çatdırılması, birdən-birə geniş oxucu,tamaşaçı diqqətində olmaqla geniş maraq və
müzakirələrə səbəb olmaqla bu irsin – folklorun qorunması və etno özünüdərkin
aktivləşdirilməsinin taleyinə məsuliyyət artırılsın, istərsə də folklorun aktuallaşdırılması və identifikasiyanın təbliğinin dövlət fərmanları və göstərişləriylə davamlı
xalq yaradıcılığı işinin bir forması kimi, tariximizin işıqlı saz-söz sənətinin yaşadıcı elementlərini özündə əls etdirən yaradıcılıq strukturları, məktəbləri, elmi
tədqiqat mərkəzləri,təhsil müəssisələrinin bölmələri kimi folklorun tətbiqi,elmi
tədqiqi və folklorşünaslıq strukturlarının təşkilatlanması və institutlaşması istiqamətində daim aktual sahə kimi saxlanılması məsul bir işə çevrilmişdi. Bu dediklərimiz Heydər Əliyevin Folklor qaynaqlarımızın xilası və yaşadılması siyasətinin
ən güclü tərəfini bir daha sübut edir ki, onun bütün siyasətində olduğu kimi Xalq
yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi işində də əsas prinsipləri elmi yanaşma, Vətəndaş məsuliyyəti və Ziyalılıq əsaslı Milli ideologiyayla bağlı olmuşdur: ”Milli
ideologiyamız tarixi keçmişimizlə, millətimizin adət-ənənələri ilə,xalqımızın,
dövlətimizin bu günü və gələcəyi ilə bağlı olmalıdır” (10).
Qeyd edək ki, bu şəkildə yanaşma “folklor və dövlətçilik” probleminin
mühüm hissəsini təşkil edir. Çünki uzun dövr ərzində dövlətçilik ənənələrimizdə
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fasilə yarandığından, folklor işi dövlət dəstəyindən məhrum olmuşdu. Sahibsiz
irs isə bütün hallarda məhvə məhkumdur. Bu istiqamət tarixi yaddaşlardan keçib
gələn etno özünüdərkin bu günümüzdə yeni aktuallıq qazanmasından və
təbliğinin təşkilindən ibarətdir. Bütün dünyanın humanitar siyasi kursunda da
xalqın vəhdət halında birləşməsinin milli inkişafın aparıcı şərtlərindən biri kimi
özünü bir tam olaraq göstərə bilir. “Milli mədəniyyətin və milli mənlik şüurunun
inkişaf qanunauyğunluqların-dan biri mənəvi irsin varisliyidir”. Heydər Əliyev
də bütün mənəvi dəyərlərin inkişafı siyasətində ilk növbədə “mədəniyyət və
mənlik şüuru” ideallarına, mənəvi irsin varisliyinə arxalanmışdır (4, 110).
Folklor abidələrinin qorunması, bərpa olunması, folklor əsərlərinin nəşri, xalq
mərasimlərinin, milli bayramların rəsmi olaraq qeyd olunması, abidələrin və el
sənətkarlarının yubileylərinin keçirilməsi, xalq tamaşalarının, oyunlar və yarışların
təşkili və s. tətbiqi, təbliği və tədqiqinin dövlət səviyyəsində həyata keçirilməsi
Heydər Əliyevin mənəvi quruculuq siyasətinin əsas təmayülü kimi diqqət mərkəzində olmuşdur. Amma dövlət və onun başında mənəvi dəyərlərin mahiyyətini dərk
edən rəhbər olanda belə təhlükə yaranmır. Heydər Əliyev də siyasi, iqtisadi, mədəni
quruculuqla yanaşı, mənəvi quruculuğa da çox böyük önəm verirdi. Bu səbəbdən
H.Əliyevin hakimiyyət illəri Azərbaycan folklorşünaslığının tarixində təşəkkül
dövrüdür.”Bizim zəngin tariximiz, qədim mədəniyyətimiz və milli-mənəvi dəyərlərimiz “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda öz əksini tapmışdır. Bu epos bizim ümumi
sərvətimizdir və hər bir azərbaycanlı məktəbdən başlayaraq bilməlidir.Bu bizim ana
kitabımızdır və gənclik bu kitabı nə qədər dərindən bilsə, millətini, xalqını,
vətənini,müstəqil Azərbaycanı bir o qədər çox sevəcəkdir ”(9,s6)
Məhz Heydər Əliyevin 1970-80-ci illərdəki folklor irsimizin xilası və
aktuallaşdırılması işi nəticəsində folklorun geniş şəkildə toplanması, nəşri, tədqiqi və təbliği məsələsi görünməmiş vüsət aldı. Heydər Əliyev təkcə bu günü və
sabahı düşünməklə kifayətlənmirdi. O, eyni zamanda keçmişə, tarixə müraciət
etməyi, onun dərslərindən müdrik nəticələr çıxarmağı tövsiyə edirdi: “Ümummilli Lider Heydər Əliyevdən ötrü keçmişə müraciət özünəməqsəd deyildir. O,
milli köklərə və tarixi dəyərlərə müraciət edərək burada milli şüuru və mənlik
şüurunu formalaşdırmaq üçün mənbə və zəmin axtarır və görür. O, ulu babalarımızın adlarına, ideyalarına və suallarına müraciət edərkən, öz xalqının şərəf
və ləyaqətini dəyanət və sədaqətlə qorumuş vətən övladlarına özünün dərin
hörmətini nümayiş etdirir, tarixin dəyərlərindən daha çox ona görə bəhrələnir ki,
daha dərindən və daha düşünülmüş şəkildə irəliləyişi təmin etmək üçün zəmin,
daha doğrusu, ideya-əxlaqi və mənəvi meydan hazırlasın” (7, 68).
Folklor mətnləri kütləvi tirajla nəşr olundu, folklor abidələrinin və böyük
sənətkarların yubileyləri ən yüksək səviyyədə qeyd olundu, alimlərin işi və əməyi qiymətləndirildi.
Folklor sahəsində Heydər Əliyevin adı ilə bağlı böyük statistik göstərici
tərtib etmək mümkündür. Eyni zamanda, mənəvi həyatımızda böyük rolu olan
bu hadisənin Folklorumuzun qorunması və xilası,aktuallaşdırılması siyasətinin
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elmi təsvirinə və təhlilinə də elmşünaslığımızda böyük zərurət vardır. Bunun
milli-mənəvi inkişafımızın perspektivi üçün də əhəmiyyəti böyükdür. Çünkü
Heydər Əliyev Ulu Öndər olaraq, İlahidən xalqımız üçün, milli mənsubluğumuzun yaşadılması, milli mənəvi dəyərlərimizin, folklorumuzun, bütövlükdə xalq
yaradıcılığımızın totalitar rejimin məhvetmə irticasından Xilasedən, Qoruyan,
yaşadan və Adverən Milli Epos qəhrəmanımızdır!
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Məqalədə bilniqvizmin mahiyyəti və yaranma səbəbləri araşdırlmış, onun
subordinativ, koordinativ və medial, aktiv və passiv, milli və fərdi kimi növləri
fəqləndirilmiş və bilinqvist folklor söyləyicilərinin fərqli dillərdən istifadə
bacarıqları konkret folklor nümunələri vasitəsilə göstərilmişdir. Araşdırmada
həmçinin İsmayıllı rayonunda yaşayan azsaylı xalqların folklorunda bilnqvizmin
təzahürlərinə nümunələr göstərilmiş və müxtəlif xalqların folklorunun zənginləşməsi və yayılmasında bilinqvizmin əhəmiyyəti qeyd edilmişdir.
Açar sözlər: bilinqvizm, azsaylı xalqlar, folklor
РОЛЬ БИЛИНГВИЗМА В РЕГИОНАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Резюме
В статье изучены сущность и причины возникновения билингвизма,
выделены субординативный, координативный и медиальный, активный и
пассивный, национальный и индивидуальный виды билингвизма и умения
пользоваться разными языками билингвальных фольклорных исполнителей показаны на конкретных фольклорных образцах . В исследовании также привелены примеры проявления билингвизма и отмеченa его значимость во взаимообогащении и распространении фольклора разных народов
Ключевые слова: билингвизм, малочисленные народы, фольклор
THE ROLE OF BILINGUALİSM IN THE REGIONAL FOLKLORE
Summary
The essence and origin of the inquiries are studied in the article, its
subordinate, co-ordinated and medial, active and passive, national and individual,
and the bilingual folklore speakers have the ability to use different languages are
shown through concrete folklore samples. The manifestation in the examples of
the billingualism in the folklore of the ethnic minorities living in the Ismayilli
region have been shown and the importance of bilingualism in the enrichment and
dissemination of folklore of different peoples have been stressed in the article.
Keywords: bilingualism, ethnic minority ,folklore
Dil cəmiyyətin varlığının ən mühüm göstəricilərindən biri və şüurlu
məxluqun ozünüifadə vasitəsidir. Bütün tarix boyu bir insan bir yaxud bir neçə
dildə danışmağa ehtiyac hiss etmişdir. Başqa bir dili bilmək o deməkdir ki ,
danışan şəxs həmin dildə eşitdiyi şifahi nitq parçalarını yaxud yazılı mətnləri
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sərbəst formada anlayır və şərhlər verməklə nəql edə bilir. İndi yer kürəsində
çox az yer tapılar ki, oranın əhalisi yalnız bir dildən – ana dilndən istifadə etsin.
Polietnik tərkibə malik olan dünya ölkələrinn sosial-kommunikativ sistemində müxtəlif dillər və onlara aid olan altsistemlər bir-biri ilə elə qaynayıb qarışır ki, bu zaman bilinqvizm hadisə və vasitə kimi ortaya çıxır. Onun vasitəsilə eyni sosial-coğrafi məkanda yaşayan müxtəlifdilli insanlar arasında qarşlıqlı anlaşma mümkün olur və dil maneəsi aradan götürülür. Adətən iki dili mənimsəmiş
insan onları müxtəlif səviyyədə bilir, buna görə də bilnqvizmi müəyyənləşdirərkən hər iki dili eyni səviyyədə bilməyi tələb etmək düzgün olmazdı. Müəyyən
qrup insanlar ən azı iki dili öyrənməyə, həmin dillərdə ünsiyyət qurmağa, eyni
zamanda iki və daha çox dildən istifadə etməklə elmi və bədii yaradıcılıqla
məşğul olmağa çalışır. Bilinqvizm müasir mütəxəssislərin ayrılmaz məziyyətinə
çevrilir, onun sosial imicini və onda ünsiyyət qabiliyyəti, tolerantlıq, özünə inam
hissini formalaşdırır. Bilinqvizmin yaranma səbəbləri göstərilə bilər:
 Tarixi-siyasi hadisələr və hakim dil faktorunun güclənməsi;
 Başqa xalqlarla mədəniyyətlərarası dialoqun yaranması;
 Vahid təhsil-təlim məkanının yaranması və xarici dillərin öyrənilməsi;
 Dünya informasiya məkanı və informasiya texnologiyalarının inkişafı (2,
181)
Bilinqvizmə verilən təriflərdən biri amerikan alimləri Şveytser və Nikolskiyə aiddir: “Bilinqvizm sosial situasiyadan və kommunikativ aktın digər parametrlərdən asılı olaraq fərqli komminikativ sahələrdə müxtəlif dillərdən istifadə edən dil kollektivi çərçivəsində iki dilin yanaşı mövcudluğudur. Hər iki dil
vahid kollektivə xidmət etməklə vahid sosial-kommunikativ sistem yaradır və
bir-birini tamamlama funksionallığı daşıyırlar” (10, 111)
Bilinqvizm, belə demək mümkünsə, iki linqvistik dünyanın məhsulu olub
yeni informasiya əldə etməklə zənginləşən ikidili şəxsiyyətin formalaşmasına
səbəb olur. Nəticədə bir xalqa aid olan milli və maddi-mənəvi dəyərlər zaman
keçdikcə başqa bir xalqın nümayəndələri ilə qarşılıqlı ünsiyyət və yanaşı yaşama
şərtlərində ortaq mədəni ənənələrin yaranmasına təsir göstərir. Məsələn:
Ukraynada həm rus, həm də ukrayna dillərində, İsveçrədə hətta eyni zamanda 4
dildə: alman, fransız, italyan və reteroman dillərində danışan insanlar yaşayır.
Birinci halda bilinqvizm, ikinci halda isə polilinqvizm hadisəsi ilə üzləşirik.
Azərbaycanda etnik cəhətdən rəngarənglik daha çox şimal və cənub bölgələrdə, xüsusən də İsmayıllı bölgəsində nəzərə çarpır. Azərbaycanda bilinqvizm bütün azsaylı xalqların yaşadığı yaşayış məntəqələrində rast gəlinir, polilinqvizm nümunəsi kimi isə rus çariçası II Yekaterina dövründə Azərbaycana
köçürülmüş molokan rusların məskunlaşdığı kəndlərin birində- İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndini göstərmək olar. İvanovkaya müxtəlif vaxtlarda fərqli
millətlərin nümayəndələrinin gəlişi polilinqvizm dil mühitinin formalaşmasına
səbəb olub. Burada yaşayan molokanlar və azərbaycanlılar rus və Azərbaycan,
ləzgilər isə 3 dildə – rus, ləzgi və Azərbaycan dillərində ünsiyyət saxlayırlar.
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Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz milli mənsubiyyətini, dil və mədəniyyətlə bağlı
əsrlərlə qazandığı və günümüzə qoruyaraq gətirib çıxartdığı ənənələri yaşatmaq
və onları təqdim etmək imkanlarına malikdir. Bundan ölkəmiz heç nə itirmir,
bəzi yalançı millətçi fəlsəfəsi ilə yaşayanların düşüncəsinə görə seperatizm, milli ayrıseçkilik üçün faydalı və münbit sahə yaranmır, əksinə ölkəmiz qarşılıqlı
hörmət və anlaşma şəraitində yaşayan müxtəlif milli- dini mənsubiyyətə malik
insanların ümumazərbaycan mədəniyyətinin zənginləşməsi və inkişafında fəaliyyətlərindən yalnız qazanır. Ölkəmizdəki hər bir etnos öz tarixi, coğrafi arealı,
əmək məşğuliyyəti, ədəbi-mədəni ənənələri və folkloru ilə maraq kəsb edir.
Eyni coğrafi məkanda yaşayan azsaylı etniklərin nümayəndələri dil ünsiyyəti baxımından digər dili öyrənməyə ehtiyac duyurlar və bilinqvizm həyati zərurətə çevrilir. Ailədə istifadə olunan dil ilə cəmiyyətə çıxmaq, yüksək səviyyəli
təhsil almaq və digər mühitdə özünü sərbəst hiss etmək imkanları o qədər də geniş
deyil. Azərbaycanda azsayli xalqlarda bilinqvizmin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi
Azərbaycan dilinin dövlət dili statusuna malik olması, onun ölkə ərazisində
aparıcı ünsiyyət vasitəsi və həmin xalqların nümayəndələrinin oxuduqları məktəblərdə təhsil dili kimi fəaliyyət göstərməsidir. Azsaylı xalqın nümayəndəsi yaşadığı
ərazidə öz ailə üzvləri və həmyerliləri ilə ana dilində daha çox danışdığı halda,
yaşadığı regionu tərk etdikdə yalnız Azərbaycan dilində danışmalı olurlar.
Bilinqvizmdə hər iki dili eyni səviyyədə bilmək tələb olunmur, burada
vəziyyəti nizamlayan isə hər bir dilin ösünəməxsus işlənmə dairəsinin olması və
ev, ailə, məktəb, cəmiyyət və müxtəlif sosial qruplarda, fərqli coğrafi məkanlarda differensiallaşmış istifadəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda bir dili
qavramaq və işlətmək digər dilə mane olmur, əksinə həmin dillər işlənmə yerinə
və vəzifəsinə görə bir-birini tamamlayır, dil daşıyıcılarının hər bir şəraitdə
özünü sərbəst hiss etməsinə və həm də milli özünəməxsusluqlarını qoruyub saxlamasına şərait yaranır. Adətən təmiz “ikidilli“ adamlara az rast gəlinir, əksər
hallarda danışan şəxs iki dildən birinə üstünlük verərək onu gündəlik ünsiyyət
üçün istifadə edir, ikinci dil isə yalnız şərait tələb etdikdə istifadə olunur. Substrat dil elementlərinin öyrənilən dilə daxil olması labüddür və yeni bir dili tam
mükəmməl şəkildə mənimsəmək mümkün olmur. Dil tam qavranilmadığından
danışan fərd qeyri-dəqiqliklərə yol verir: sözlərin tələffüzündə, leksik vahidlərin
yerli-yerində işlədilməsində, qrammatik formalarda səhvlər buraxır.
Bilinqvizmin təzahürlərini İsmayıllı bölgəsində yaşayan tatdilli lahıcların
yaşadıqları Lahıc qəsəbəsində əksər ailələrdə görmək mümkündür: bütün ailələrdə
dünyaya gələn uşaqlar əvvəlcə eşitdikləri nitqin səsləndiyi dili – lahıc dilini, daha
sonra isə valideynin istəyi ilə yaxud sosial ehtiyaclara görə ikinci dili – Azərbaycan
dilini məişət zəminində öyrənirlər, bu zaman ikinci dili öyrənməyə kömək edən
amillərdən biri də azərbaycanca danışan şəxslərlə ünsiyyət olur, ikinci dilin daha
yüksək səviyyədə öyrənilməsində mühüm mərhələni məktəb təşkil edir.
Bilinqvizm probleminin həm dilçilik, həm psixologiya, həm də sosiologiya elmlərinin paralel tədqiqat obyekti olduğunu təsdiq edən rus alimi E.M.Ve167
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reşşaginin produktiv bilinqvizmə verdiyi linqvistik tipologiya çox maraq doğurur. Onun fikrincə, “produktiv bilinqvizmin 3 növünü ayırd etmək lazımdır:
subordinativ, koordinativ, medial“ .(8,160)
Subordinativ bilinqvizm o zaman yaranır ki, iki dildən biri daha yaxşı qavranılıb və daha çox istifadə edilir. Subordinativ bilinqvizmdə ana dilinə üstünlük
verildiyinə görə nitq zamanı yaranan ifadələr bədahətən deyildiyindən doğru
olmur, yanlışlıqlarla müşahidə olunur. Koordinativ bilinqvizm isə bir adamın
eyni zamanda müxtəlif dilləri eyni səviyyədə yaxşı bilməsi və müntəzəm şəkildə
istifadəsi kimi başa düşülsə də, koordinativ bilinqvizmdə daha çox ikinci dil
sisteminə köklənmiş düzgün nitq və bunun doğurduğu proporsionallıq yaranır;
medial bilinqvizm isə ölkəşünaslıq aspektini özündə ehtiva edən etnoqrafik və
mədəniyyatşünaslıq tematika ilə sıx şəkildə bağlı olur və eyni coğrafi, sosial,
iqtisadi və kulturoloji məkanı bölüşən insanların istifadə etdikləri ortaq dil aləti
kimi başa düşülür.
Subordinativ bilinqvist sayılan Lahıc folklor söyləyiciləri, təbiı ki, öz ana
dillərini –Lahıc dilini daha yaxşı bildikləri üçün ondan daha çox istifadə edir,
Azərbaycan dilində fikrin ifadəsi üçün lazım gələn sözü tapmaqda həm çətinlik
çəkir, həm də əksər hallarda improvizə edərkən uğursuzluğa düçar olurlar. Məsələn, Molla Nəsrdəddinin lətifələrindən olan “Sən çaldın” lətifəsini lahıcca (4)
nəql edən lahıc son cümləni (“Sən çaldın”) olduğu kimi azərbaycanca söyləyir.
Koordinativ bilinqvizm nümayəndələri kimi Lahıc folkloru söyləyiciləri
arasında elələri olub ki, hər iki dili kifayət qədər lazımi səviyyədə bilməyinə
baxmayaraq, ifa prosesində daha çox Azərbaycan dilinə üstünlük vermişlər. Bu,
xüsusən Azərbaycan (türk) folkloruna aid olan spesifik janrları söyləyərkən
özünü daha aydın göstərir. Folklor söyləyiciləri adi dil istifadəçilərindən müəyyən bir fərqə malikdirlər, çünki onlar bir söyləyici kimi həm də yaradıcı sayılırlar və artıq bədii bilinqvizmin nümayəndəsinə çevrilirlər. Bu zaman onlar hakim
dilə-Azərbaycan dilinə hətta onu doğma dillərindən heç də yaxşı bilmədikləri
halda keçirlər. Unutmaq olmaz ki, bədii bilinqvizm müxtəlif ərazi, tarixi və mədəni amillərdən asılı olaraq özünəməxsus spesifik əlamətlərə malikdir. Bilinqvist yazarların və folklor örnəklərinin iki dildə olmasının bir neçə səbəbi var:
 Etnik azlıqların ədəbi ənənələrinin tarixi köklərindən uzaq düşməsi;
 Yüksək əyarlı bədii əsərlərin yaradılması üçün milli azlıqların dil imkanlarının məhdud olması;
Bilinqvizm problemlərini araşdırmış rus alimi V.P.Belyanin bilinqvizmin
daha iki növünü: “milli (müəyyən bir sosial mühitdə müxtəlif dillərin işlənməsi) və
fərdi (fərd tərəfindən nitq situasiyasından asılı olaraq müəyyən bir dilə üstünlük
verilməsi) növlərini fərqləndirir” (7, 83). Bilinqvizmin milli xüsusiyyəti müxtəlif
millətlərin nümayəndələrinin iştirak etdikləri fərqli sosial mühitlərdə hər kəsin öz
ana dilindən istifadə edərək danışması deməkdir. İstər bir ailə, istər bir təhsil mühitində, istərsə də müxtəlif dini və ictimai xarakterli toplantılarda müxtəlif dillərin
işlənməsi folklor söyləntilərində də müşahidə olunur. Bu, digər dilə sayğısızlıq
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yaxud milli eqoizm kimi qiymətləndirilməməli, bunu hər bir şəxsin öz fikirlərini
ana dilində daha rahat və daha dolğun ifadə etmək istəyi ilə əlaqələndirmək doğru
olardı. Bilinqvizmin fərdi xüsusiyyəti kimi aşağıdakıları demək olar. Məsələn, azəri türkcəsində danışan şəxs nitqində nəzərdə tutduğu məqamı daha ifadəli formada
söyləmək üçün həmin dil mühitində başqa dildə işlənən folklor nümunələrini,
əsasən də atalar sözlərini orijinalda olduğu kimi işlədir, məsələn: lahıcların məsəli
var: “Kəm-kəm xon, həmişə xon” ya da ki tərsinə lahıcca dediyi atalar sözünü
təsdiqləmək üçün azəri türkcəsində olan bir nümunədən istifadə edir: “ Divarı nəm
yıxar, kişini qəm”. İvanovkada yaşayan rus Azərbaycan dilində olan məsəldən istifadə edərək deyir: “Söhbətin şirin yerində molla gəlib çıxdı, dedi: “Salam əleyküm”. Lahıclar yas mərasimlərində söylənən çağırışları lahıcca və azərbaycanca,
ağılar və mərsiyələr isə əsasən Azərbaycan dilində söyləyirlər.
Lahıcdilli mühitdə yuxarıda qeyd edilənlər özünü əksər hallarda göstərə
bilir : lahıc azərbaycanca eşitdiyi ya da oxuduğu bir söyləntini tam şəkildə anlayır
və məzmununu lahıcca ifadə edir, ya da azərbaycanca olan bir mətni elə eşitdiyi
dildə yenidən nəql edə bilir, ya da ki eşitdiyini həm lahıc, həm də Azərbaycan
dillərində həmin dillərin tələb etdiyi formada müsahibinə çatdırır. Bunu xüsusilə
alınma folklor nümunələrində görmək olur, belə ki söyləyici öz dil bilgisi səviyyəsindən asılı olaraq bir nümunəni eşitdiyi dildə, digər nümunəni hər iki dildə,
başqa bir nümunəni isə yalnız doğma dilində ifa edir. Folklor söyləyiciləri öz təbiətləri etibarilə adətən axtarıcı olurlar və güclü yaddaşları hesabına bildikləri və
başqa dillərdə eşitdikləri folklor nümunələrini ifa şəraitindən asılı olaraq həm öz
ana dilində, həm də həmin folklor nümunələrini eşitdikləri dildə-Azərbaycan dilində söyləməklə aşağıda sadalanan bir neçə hədəfə çata bilirlər:
 folklor yeni süjet, janr, bədii fiqurlar və formalarla zənginləşir,
 folklor örnəkləri müqayisə edlir, hadisələrin yerli məkana köçürülməsi
və qəhrəmanların auditoriyadan asılı olaraq fərqli dillərdə danışdırılması
nəticəsində maraqlı sintez əldə edilir (2, 183).
Bilinqvizmin təsnifatını aparmış rus dilçisi V.P.Belyaninə əsaslanaraq demək olar ki, “bilinqvizmin aktiv və passiv növləri də vardır, bu da bilinqvizmin
istifadə tezliyindən asılı olaraq dəyişir. Aktiv bilinqvizmdə hər iki dilin paralel
olaraq müntəzəm işlədilməsi , passiv bilinqvizmdə isə bir dil digərinə nisbətən
daha çox itifadə edilir” (7, 83). Lahıcdilli folklor mühitində ikidillilik folklor söyləmələri bir neçə səbəbdən aktiv yaxud passiv ola bilər. Bu zaman dinləyicilərin
hansı dilə üstünlük vermələri, folklor nümunəsinin ilkin variantının hansı xalqa
məxsus olması, söylənən folklor janrının özünəməxsusluğu və s. əsas səbəblərdən
sayıla bilər. Məsələn, elə flklor janrları var ki, onlar Lahıc folklor mühitində yerli
xalqın ana dilində inkişaf etməmiş və “idxal edilmişdir”. Belə folklor nümunələrinə yerli mühitlə (coğrafi məkan, məişət, adət-ənənə və s.) bağlı müəyyən
detallar və bəzəklər əlavə edilsə də, daha çox yarandığı dildə – Azərbaycan
dilində səsləndirilmişdir. Onu da qeyd edək ki, azərbaycanca söylənən bayatılarla
yanaşı, həvəskar şairlərin (Ş.Dağlaroğlu, A.Bağırlı, İ.Mövlamov və s.) lahıc
169

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2018/1

dilində yazdıqları bayatıların sayı kifayət qədər çoxdur (1). Nağıllar, atalar sözləri,
lətifələr və tapmacalar həm Lahıc, həm də Azərbaycan dillərində söylənilir.
Elə atalar sözləri var ki, onlar həm Azərbaycan, həm də lahıc dilində eyni
forma və məzmunda işlənir: 1) A suxda gö düvə mıdəro-Yanan yerdən tüstü çıxar. 2) Bə düzi zavol ni – Düzə zaval yoxdur. 3) Rosta sıxan təhl bə biran. – Düz
söz acı olar. 4) Pötırə bı ləhiftı görə duroz soz. – Ayağını yorğanına görə uzat.
(1) Yalnız lahıcca söylənən atalar sözlərinə aşağıdakıları nümunə göstərmək
olar: 1) Sulo qe, pənbə kəm. – Deşik çox, pambıq az. 2) Afto dərmo, oləm di. –
Gün çıxdı,aləm gördü. 3) Bəpöyi sanq bufdunı əzman mudunı – Ayağına dəyən
daşı da məndən bilir 4) Hər kəsə qıble xune xışdana xub bıstan. – Hər kəs evinin
qibləsini tanıyır (1). Folklor nümunələri toplanarkən bilinqvizm mühitinin məhsulu olan bir qəribə atalar sözünə rast gəlindi : bu atalar sözü ona görə maraq
doğurdu ki, iki hissədən ibarət atalar sözünün birinci tərəfi azərbycanca, ikinci
tərəfi isə lahıccadır: “Ağacı acı, dəmbüli şırın” (ağac acı, gavalısı şirindir). Bu
nümunə o zaman işlənir ki, bəyənilməyən bir adamdan öz məqsədinə uyğun istifadə edirlər. Bu məsələ lahıc nağıllarının girişindəki pişrov parçalarının azərbaycanca, nağılın əsas hissəsinin lahıcca söylənilməsində özünü büruzə verir.
Lahıcların folklorundakı bilinqvizm təzahürlərini qismən İsamyıllı bölgəsində yaşayan ləzgi, hapıt və molokan folklorunda göstərmək olar. Onlar özəl
folklor örnəklərini yalnız öz dillərində söyləsələr də, lakin situasiya tələb etdikdə tərcümədən yaxud Azərbaycan dilindəki analoji variantdan (Кто не работает, тот не ест – İşləməyən dişləməz) istifadə edərək həmin nümunəni söyləyirlər. Sonda bilinqvizmin folklorumuzda xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
 bilinqvizmin yaranma səbəbləri kimi hakim dövlət dili faktoru və xalqlar
arasında əlaqələrin genişlənməsi, informasiya axınının güclənməsi, mədəniyyətlərarası dialoqun yaranması, dünya əmək bazarında bir neçə dil bilgisinə tələbatın artması və s. göstərilə bilər
 Bilinqvizmin subordinativ, koordinativ və menual, milli və fərdi, aktiv
və passiv növləri müəyyən edilmiş və təzahürləri əsaslandırılmışdır
 Azsaylı xalqların folklorunun əksər nümunələri monolinqvizm şəraitində
yaransa da , müxtəlif dil şəraitində söylənir və yayılır.
 Azsaylı xalqların həyatında da özünü göstərən bilinqvizm vasitəsilə
folklor yeni süjet, janr, bədii fiqurlar və formalarla zənginləşir, fərqli xalqlara
məxsus folklor örnəkləri müqayisə edilir, digər dildəki folklor nümunəsində
danışılan hadisələr yerli məkana köçürülür və qəhrəmanlar auditoriyadan asılı
olaraq fərqli dillərdə danışdırılır.
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NAĞILLARDA MİFİK OBRAZ PROBLEMİ
XÜLASƏ
Nağıllarda mifik obraz problemi mürəkkəb elmi məsələdir. Nağıllardakı
obrazlar real və fantastik olmaqla iki tipə ayrılır. Div, pəri, Zümrüd quşu, əjdaha
və s. kimi obrazlar mifik mənşəli hesab olunurlar. Ancaq tədqiqat göstərir ki,
nağıllarda mifik obrazların müəyyənləşdirilməsi, əslində, göründüyündən çətin
və mürəkkəb məsələdir. Nağıllarda elə elementlər vardır ki, onların məhz mifik
obraz olub-olmaması barəsində mübahisə etmək mümkündür. Problemin tədqiq
tarixinin öyrənilməsi göstərir ki, nağıl-mif münasibətləri, nağıllarda mifik obrazlar məsələsi sahəsində bir çox dəyərli fikirlər söylənilsə də, bir çox məsələlər
də öz həllini gözləməkdədir.
Açar sözlər: Nağıl, mif, mifologiya, mifik obraz, mifik personaj, sehrli nağıl
Yadulla Khanlar oglu ALAKBAROV
PROBLEM OF MYTHIC IMAGE IN FOLKTALES
SUMMARY
The problem of mythic image in folktales is a complex scientific matter.
Images in tales are divided into two groups: real and fantastic. The images, such
as, ogre, nymph, Phoenix, dragons and so on, are of mythic origin. But, as the
research approves, determination of mythic images in tales is a very complicated
and difficult matter. Some elements contained in tales give rise to an interesting
debate whether they are of mythic origin. As the history of research of the
problem contemplates, despite lots of valuable ideas advanced as regards the
relations of tale and myth, then, the matter of mythic images in tales, many
matters are waiting to be solved.
Key words: tale, myth, mythology, mythic image, mythic personage, fairy
tale.
Ядулла Ханлар оглы АЛАКБАРОВ
ПРОБЛЕМА МИФИЧЕСКОГО ОБРАЗА В СКАЗКАХ
РЕЗЮМЕ
Проблема мифического образа в народных сказках - сложный
научный вопрос. Образы в сказках делятся на две группы: реальные и
фантастические. Образы, такие как огр, нимфа, Феникс, драконы и т.,
имеют мифическое происхождение. Но, как утверждает исследование,
определение мифических образов в сказках является очень сложным и
трудным вопросом. Некоторые элементы, содержащиеся в рассказах,
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порождают интересную дискуссию о том, являются ли они мифического
происхождения. Поскольку история исследования проблемы предполагает,
несмотря на множество ценных идей, выдвинутых на тему отношений
между сказками и мифа, многие вопросы ждут решения в области МИФИческих образов в сказках.
Ключевые слова: сказка, миф, мифология, мифический образ, мифический персонаж, волшебная сказка.
Məsələnin qoyuluşu: Nağıllarda mifik obraz problemi mürəkkəb elmi
məsələdir. Nağıllardakı obrazlar real və fantastik olmaqla iki tipə ayrılır. Div,
pəri, Zümrüd quşu, əjdaha və s. kimi obrazlar mifik mənşəli hesab olunurlar.
Ancaq tədqiqat göstərir ki, nağıllarda mifik obrazların müəyyənləşdirilməsi,
əslində, göründüyündən çətin və mürəkkəb məsələdir. Nağıllarda elə elementlər
vardır ki, onların məhz mifik obraz olub-olmaması barəsində mübahisə etmək
mümkündür. Problemin tədqiq tarixinin öyrənilməsi göstərir ki, nağıl-mif
münasibətləri, nağıllarda mifik obrazlar məsələsi sahəsində bir çox dəyərli
fikirlər söylənilsə də, bir çox məsələlər də öz həllini gözləməkdədir.
İşin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında başlıca məqsəd nağıllarda mifik
obraz probleminə mövcud tədqiqatlar əsasında nəzər salmaq, problemin tədqiqi
istiqamətlərini izləməkdir.
Nağıllarda mifik obrazlardan danışarkən onlarıın, adətən, fantastik cizgilərini, uydurma personajlar olmasını önə sürürlər. Doğrudan da, mifik obrazlar
əfsanəvi, fantastik, uydurma xarakterlidir. Ancaq uydurma cəhəti mifik obrazların
müəyyənləşdirilməsində xüsusi bir əlamət, yəni təkcə mifik personajlara aid cəhət
deyildir. Belə ki, nağıllar ğözləri bütövlükdə uydurma ilə bağlıdır. Görkəmli rus
nağılşünas alimi V.Y.Propp yazır: “Nağılların əsas əlaməti hələ Belinski tərəfindən təyin edilmişdir. Bu əlamət ondan ibarətdir ki, danışılanın gerçəkliyinə nə
söyləyən, nə də qulaq asan inanmır. İlk baxışdan adama elə gəlir ki, bu əlamət
əhəmiyyətli deyil, belə ki, o öz-özlüyündə nağılın xarakterini təyin etmir. Hətta
adama elə gələ bilər ki, bu nağılın əlaməti deyil, bu, dinləyicinin inanıb-inanmamasından asılıdır. Amma bütün bunlar belə deyil. Nağılın bünövrəsini xəyal, uydurma təşkil edir və bu əlamət, əsasən, nağılların poetikasını əhatə edir” (19, 47).
Göründüyü kimi, uydurma nağıl janrının əsas əlamətidir, yəni nağılın süjetində, obrazlar aləmində elə bir şey yoxdur ki, uydurma ilə əlaqələnməsin. Bu
cəhətdən nağıllardakı mifik-fantastik obrazlar da, real obrazlar da – hamısı
uydurmanın, xəyalın, təxəyyülün məhsuludur.
Qeyd edək ki, nağıllarda uydurmanın əsas olduğu başqa rus alimləri
tərəfindən də təsdiq olunmuşdur. Məsələn, E.V.Pomerantseva yazır: “Folklorun
başqa janrlarından fərqli olaraq nağıl quraşdırılmış uydurmadır və ona uydurma
kimi baxmaq lazımdır” (18, 137). N.V.Novikov qeyd edir ki, “nağılda danışılan
hadisələrin real olmasına inanılıb-inanılmamasından asılı olmayaraq, nağıl hə173
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qiqətlə uyğunluğu cəhətdən əzəldən nağıl olaraq qalır, yəni bədii cəhətdən obyektiv surətdə əsaslandırılmış əfsanəvi əsər kimi qalır” (17, 14). V.E.Qusevə görə, “nağılın əsas janr əlaməti ondan ibarətdir ki, onda ictimai və ailə münasibətlərində olan narazılıqların və ziddiyyətlərin əsas mahiyyəti təsvir olunur,
hansının ki, tarixən konkret və həqiqi həlli mümkün olmamışdır, məhz ona görə
də nağıl fantastik uydurma xarakteri daşıyır” (14, 124-125). Y.A.Kostyuxin
nağıllarda əlamət kimi təhkiyənin qeyri-dəqiqliyini (uydurma xarakterini) əsas
kimi götürür, dominant xarakterli xalq nəsrinin növü hesab edir (15, 114).
M.H.Təhmasib də nağılın uyduma ilə bağlı olduğunu təsdiq edərək yazır
ki, “dastan olmuş bir hadisə kimi, tarixi həqiqət kimi, nağıl isə əsli olmayan
“uydurma”, “yalan” və “quraşdırma” kimi danışılır” (10, 60).
M.H.Təhmasib 1946-cı ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan xalq ədəbiyyatında div
surəti” adlı məqaləsində (bax: 9) XIX əsrin birinci yarısında Avropada meydana
gəlmiş “əsatirçilər” məktəbinin (mif məktəbi) görüşlərinə münasibət bildiriərkən
yazırdı: “Əsatirçilər məktəbi öz metodolojisinin düzgün olmaması nəticəsində iflasa
uğradı. Lakin bu, heç də o demək deyuildir ki, xalq ədəbiyyatına aid olan müəyyən
əsərlərin qədim əsatir ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, bütün xalq yaradıcılığının və yaxud ayrı-ayrı növlərin mənşəyini əsatirdə görmək doğru deyildir.
Lakin onun qədim dövrlərə aid olan növlərində, o cümlədən nağıllarda əsatir qalıqlarının hələ də yaşamaqda olduğu inkar edilməz bir həqiqətdir” (11, 126).
Göründüyü kimi, M.H.Təhmasib folklorda bir çox janrların miflə əlaqəsini
inkar etsə də, nağıl janrının əsatirlə, yəni miflə bağlı olduğunu birmənalı şəkildə
təsdiq etmişdir.
Nurəddin Seyidov nağıllardakı fantaziya-uydurmanın özünün həqiqətlə
bağlı olduğunu söyləmişdir: “Nağıllar öz ideya və bədii forması etibarı ilə çox
olmaqla yanaşı xalq məişətini, onun fikir və duyğularını, azad yaşayışını, vətənin uzun əsirlik tarixini bədii boyalarla yaşada bilmişdir... Nağıllardakı fantaziyanın da arxasında real həyat hadisələri durur. Lakin o real hadisələri tam dəqiqliyi ilə aydınlaşdırmaq çox çətin olur” (7, 72).
Vaqif Vəliyev nağıllardakı mifik obrazları sehrli qüvvələr adı altında qeyd
etmişdir: “Nağıllarda müsbət sehrli qüvvələr şər qövvələri təmsil edənlərə qarşı
qoyulur ki, bu canlılar mübarizə aparan qəhrəmanın yaxın köməkçisi olur, onun
qələbə çalmasında yaxından kömək edir” (12, 257).
Ə.Səfərli və X.Yusifov nağılların mifik görüşlərlə bağlılığını və bu görüşlərin nağıllarda sehrli təsəvvürlər şəklində ifadə olunduğunu göstərmişlər:
“Nağılların bir çoxunda cəmiyyət həyatının ən qədim dövrlərinə məxsus aydın
izlər vardır. İnsan bu nağıllarda ətraf mühit haqqında şeirlərlə dolu bir təsəvvürə
malik olur. Burada insan kimi danışan, düşünən, xeyirxahlıq edən heyvanlar,
quşlar, bitkilər mühüm yer tutur. Nağıllarda xeyirxah qüvvələrlə yanaşı, şər qüvvələr də iştirak edirlər... qorxunc varlıqlar kimi göstərilən bu qüvvələr təbiətin
ayrı-ayrı cəhətlərini, hadisələrini təmsil edirlər” (8, 28).
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Nağılların mif-sehrlə bağlılığını ensiplopedik xarakterli məlumatlar da
təsdiq edir: “Bu janr hələ sinifli cəmiyyətdən qabaq yaranmışdır. Heyvanlardan
bəhs edən ilk nümunələri totemizmlə bağlıdır. animizmlə bağlı sehrli nağıllarda
əsatiri surətlər (div, əjdaha və s.) mühüm yer tutur. Zaman keçdikcə nağıllar mifoloji xarakterini itirmiş, daha çox real və sosial səciyyə kəsb etmişdir. Nağıllarda xalqın dünyagörüşü, həyat və məişəti, arzu və idealları zülm və əsarətə
qarşı mübarizəsi, öz qüvvəsinə, gələcəyə inamı, nikbinliyi əksini tapmışdır. Xeyirin şər, işığın zülmət, yaxşılığın pislik, ədalətin haqsızlıq üzərində qələbəsinə
inamı nağılların əsas ideya-fəlsəfi qayəsidir” (1, 105).
Şəmistan Mikayılov nağıllardakı mifik obrazlara insan ağlının ixtirası kimi
yanaşmışdır: “Nağıllarda xalq müdrikliyi təbliğ olunur, ağıla, düşüncəyə üstün
yer verilir. Bütün sirlər ağıl və düşüncənin, dərin mühakimənin nəticəsində aşkar olunur... qədim zamanlarda nağıllarda xalq tərəfindən yaradılan fantastik
əşyalar onun fantastik ixtirası kimi diqqəti cəlb edir” (5, 27).
Rza Xəlilov Azərbaycan və ərəb nağıllarında möcüzəli mənşə motivindən
bəhs edərkən yazır: “Müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan naıllarında bu motivin
qəhrəmanların bitki (sehrli alma) və heyvanlar dünyası ilə qan qohumluğu şəklində göstərən iki tipi var. Möcüzəli mənşə motivnin ən geniş yayılmış şəkli qəhrəmanın möcüzəli almanı yemiş valideynlərindən törəməsi, yaranmasıdır” (20, 15).
Burada diqqəti cəlb edən məqam mifik əşyaların qəhrəmana sehrli güc
bəxş etməsidir. Eləcə də nağıllarda bir sıra sehrli əşyalar (xalça, qılınc, güzgü və
s.) vardır ki, onlar da qəhrəmanın mifik gücə malik əşyaları olmaqla yanaşı, həm
də nağılın mifik personajlarıdır. Çünki bu əşyalar yalnız cansz predmetlər
deyildir, onlar sehrli gücə malik varlıqlardır.
Füzuli Bayat (Gözəlov) özünün “Azərbaycan sehrli nağılların strukturu”
adlı tədqiqatında sehrli nağlılların bütün struktur elementləri etibarilə miologiya
ilə bağlı olduğunu göstərmişdir (13).
Oruc Əliyev nağıl janrının mif-fantaziya ilə bağlı olduğunu onun poetikasının
əcac cizgilərindən biri kimi qeyd etmişdir: “Nağıl xalq epik yaradıcılığının məhsulu
olub, nəsildən-nəslə keçərək yaşayan, xalqın həyat, məişət tərzini, tarixi ənənələrini
və cəmiyyətdəki ictimai ziddiyyətləri qabarıq halda, fantastik bədii uydurmalar
vasitəsilə əks etdirən, sonu, əsasən, nikbin ovqatla qurtaran bir janrdır” (2, 10).
Nağılların miflə bağlılığı haqqında iki kitabın (3; 4) müəllifi olan Ramazan Qafarlı bu barədə əsas fikirlərini sehrli nağlların janr xüsusiyyətlərindən
danışarkən şərh etmişdir.
R.Qafarlının fikirləri içərisində diqqəti ilk növbədə onun uydurma və fantastika məsələsinə münasibəti cəlb edir. Müəllif bunların fərləndirlməsinin vacib
olduğunu önə sürərək yazır: “Bəzən uydurma ilə fantastikanı eyniləşdirirlər. Uydurma folklorun bütün janrlarında özünü göstərir. Uydurma-həyat hadisələrinin
bədii obrazlar vasitəsi ilə əksi kimi başa düşülməlidir. Fantastika isə əcdadlarımızın arzu və istəklərini təcəssüm etdirən bədii priyomdur, folklorda daha çox
miflərə və sehrli nağıllara xas olan əlamətdir. “Ax-vax” nağılında qəhrəman qə175
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ribə bir ölkəyə gedib çıxır. Məlikməmməd qara qoyuna minməklə qaranlıq dünyaya düşür. Nağıllarımızda baş verən bir çox əhvalatlar klassik xalq fantaziyasının ən gözəl nümunələridir. Yaxud eyni motivdə uydurma da, fantavstika da
mövcud ola bilər. Məlikməmmədin divə qalib gəlməsi nağıl uydurmasıdır, Div
və onun canının şüşədə olması isə mif fantastikasının məhsuludur” (4, 179).
R.Qafarlı, göründüyü kimi, uydurmanı bütün xalq yaradıcılığı üçün
xarakterik olan cəhət hesab etsə də, fantastikanı miflərlə əlaqələndirir. Buradan
belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, nağıllarda bütün obrazlar, əslində, uydurma olsa
da, onlardan fantastik səciyyə daşıyanlar mifik obrazlardır.
Müəllif sehrli nağılların janr əlamətlərini belə müəyyənləşdirmişdir: “Bu
qrupa daxil olan nağılların əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
a) Süjet xətti çoxşaxəli və macəra xarakterli olur,
b) sehr, cadu, tilsim hadisələrin canını təşkil edir,
v) bəzi epizodlar üçpilləli qurulur,
q) qəhrəman qarşısına çıxan maneəni sehrli qüvvə və əşyaların köməyi ilə
aradan qaldırır,
d) sehirli nağıllarda fantastik düşüncə tərzi üstünlük təşkil edir” (4, 179).
Bu xüsusiyyətlər içərisində bizim üçün maraqlı olanlar sehr, cadu, tilsim,
sehrli qüvvə və əşyalar, fantastik düşüncə tərzi kimi məqamlardır. Bunlar həm
də nağıldakı mifik obrazların əlamətlərdir.
R.Qafarlı öz tədqiqatında çox maraqlı və vacib bir məqama da toxunmuşdur. Bu, eyni bir obrazın mətndən asılı olaraq özünü həm mifik obraz kimi, həm
də real obraz kimi göstərə bilməsidir. Müəllif yazır: “Maraqlıdır ki, heyvan, quş,
bitki obrazlarına sehrli nağıllarda da təsadüf edilir, lakin heyvanlar haqqında nağıllarla müqayisədə tamam başqa funksiya daşıyır. Belə ki, quşlar bir göz qırpımında insanı dünyanın ən uzaq nöqtəsinə aparır, ilanlar adamın ağzına tüpürməklə
ona heyvanların, quşların, bitkilərin dilini öyrədir, otlar, çiçəklər, meyvələr, cansıza can verir, qocanı cavanlaşdırır, bir sözlə, fövqəltəbii qüvvəyə malik olurlar.
Heyvanlar haqqındakı nağıllarda isə heyvanlar, quşlar, bitkilər, meyvələr bu keyfiyyətlərsiz təsvir olunur. Onlar yalnız öz xasiyyət və bacarıqları çərçivəsində çıxış edirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu və ya digər keyfiyyətlər həm sehrli,
həm də heyvanlar haqqında olan nağıllarda ola bilər. Əsas məsələ ondadır ki, bu
keyfiyyət həmin nağılda epizodikdir, yoxsa hadisələrin canını təşkil edir. Məsələn,
ilanlar padşahının Ovçu Pirimə heyvanların, quşların dilini öyrətmək səhnəsini
“Ovçu Pirim” nağılından çıxartmaq olmaz. Çünki nağıl bu hadisə üzərində qurulmuşdur. “Sehrli üzük” nağılında isə it və pişik obrazları olmaya da bilər. Qəhrəman başqa vasitələrlə də itmiş üzüyü tapa bilər. Məhz buna görə də “Sehrli
üzük” nağılının variantlarının birində it və pişik iştirak etmir” (4, 181-182).
Beləliklə, aydın olur ki, nağıllarda div, əjdaha, pəri və s. kimi sırf mifik
obrazlarla yanaşı, elə obrazlar da vardır ki, onlar mətndən asılı olaraq dəyişirlər.
Məsələn, nağıllardakı Zümrüd quşu mifik obrazladır. Yaxud göyərçin donlu pəri
qızları da mifik obrazlardır. Amma elə heyvan obrazları var ki, onlar mifik ola
176

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

●

2018/1

da bilirlər, olmaya da. Məsələn, nağıllarda bir sıra at obrazları vardır ki, onlar
insan kimi dil açıb danışır, qəhrəmana sirli dünyalara necə getməyin yollarını
öyrədirlər. Bunlar sehrli atlar, yəni mifik-fantastik atlardır. Ancaq nağıllarda elə
atlar da vardır ki, onun heç bir sehrli funksiyası yoxdur. Xüsusilə heyvanlar
haqqında olan nağıllarda onlar insan kimi dil açıb biri-biri ilə danışsalar da, biz
onların heç bir sehrli xüsusiyyətini görmürük. Yəni heyvan obrazlarının dil açıb
danışması bir uydurmadırsa, sehrli xüsusiyyətləri onların artıq mifik-fantastik
cizgilər kəsb etdiyini göstərir.
Tahir Orucov nağıllar haqqında elmdə olan fikirləri belə ümumiləşdirmişdir:
1. Nağıl şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünə daxildir və müstəqil bir janrdır.
2. Nağıllarda xalqın arzusu və istəkləri, həyat və mübarizəsi, şər qüvvələrə
qalib gəlmək niyyətləri təsvir olunur.
3. Nağıllarda güclü təhkiyə var və onlar geniş süjetə malik olub, xalqın
dünyagörüşünü, inamını, məişətini, milli xüsusiyyətlərini, adət-ənənələrini
özündə əks etdirir və əsasən, nikbin ovqatla qurtarır.
4. Nağılların bünövrəsində “uydurma”, “xəyal”, “fantaziya” və “quraşdırma” dayanır və orada sehrli qüvvələrə, heyvanlara və quşlara, xeyirxah və şər
qüvvələrə, eləcə də dərin mühakiməyə və düşüncəyə geniş yer verilir.
5. Nağıllarda sehrli, fantastik, əfsanəvi və satirik-yumoristik çalarlar üstünlük təşkil edir və o, məzmununa görə sehrli, heyvanlar haqqında və satirik
məişət nağıllara (satirik məişət nağılların böyük əksəriyyəti isə qaravəllilərdir T.O) bölünürlər.
6. Nağıllar, adətən «biri vardı, biri yox» ifadəsi və ya pişvovla (lopazdama
ilə) başlayır və «göydən öz alma düşdü» ifadəsi ilə qurtarır” (6, 53-54).
Nağıllarda mifik obrazlardan bəhs edərkən, təbii ki, nağıl və mif arasındakı əlaqədən danışmamaq olmaz. Burada əsas məsələ nağıl janrı ilə mifologiyanın əlaqəsinin tarixən necə baş verməsidir. Nağıl folklor janrıdır, folklor da zaman etibarilə mifologiyadan sonrakı dövrə aiddir. Yəni mədəniyyətin, düşüncənin başlanğıcında mifologiya durur. Folklor, o cümlədən nağıllar mifologiyanın
davamı, törəməsidir. Y.M.Meletinckinin yazdığı kimi, mifoloji motivlər ədəbi
süjetlərin mənşəyində böyük rol oynamışdır. Mifoloji motivlər, obrazlar, personajlar ədəbiyyatın, demək olar ki, bütün tarixi ərzində istifadə olunur və yenidən mənalandırılır (16, 639).
Y.M.Meletincki nağılların miflə əlaqəsi haqqında yazır: “Heyvanlar haqqında nağıllar və sehrli nağıllar birbaşa miflərdən əmələ gəlmişdir” (16, 639).
Alimin bu fikri bizə nağıllarda mifik obrazların qaynağını işarə verir. Bu
qaynaq mifologiyanın özüdür. Buradan aydın olur ki, əvvəlcə mifik mətnlərdə
hansı mifik obrazların oduğuna diqqət vermək lazımdır.
Y.M.Meletinski mifik mətnlərdəki obrazların dörd əsas kateqoriyasını
göstərir:
1. İlk əcdadlar;
2. Mədəni qəhrəmanlar;
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3. Ruhlar;
4. Tanrılar (16, 638-639).
Təbii ki, bu obrazlar nağıllarda dəyişikliklərə uğramışdır. Çünki mifin
funksiyası ayrı, nağılın funksiyası ayrıdır. Mifologiya insan da daxil olmaqla
dünyanın, onun ayrı-ayrı elementlərinin necə əmələ gəlməsini izah edən təsəvvürlərdir. İnsan ətraf aləmlə öz əlaqələrini bu təsəvvürlər əsasında qurur. Nağıllar isə mifologiyadan sonrakı dövrdə miflərin nağıllara transformasiyası şəklində meydana gəlmişdir. Yəni nağıl əyləncəvi, estetik funksiya daşıyır. Bunlar
real və fantastik məzmuna malik uydurma-hekayətlərdir. Ona görə də mif nağıla
çevrilərkən obrazların funksiyası, mənası ciddi dəyişikliklərə uğrayır.
İşin yeniliyi və nəticəsi: Tədqiqat göstərdi ki, nağıllarda sırf mifik mənşəli obrazlarla bərabər, mətnin tipindən asılı olaraq mifik funksiya kəsb edən
obrazlar da vardır. Mifik obrazlar fantastika və sehrlə bağlı obrazlardır. Bu obrazların mənşəyi elə mifologiya ilə bağlıdır. Mifik obrazlar nağıllara keçərkən
müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmışlar.
İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti ondan
nağılların poetikası ilə bağlı digər tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi istifadə
imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə işdən ali məktəblərdə nağılların tədrisi
prosesində praktiki vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir.
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN YARADICILIĞINDA TÜRKLÜK
XÜLASƏ
Nizami irsində türk, türkçülük mövzusunun tədqiqi nizamişünaslığın aktual problemlərindən biridir. Nizami Gəncəvinin milli mənsubiyyəti, yaradıcılığında türkçülük motivləri, türk obrazları daim tədqiqatçıların diqqətini çəkən
məsələlərdir. Nizami XII əsr Azərbaycan və Şərq intibahının yetişdirdiyi ən böyük simalarındandır. Türk ruhu onun əsərlərinin canına hopmuşdur. Tədqiqatlar
göstərir ki, Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ümumşərq mədəniyyəti incilərinə
dərindən bələd olmuş və türk folklor qaynaqlarından faydalanmışdır. Nizami
müəyyən səbəblərə görə əsərlərini fars dilində yazmasına baxmayaraq, o, türk
idi. M.Ə.Rəsulzadə demişkən: “O, türk oğludur”. Özü də türk olmasını poemalarında açıq-aydın göstərmişdi. Qəhrəmanların türklüyünü bildirib, əsərlərinə
çoxlu türk sözləri və türk adları daxil etmişdi.
Açar sözlər: Nizami, türk, türklük, “Xəmsə”, şərq ədəbiyyatı, Azərbaycan
ədəbiyyatı
Пашаева Айшен
Тюркизм в творчестве Низами Гянджеви
РЕЗЮМЕ
Изучение темы тюркизма в наследии Низами является одной из актуальных проблем филологов, изучающих Низами Гянджеви. Национальная
принадлежность Низами Гянджеви, тюркские мотивы в его произведениях и
турецкие образы – это те проблемы, которые всегда привлекают внимание
исследователей. Низами – одна из крупнейших фигур азербайджанской и
восточной эпохи Возрождения XII века. Тюрский дух проник в его произведения. Исследования показывают, что азербайджанский поэт Низами Гянджеви был глубоко знаком с особенностями общей восточной культуры и
пользовался тюрскими фольклорными ресурсами. Хотя Низами по определённым причинам писал на персидском языке, он был тюрком. М.Э.Расулзаде
говорил: «Он сын тюрков». Он сам в своих стихах показывал, что он тюрк.
Освещая тюрскую принадлежность героев, он ввёл в свои произведения
много тюрских слов и тюрских имён.
Ключевые слова: Низами, тюрк, тюркизм, «Пятерица», восточная
литература, азербайджанская литература
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Pashayeva Ayshan
Turkishness in Nizami’s creativity
SUMMERY
İn Nizami’s heritage turk, investigation of turkic issues is one of the actual
problems nizamishunaslig.Nizami Ganjavi’s national affilation, turkic motifs in
his activity, turkish types are always attiract to researchers attention Nizami is
the greatest figure cultivated by the 12th century Azerbaijan and East
renaissance. Turk’s spirit is essential in his poems. Research shows that the
Azerbaijani poet Nizami Ganjavi was well aware of the general eastern culture
and benefited from turkish folklore resources.Although Nizami wrote persion
language for several reasons, he was turkish. M.A.Rasulzadeh said “ he is a
turkish son” He also clearly showed in turkish poems that he is a turkish man.He
said about turkish heroes and included many turkish words and turkish names.
Key words: Nizami, turkish, turkishness, “ Khamsa”, Eastern literature,
literature of Azerbaijan
Nizami irsində türk, türkçülük mövzusunun tədqiqi nizamişünaslığın aktual problemlərindən biridir. Nizami Gəncəvinin milli mənsubiyyəti, yaradıcılığında türkçülük motivləri, türk obrazları daim tədqiqatçıların diqqətini çəkən
məsələlərdir.
Nizami XII əsr Azərbaycan və Şərq intibahının yetişdirdiyi ən böyük simalarındandır. Türk ruhu onun əsərlərinin canına hopmuşdur.
Şair 1141-ci ildə Gəncədə anadan olmuşdur. Təzkirəçilər Əvfi və Dövlətşah Səmərqəndi onun Gəncədə doğulduğunu və Gəncəvi təxəllüsünü götürdüyünü göstərmişlər.Lakin bəziləri onun əhli Qum olduğunu iddia edirlər. Görünür
bu fikirlər sonradan əlavə edilmişdir. Azərbaycan alimləri və rus şərqşünası
Bertels onun Gəncəli olduğunu vurğulamışlar. Bəzi tədqiqatçılar Nizamini fars
dilində yazdığına görə onu “İran şairi”kimi qeyd edirdilər. Lakin biz bu
fikirlərlə razılaşa bilmərik. O, Azərbaycan şairidir və bir türk oğludur. Əsərlərini
fars dilində yazmasına baxmayaraq ,onun əsərlərindən türk qoxusu gəlir, türk
ruhu onun əsərlərinin bədii boyasını təşkil edir.
XII əsrdə Yaxın və Orta Şərqdə ədəbi dil fars dili idi ,ancaq hakimiyyyət
türklərin əlində idi. O da həmin dövrün poetik ənənəsinə əsasən, əsərlərini fars
dilində yazmışdır.
Nizaminin avtobioqrafik materiallarla zəngin olan “Leyli və Məcnun”
poemasında o, öz anasını kürd qızı olduğunu bildirmiş, “Xosrov və Şirin”
poemasında isə özünü saf türk sözü ilə ekdeş , yəni metis adlandırmışdır:
Nezami ekdeşe xəlvətneşinəst
Ke, nimi serke, nimi əngəbinəst (7, 11).
(Nizami xəlvətdə oturan bir ekdeşdir,
Yarı sirkə, yarı baldır.)
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Yarı sirkə deyərkən kürd anasını, bal deyərkən türk atasını nəzərdə
tuturdu. Təkrar deyək ki, ekdeş/ikdiş türk sözüdür.
“Yeddi gözəl” pemasında başqa bir yerində “Torkiyəmra dər in Həbəş nə
xarənd” (Mənim türklüyümu bu Həbəşdə almırlar) deyən Nizami öz etnik
mənsubiyyətinə işarə vurmuşdur.
Ən yeni tədqiqatlar nəticəsində Nizaminin milli mənsubiyyəti müəyyənləşdirilmişdir. O, azərbaycanlıdır, oğuz qəbiləsinə mənsub olan türklərdəndir.
Əsərlərində də onun türk olduğunun bir daha şahidi olduq.
Həyatda üç dəfə evlənmiş və onları da tez bir zamanda itirmişdir. O, Dərbənd hakiminin ona yolladığı Appaq adlı kənizlə romantik-aşiqanə bir ömür
yaşamışdır. Lakin bu xoşbəxtlik uzun sürmür, Afaq dünyasını dəyişir. Sevgili
qadınından şairə yeganə xatirə saf məhəbbət və oğlu Məhəmməd yadigar qalır.
Nizami “Xosrov və Şirin” pomasında Şirinin ölümü münasibətilə yazdığı
parçada Afaqı xatırlayır:
Afaq sevgilimin sanki özüydü
O, Dərbənd şahının bir töhfəsiydi
Ağıllı, saf, gözəl gül qönçəsiydi.
Türklər kimi köçə olmuşdu möhtac,
Türklər tək yurdumu eylədi tarac.
O türküm getdisə,bir gün çadırdan,
Türkzadəmi saxla, sən, ey yaradan (7, 19).
Məlumdur ki, “zadə” sözü çoxzaman ata adına artırılır. Nizami də öz
oğluna “türkzadə” deyərkən həm onun türk qızından doğulmasını, həm də
özünün türk olmasını nəzərdə tutmuşdur.
Nizaminin yaradıcılığı orta əsr Şərq intibahı dövrünə düşür. Onun sənəti
Şərq ədəbiyyatı tarixində yeni poetik ənənələrin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir.
Sənətinin möhtəşəmliyi onun daha çox epik əsərlərində özünü göstərir. O, dünya
mədəniyyəti xəzinəsinə misilsiz xəzinələr bəxş etmiş və məsnəvi formasında
yazdığı beş poemadan ibarət “Xəmsə” müəllifi kimi dünya ədəbiyyatı tarixinə
daxil olmuşdur. 1174-ci ildə “Məxzənül -əsrar” (Sirlər xəzinəsi), 1180-1181 ci
illərdə “Xosrov və Şirin”, 1188-ci ildə “Leyli Məcnun”, 1197-ci ildə “Həft
peykər” (Yeddi gözəl), 1203-cü ildə “İskəndərnamə” poemalarının yazmışdı.
Əsərlərini yazarkən müxtəlif mənbələrdən istifadə etmişdi. Obrazlı dildə desək,
hər çəməndən bir çiçək dərmişdir.
“Sirlər xəzinəsi”ndəki “Sultan Səncər və qarı” hekayəsində Sultan Səncərin zalımlığının türk dövlətinin adına şərəf gətirmədiyi vurğulanır. Qarı bütün
rəiyyətin dili ilə şahı ittiham edir. Zülmə uğramış qarı Böyük Səlcuqlardan Sultan Səncərin önünə çıxaraq demişdir ki, türk şahları hər zaman ədalətli olmuşlar,
sən insanlara zülm edirsən, demək ki, sən türk deyil, yağmaçı bir hindusan.
Nizaminin əsərlərində türkləri təmsil edən surətlər, türk qadınlarının
sərbəstliyi və igidliyi o qədər dolğun verilmişdir ki, onlar özünəməxsusluğu ilə
parlayırlar. Bunlardan unudulmazı şairin sevə-sevə qələmə aldığı “Xosrov və
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Şirin” poemasında Şirin və Məhinbanu surətləridir. Xosrovun Kəyan, Şirinin
Əfrasiyab (türk) mənşəli olması Məhinbanunun nəsihətlərində özünü göstərir.
H.Simonyan kimi bəzi araqızışdıran alimlər şairi fars, Şirini isə erməni
qızı kimi qələmə verirlər. Şirinin erməni qızı kimi qələmə verilməsinin yanlış
olduğunu dəlillərlə əsasləndıra bilərik. Poemada Xosrov sərxoş olub atını
“Qəsri-Şirinə” tərəf sürür. Şirin isə Xosrovun sərxoş olduğunu görərək qapıları
bağlatdırıb içəri buraxmır. Amma onunla xeyli söhbət edir. Burdan da biz onu
ismətini qoruyan bir türk xanımı olduğunun şahidi olduq. Şirin Xosrova deyir:
“Mən o qara gözlü türkəm ki, bu damda adım
Sənin ağ kənizin olubdur” (13, 245).
Bu beytdə onun türk olduğu açıq-aydın görünür. Bu dəlillərin sayını artıra
da bilərik.
Nizami “Leyli və Məcnun” poemasında Azərbaycan təbiətinin mənzərələrini Ərəbistanın qum çölünə gətirməklə əsərdə milli-mədəni əlaqə yaradır,
Leylini ərəbləşmiş türk qızları arasında belə təsvir edir:
O, qəbilənin bal dodaqlarından,
Gövhər kimi ətrafına bir dəstə düzülmüşdür.
Adları Ərəbistanda yaşayan türklər idi,
Ərəb geyimli türk gözəl olur (14, 96).
Nizaminin “Yeddi gözəl” əsərində yeddi iqlimin yeddi şahzadəsi 7 sarayda oturub Bəhram Gura hekayələr danışır. Nizami həmin gözəlləri “türk” deyə
vəsf edir. Burada şair “türk” sözünü “gözəl” sözünün metaforası kimi işlədir.
Nizaminin məşhur türk qadın obrazlarınddan biri Fitnə obrazıdır. Fitnə uzaqgörən, qorxmaz,səbirli,sevgidə sadiq kimi seçilən türk obrazıdır. İkinci türk mənşəli qadının adı Türknazdır. Türknaz “Qara qəsr” şahzadəsinin hekayəsində narın vücudlu türk kraliçasının adıdır. Poemada birinci nağılı danışan Hind nəsəbli
banu Nizamiyə görə “türkgözlüdür”. İkinci nağılda Rum gözəlini “Çin bəzəkli”,
slavyan gözəlini “türk tək sevimli” hesab edir.
“İskəndərnamə” poemasında şairin türklüyə olan məhəbbəti Nüşabə obrazı
ilə özünü açıq şəkildə göstərir. Hətta şair sevimli qəhrəmanı İskəndəri “Rum
taclı türk” adlandırır.Türk qızı olan Nüşabə cəsarətliliyi, müdrikliyi ilə diqqəti
cəlb edir. O, İskəndərin xarakterindəki qüsurları tənqid edir. Poemada Çin xaqanının bağışladığı türk qızı Nistəndərcahan qəhrəmanlığı ilə seçilən obrazlardan
biridir. “İskəndərnamə” də İskəndərin xilaskar missiyasını təsvir edərkən Nizami onu hər zaman türklərin tərəfində göstərir.
Deyə bilərik ki, farsca yazılan heç bir əsərdə “türk” məfhumu Nizamidə
olduğu qədər sevgi ilə ifadə edilməmişdir. Bu da onun xalqına dərin məhəbbətindən irəli gəlir.
Nizami yaradıcılığında türk ruhuna, islama dair motivlər güclüdür. Onun
yaradıcılığında türk düşüncəsinə, türk mədəniyyətinə meyil çox hiss olunur.
Türk anlamı Nizami yaradıcılığında bir neçə mənalarda işlənir.
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“Türk” gözəldir: “tork-i nazənin əndam”, “tork-i tənnaz” kimi tərkiblərə
Nizami yaradıcılığında tez-tez rastlanır.
Gözəl gözdən bəhs etmək istərkən türk gözü (çeşm-i torki) deyir. Bir
gülüşün dadlılığını anlatmaq istəsə buna – “türk gülüşü” deyir” (10, 207).
“Türk” yalnız insan gözəlliyinin simvolu deyildir. Nizami təbiəti təsvir
edərkən təşbehlərində “türk” ismi və sifətini işlədir. Çiçəklərlə bəzənmiş bir çölün görünüşünü verərkən şair, məsələn, “Yasəmənin türkü çöldə çadır qurmuşdu” – deyir.
Türklük qüvvət və qəhrəmanlıq simvoludur. Məsələn: Xosrov ilə düşməni
Bəhrəm cəng edirlər, ikisi də inamlıdır. Şair bu iki qüvvət arasındakı çarpışmanı
təsvir edərkən “bu türklər arasında qızışan savaşda türk borusunun bağırtısından
türklərin qırtlağı qısılırdı” deyir. Burada “türk” cəngavər mənasında işlənmişdir
(M.Rəsulzadə, 209).
““Türk” sözünü Nizami əsl-nəcabət, soy-nəsil məqamında da işlədib:
Xodaya, torkzadəm ra to doni.
(İlahi, türk oğlu olduğumu sən bilirsən) (9, 105).
Şair Xosrovun Şirini axtarmağa getdiyini anladarkən “türklüyü” əzmkarlıq
mənasında işlədir. Məsələn “atını Şirinin səmtinə çaparaq türkdən türklüklə
qarət almaq istədi” deyirdi.
“Yeddi gözəl” əsərində yeddi iqlimin yeddi şəhzadəsini Bəhram Gurun
yeddi sarayında oturub həftənin yeddi gecəsində onlara ayrı-ayrı eşq əhvəlatı
söylədən şair, həmin qızları türk deyə vəsf etmişdi. Bir kürd qızının gözəlliyini
anladarkən “gözləri bir türk gözəli qədər gözəldi” deyir.
Şair gözəllərin toplaşdığı saraya “Türküstan”deyir. Türküstan hərəm mənasında işlənir. Eyni zamanda o, “Türküstan” deyəndə “gözəllik yeri” kimi də
işlədirdi. Türküstan gözəlliyin,sənət və məharətin simvoludur.
Nizamidə Türküstan daha bir mənada da işlənirdi. “Türküstan” əsl məqsədin hədəfidir,vüsalın özüdür. Şair bir neçə yerdə “Torkestan-e vəsl” (“vüsal
Türküstan”) ifadəsini işlədir.
Şair “Həzrəti peyğəmbəri mədh edərkən də şair yenə “türk” sözünü işlədir:
Zeyi torki ki mir-i həft xeyl-əst
Ze mahi be mah ura tofeyl-əst (“Xosrov və Şirin”dən)
(Yeddi heylin sahibi bir türk kimi
Yerdə, göydə ancaq odur yol göstərən)” (10, 211).
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazır ki, gözəl ilə böyüyə – türk, gözəllik ilə
böyüklüyə – türklük, gözəl və böyük ifadəyə – türkcə, gözəllik və böyüklük
diyarına – “Türküstan” deyən şairə sırf farsca yazmışdır deyə, türk deməmək
düzgündürmü? Əsla!!!
Türk sözünün Nizaminin əsərlərində hansı məqamlarda işlədilməsinə
nəzər salaq:
“Türk” sözü dövlətçilik məqamında işlədilirdi.
Dövlət-e torkan ke boləndi gereft,
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Məmləkət əz dad pəsəndi gereft.
(Türklərin dövləti yüksəldikcə
Ölkəni ədalət bürüdü) (9, 106).
“Türk” sözü coğrafi – areal məqamlarında işlədilrdi
Xəzər dağından Çin dəryasına qədər ,
Türklərlə doludur bütün bu yerlər. (“İskəndərnamə”)
Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ümumşərq mədəniyyəti incilərinə dərindən bələd olmuş və türk folklor qaynaqlarından faydalanmışdır. Nizami müəyyən səbəblərə görə əsərlərini fars dilində yazmasına
baxmayaraq, o, türk idi. M.Ə.Rəsulzadə demişkən: “O, türk oğludur”. Özü də
türk olmasını poemalarında açıq-aydın göstərmişdi. Qəhrəmanların türklüyünü
bildirib, əsərlərinə çoxlu türk sözləri və türk adları daxil etmişdi.
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Tehranə XUDAVERDİYEVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
t.salmanova001@gmail.com
“BEOVULF” DASTANI VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ FİKRİ
Açar sözlər: İngilis folkloru, epos, “Beovulf” dastanı, Azərbaycan ədəbiyyatı.
Эпоc «Беовулф» и aзeрбaйджанская литературная мысли
РЕЗЮМЕ
В статье автором даются общие сведения об английском фольклоре и
его жанрах. В исследование рассматриваются также жанр поезии и стиль
древнего английского стиха, анализируются особенности образов английского национального дастана «Беовулф», являющегося шахским произведением древнего англиского устного народного творчества и основной
книгой англиского национального эпоса.Об этом эпосе в aзepбaйджанском
литературоведение анализируются научные мысли.
Ключевыеслова:Английскийфольклор,эпос,Беовулф,aзeрбaйджанская литература.
Epic “ Beowulf” and Azerbaijan literary idea
SUMMARY
The article gives general information about the English folklore and its
genres. It also investigates poetry genre and the old English poem style, the
masterpiece of oral folk literature ,the main book of the English national epic”
“Beowulf” and specific peculiarities of its leading parts. The article analyzes
some scientific ideas in the Azerbaijan literary study.
Key words: English folklore,epic, “Beowulf” epic, Azerbaijan literature.
Qədim ingilis ədəbiyyatı, başqa sözlə, anqlo-sakson ədəbiyyatı hələ xristianlığın İngiltərədə bərqərar olmasından qabaq – V əsrin əvvəllərində şifahi şəkildə yaranmışdır. Bu şifahi ənənə anqlo-sakson tayfaları qitənin sakinləri olduğu zaman, german tayfaları Britaniyanı işğal etməzdən əvvəl daha da inkişaf
etmişdir. Qədim ingilis və ya anqlo-sakson ədəbiyyatı 1066-cı ildə Norman
istilasının başa çatması və İngiltərədə sakslar, həmçinin yutlar və anqllar kimi
digər german tayfalarının məskunlaşmasından sonrakı dövr ərzində anqlosaks
İngiltərəsində qədim ingilis dilində yazılmış ədəbiyyat nümunələrindən ibarətdir. Bu əsərlərə epik poeziya, aqioqrafiya, İncilin tərcüməsi, dövlət sənədləri,
xronoloji sənədlər, tapmacalar və digər janrlar daxildir. Həmin dövrdən bu janrlara aid 400-ə qədər əlyazma qorunub saxlanmışdır.
Anqlo-sakson şifahi xalq ədəbiyyatı (əsasən də poeziya) nümunələri Britaniyanın işğalından öncə İngiltərədə mövcud olmuş və yarandıqlarından çox-çox
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sonralar qələmə alınmış folklor nümunələridir. Anqlo-sakson poeziyası xüsusi
şeir üsulu ilə xarakterizə olunur. Bu əsas xüsusiyyətlərdən biri alliterasiyadır.
Demək olar ki, bütün qədim ingilis şeirləri alliterasiyalıdır. Qədim ingilis
şeirlərində sonluq qafiyələri, o cümlədən hər misranın sonunda qafiyə sözlərinin
təkrarı olmur. İngilis folkorunda heç bir şeir nümunəsi qafiyələnmir və müxtəlif
misralarda heca sayı müxtəlif olurdu. Anqlo-sakson şeirlərində əsas ölçü meyarı
vurğulu hecaların sayı idi. Belə ki, hər misra iki yammisraya bölünürdü və iki
qüvvətli vurğuya malik idi. Ən azı bir və ya iki vurğulu heca ikinci yarım heca
ilə alliterasiya olurdu. Bu növ şeir nümunələrində bir sait digərini alliterasiya
edirdi. Bütövlükdə qədim ingilis şeir forması epik poeziya üçün əlverişli idi.
Müğənni şeiri oxuyarkən öz arfasında hər vurğulu hecada bir akkord vururdu.
Bu şeirlərin daha axıcı olmasını tənzimləyirdi (1,12).
İngilis folklorunda poeziya üç əsas qrupa bölünür: epik (qəhrəmanlıq) lirik
(məhəbbət) və dini. Qəhrəmanlıq poeziyası anqlo-sakson ədəbiyyatının ən qədim
forması el sənətkarları, müğənnilər, musiqiçilər tərəfindən ərsəyə gətirilərək kralların sarayındakı şairlər tərəfindən məclislərdə ifa olunurdu. Qəhrəmanlıq dastanlarında xalqın həyatı ilə bağlı tarixi hadisələrdən, onun haqq-ədalət və azadlıq
uğrunda apardığı mübarizədən bəhs edilir. Əsas vəzifəsi kralları mədh etmək olan
saray şairləri cəngavərlərin döyüşlərini mümkün qədər təbii və canlı şəkildə təsvir
etməyə xüsusi səy göstərirdilər. Xristianlıqdan əvvəl yaranan qəhrəmanlıq şeirlərinin əsas xüsusiyyəti onların ölümdən sonra heç nə vəd etməməsidir. Bu cür
poeziya nümunələri yalnız öz şan-şöhrətini qorumağa yönəlmişdi və praktik
uğurun qələbəsini nümayiş etdirirdi. Amma xristianlıqdan sonra ingilis poeziyası
insanlara öz qəhrəmanlıq əməllərinə görə ölməzlik vəd edir. Qəhrəmanlıq, ləyaqətlilik, ölməzlik, şöhrət, şərəf tərənnüm edən el sənətkarları öz dinləyicilərini
ölümündən sonra ölməzlik qazanmaq üçün çox gözəl bir həyata ruhlandırır.
Beləliklə, qədim ingilis şeirləri həm ölmüş, həm də yaşayan insanların
qəhrəmanlıq əməllərini, ideal həyatı tərənnüm edir. Əlbəttə, bu daha çox anqlosakson qəhrəmanlıq şeirlərinin də payına düşür. Çoxlu sayda qəhrəmanlıq şeirləri yaransa da onların çox az bir qismi bu günümüzə gəlib çatmışdır. Onların
yazıya köçürülməsi yalnız Britaniyada xristianlığın yayılmasından sonra mümkün olmuşdur. Bu qəhrəmanlıq şeirlərinin qorunması üçün həmin dövrün savadlı
insanları- rahiblər onları qələmə alırdılar. Xristianlığa xidmət etməyən anqlosakson qəhrəmanlıq şeirləri isə qəsdən qorunmurdu. Anqlo-sakson qəhrəmanlıq
şeirlərinin günümüzə gəlib çatan əsas nümunəsi “Beovulf” dastanıdır.
Bəllidir ki, milli epos (dastan) hər bir xalqın milli mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsidir. Folklorun ən böyük qolunu epos təşkil edir. “Epos” milli kitab səviyyəsinə qalxan dastandır” (8, 30). “Beovulf” eposu anqlo-saksonların Ana kitabı
hesab edilir. Bu folklor nümunəsi epik poemadır. Bu eposda hadisələr ingilislərin
(anqlların) Britaniyaya köçməsindən əvvəl Skandinaviyada baş verir. Bu eposun
təxminən VII əsrin sonunda, VIII əsrin əvvəllərində yazıldığı güman edilir. Eposun qədim ingilis dilində qələmə alınmış yeganə nüsxəsi XI əsrə aiddir (2, 168).
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“Beovulf” eposu ingilis ədəbiyyatının təməl daşı hesab olunur. Bu eposu oxuduqca gözlərimiz önünə “Koroğlu“ dastanı gəlir. “Beovulf “ eposu klassik eposun
bütünxüsusiyyətlərinə malikdir. Bu əsər VII-VIII əsrlərin məhsuludur. Tarixçilərin
çoxu bu eposun VII əsrin birinci yarısında yarandığını iddia etsələr də, bəziləri hətta
əsərin X əsrə məxsus olduğunu yazırlar. Bəzi dilçi alimlər anqlo-sakson ədəbiyyatının bu böyük epik əsərinin Nozambriya dialektində yazıldığını iddia edirlər,
amma bu əsərin bizə gəlib çatan Qərbi Sakson nüsxəsi təxminən 1000-ci ilə aiddir.
Beovulf” eposunun Londonda saxlanılan nüsxəsinin bəzi hissələri yanmışdır.
Əsərin mövcud əlyazması üç fəsildən(üç mindən çox misradan) ibarətdir. Ümumiyyətlə, epos Beovulfun həyatını döyüşçü kimi təsvir edən hissədən və onu Cutların
kralı kimi təqdim edən iki hissədən ibarətdir. Epos anqlo-saksonların əcdadlarının
həyatı haqqında olan əfsanələrə əsaslanır. Eposdakı hadisələr Danimarkada və cutların yaşadığı cənubi İsveçrədə cərəyan edir. Epos anqlo-sakson miqrasiyasının
başa çatmadığı bir dövrdə yaranmışdır. Əsər qədim ingilis dilində olduğundan və
çətin başa düşüldüyündən müasir ingilis dilinə tərcümə olunub.
“Beovulf” dastanı Danimarka kral sülaləsinin banisi Skildin dəfn mərasiminin təsviri ilə başlayır. Biz burada bir rəhbər kimi onun ləyaqətli xüsusiyyətlərinin
vəsfi ilə tanış oluruq. Daha sonra Qrendel adlı nəhəng bir div hər gecə onun qəsrinə
gələrək kralın döyüşçülərini yeyir. Bunu eşidən Hautların knyazı Beovulf Hrotqarın
köməyinə gedir. “Beovulf” dastanında müxtəlif obrazlar (kral, döyüşçülər, Beovulf)
haqq, ədalət uğrunda mübarizə aparır, xalqı zülmdən və zülmkarlardan xilas etməyə
çalışırlar. Beovulfun davranışlarını nəzərdən keçirdikdə onun daxili zənginliyini,
sağlam düşüncəsini, müəyyən amal uğrunda mübarizliyini, başqasına münasibətini
əsas meyar kimi götürərək onun həqiqi bir qəhrəman olması qənaətinə gəlirik.
“Beovulf” həmin dövrün ən yaxşı döyüşçüsünün, ən böyük rəhbərlərindən
olan Beovulfun həyatını geniş şəkildə təsvir edir. Əsərin birinci bölməsində onun
gənclik illəri, ikinci bölməsində isə qocalıq dövrü təsvir olunub. Bu eposda kralın
öz ətrafındakı insanlarla münasibəti əks olunub. Maraqlıdır ki, onlar arasındakı bu
münasibət qarşılıqlı məhəbbət, inam və hörmətə əsaslanır. Belə ki, döyüşçü kralın
qarşısında and içərkən kral onunla qulluqçu kimi deyil, öz yoldaşı kimi davranır və
onun döyüşlərdə göstərdiyi şücaətləri sadalamaqla onunla fəxr etdiyini dilə gətirir,
hətta hamının gözü qarşısında onu mükafatlandırır. Kralın ətrafındakı insanlar da bu
mükafata layiq olmağa çalışır və German döyüşçü cəmiyyətinin bütün üzvləri uğur
və cəmiyyətin maddi rifahı üçün mübarizə aparırlar. Kral-döyüşçü münasibətlərinin
düzgünlüyünü biz Hrotqarın Heorot qəsrində döyüşdən sonra qazandıqları qənimətin bölüşdürülməsi səhnəsində açıq-aydın görmək olar.
Eposun əsas obrazları cəmiyyətin aşağı təbəqəsindən deyil, kral, zadəgan nəslindən olan insanlardır. Əsərin baş qəhrəmanı Beovulf kral, Hygelakın qardaşı oğludur. Bu obraz mifik və German qəhrəmanlıq ideyalarını əks etdirən tipik obrazdır.
Epos Danimarka kral sülakəsinin banisi Skildin dəfn mərasiminin təsviri ilə başlayır.
Bu dastanda kral sülaləsinin banisinin ləyaqətli xüsusiyyətləri verilmişdir. Eposda
Danimarka kralı Hrodqarla nəhəng div Qrendelin mübarizəsi təsvir olunur. Hadisə188
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lər Heorot qəsrində baş verir. Qrendel gecələr qəsrə gələrək kralın döyüşçülərini
yeyir. Bundan xəbər tutan Hautların knyazı Beovulf özünə cəngavərlərdən ibarət
dəstə toplayır və krala kömək etmək, bu yolla öz şöhrətini daha da artırmaq istəyir.
Əsərdə Qrendel –bədheybət, xəbis, qəlbi kin-küdurətlə dolu bir məxluq kimi
təsvir olunmuşdur. “Beovulf” dastanında məclislərdə qələbə şərəfinə oxunan nəğmələrin, insanların ruhunu oxşanmasından, cəngavərlərin öz firavan həyatlarından
razı qalmasından söhbət açılır. Digər tərəfdə isə bədbəxtlik carçısı olan Qrendelin
süpürgə kollarının arasında veyil-veyil gəzməsi, sevinc hissinin tamamilə ona yad
olması, Keynin qardaşı Abelin qatili olduğuna görə uca yaradan tərəfindən əbədilik
lənətlənməsi dastanda təsvir olunur. Daha sonra hər tərəf qaranlığa bürünəndə o
bədheybət sürünə-sürünə zala daxil olur və yaymış cəngavərlərdən otuzu qanına
qəltan edir. O meyitləıri götürərək öz yuvasına çəkilir. Burada Qrendelin sellənən
qanları gördükcə fəxr etməsi onun həqiqi üzünü oxucuya göstərir.
Səhər günəş doğanda isə kral Hrotqarın göz yaşlarının selə dönməsi, günlərlə
şadlıq nədir bilməməsi epizodları onun iç dünyasını oxucuya açır. Onun bu qəmkədərini el müğənniləri öz hüznlü nəğmələrində el-el dolaşaraq oxumaqla xalqın
qəm-kədərini dilə gətirirlər. Qrendelin qansız, amansız əməlləri sərhədləri adlayır,
neçə-neçə eli sarsıdır, amma zalım Qrendel əlinə fürsət düşən kimi təzə qanlar axıtmaqdan həzz alması dastanda yaradılmış mənfi obrazının necə də amansız olmasını
ifadə edir. Növbəti bölmələrdə biz Qrendelin zülmünün ərşə dayandığının, kral
Hrotqarın ürəyini qəm-kədər bürüməsinin, ən ünlü sərkərdələrin belə heç nə edə bilməməsinin, səksəkə içində olan camaatın gecələr rahat uyumamasının şahidi oluruq.
Azərbaycan dastanlarında şahların, hökmdarların ədalətli olmaması təsvir
olunduğu halda, bu dastanda kral Hrotqarın mərd, ədalətli, xalqın qəm- kədərinə
daim şərik olan bir hökmdar kimi təsvir olunur. O, müdrik adamlarla məsləhətləşir və vəhşi yırtıcıdan qurtulmaq üşün Allaha dua edirlər, lakin uzun zaman bir
iş görə bilmirlər.
Nəhayət, bir gün krala Qrendeldən xilas olmağın yolunu söyləyirlər. Eldənelə gəzən “Qrendel zülmü” igid Beovulfa da gəlib çatır. Bu zaman Beovulf azğın
sular qoynunda balıq kimi süzən, amansız sellərə sinə gərən bir gəminin düzəldilməsini əmr edir. Səfər qorxulu olduğuna görə ağsaqqallar ona ətraflı götür-qoy
etməyi, yağı düşmən qarşısında necə davranmaq barədə məsləhət verib öz xeyirduaları ilə onu yola salırlar. Burada biz Azərbaycan dastanlarında olduğu kimi, “ağsaqqal sözü”nün önəmini, əhəmiyyətini hiss edirik. El yolunda edilən bu işin xeyir,
savab əməl olduğunu Cut igidi Beovulf yaxşı dərk edir və özünə on dörd igid cəngavər seçir.Bu cəngavərlərin hər birinin bir orduya bərabər olması, Beovulfun kamil,
dərin dənizçilik biliyinə malik olması, həmin dövrdə belə mükəmməl biliyin önəmi,
cəngavərlərin igidlik nümunəsi sayılması kimi müsbət xüsusiyyətlər ön plana
çəkilir. Beovulfun: “Hrotqarın bizlərə ehtiyacı var”, deməsi ilə igidlərin bir anda
göyərtəyə dırmaşması sərkərdə sözünün dəyərini bir daha sübut edir (1, 49).
Hər bir hazırlıq görüldükdən sonra gəmi yola düşür və bir gün, bir
gecədən sonra mənzil başına çatırlar. Sahildə rastlaşdıqları gözətçi onların
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məramını bildikdən sonra o onları saraya aparır. Beovulf özünü krala və lordlara
təqdim edir və deyir:
Salam, kral Hrotqar, Beyəvulf adım mənim,
Sənin qan qohumunam. Gəncliyimdən bir qənim
Kəsildim haqsızlığa, zülmə,istibdada mən,
Dastanlar söylənilir xeyir əməllərimdən.
Vətənimdə eşitdim sənin müsibətini,
Qrendlin zülmünü, qanlı hekayətini (1, 50).
Onun bu sözləri səciyyəvi german münasibəti kimi səslənir. Beovulfun
özünü “haqq əsgəri” adlandırması onun ədalət uğrunda necə mübariz olduğuna
işarədir. Beovulfun Qrendel ilə təkbətək döyüşmək istəməsi onun igidliyi ilə
yanaşı, qorxmazlığını da üzə çıxarır. Döyüşə getməzdən əvvəl Beovulf bu savaşın ölüm-dirim savaşı olduğunu dərk etsə belə döyüşə yalın əllə gedəcəyini
söyləyir, o “haqq təşnəsi” olan ürəyinin döyünmədiyi zaman Belandın düzəltdiyi
polad geyiminin krala göndərilməsini öz cəngavərlərinə tapşırır və bu yolda
özünün şəhidlik zirvəsinə yüksəlsə də bu yolda dönməyəcəyini krala çatdırır.
Hrotqar Beovulfun atasının igidliklərindən ağızdolusu danışır, Qrendelin cinayətlərinin ardı-arası olmadığını söyləyir. Anvarf adlı paxıl bir danimarkalı zadəgan, Beovulfun başqa bir tayfanın prinsinə üzgüçülük yarışında uduzduğunu
kinayəli şəkildə xatırladaraq onu kralın gözündən salmaq istəyir. Beovulf isə o
zaman doqquz dəniz iblisini öldürdüyünü deyir və Anvarfı öz qardaşlarının
ölümünə səbəb olmaqda günahlandırır. Anvarf öz qardaşlarını döyüş meydanında qoyub qaçır və tək qalan qardaşlar döyüşdə öldürülür. Bu mübahisədən
sonra Heorot qəsrində qonaqlıq davam edir, qonaqlıq sona çatdıqda hamı zalı
tərk edir, zalda yalnız Beovulf və dostları qalır. Beovulf dostlarına düşmənlə
təkbətək vuruşacağını deyir və sonra onlar uzanıb yatırlar.
Lənətlənmiş Qrendel bomboş qoyduğu zalda şadyanalıq məclisi gördükdə
bu iblisin paxıllıqdan necə alışıb yandığını və bu şadyanalığa dözə bilməyərək
zalın qıfılını bir yumruq zərbəsi ilə sındırır. Zalda baş-başa verib yatan ərlərə
baxaraq fikirləşir:
Sabah günəş parlayıb səhər açılanadək
Bu başlar bədənlərindən mütləq ayrılsın gərək (1, 53).
O bununla da öz iyrənc xislətini, xəbis niyyətini ortaya qoyur, yatmış cəngavərlərdən birini parçalayıb yeyir və bu zaman qəhrəman Beovulf peyda olur.
Qrendelin heybətli cüssəsini gördükdə Beyəvulf ğzünü kralın sarayında
öydüyunü yadına salır, bir anlıq cəsarətini toplayaraq Qrendellə döyüşür , onun
qolunu qoparır və qalib gəlir. Cutların mərd oğlu Beovulf öz cəsarəti, igidliyi,
yağı düşmənə nifrəti sayəsində xalqı Qrendel zülmündən xilas etməsi dastanın
ən təsirli səhnələrindəndir.Daha sonra Beovulf Qrendelın anası ilə vuruşmalı
olur, öz oğlunun qisasını almaq üçün o Hrotqarın baş məsləhtçisini qamarlayır
və oğlunun qoparılmış qolunu da götürüb gedir. Ertəsi gün kral baş məsləhətçisinin faciəvi xəbərini alır və yenidən dərdi təzələnir. Əsərin sonrakı gedişa190
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tında Beovulf Qrendelın anasını və özünü öldürməklə öz igidliyini bir daha
göstərir. O Qrendelin anasını öldürmək üçün onun yaşadığı gölə baş vurur,
əlbəyaxa döyüşdə Qrendelin anası Beovulfu üstələyir, Beovulf gölün dibindəki
sehrli qılıncı götürərək Qrendelin anasını öldürür və Qrendelin başını kəsərək
ölkəni divlərdən azad edir. Hautlandiyaya qayıdarkən kral Hrotqar ona məsləhət
görür ki, bu qəhrəmanlıq onu lovğa, təkəbbürlü etməsin. Beovulf öz vətəninə
qayıtdıqdan sonra əlli il öz ölkəsini sülh və əmin-amanlıq içərisində idarə edir.
Beovulfun ölüm səhnəsi də təsirli səhnələrdəndir. Belə ki, mağarada gizlədilmiş xəzinəni qoruyan yatmış əjdahanı bir oğru oyadır. Beovulf əjdaha ilə döyüşəndə onun köməyinə yalnız gənc cəngavər Viqlaf çatır. Viqlaf əjdahanın qarnını
yarır və Beovulf onu öldürsə də, özü də vəfat edir. O, öz xalqını yaxşı idarə etdiyinə
görə sevinir, varisi olmadığı üçün isə kədərlənir. Beovulf vəsiyyət etdiyi kimi,
yandırılır və külü xəzinə ilə birgə dənizin sahilindəki kurqanda qorunur (2).
Azərbaycan filoloji fikrində “Beovulf” dastanı ilə bağlı bir sıra diqqətəlayiq araşdırmalar aparılmış, elmi fikirlər söylənilmişdir. Bunları əsasən iki qrupda birləşdirmək olar. İlk qrupa orta əsrlər Avropa ədəbiyyatına aid müxtəlif
dərsliklərdə, dərs vəsaitlərində ingilis ədəbiyyatından bəhs olunarkən “Beovulf”
dastanı barədə də müəyyən məlumatların verilməsi, təhlillərin aparılmasıdır ki,
bunlar daha çox tanıtma xarakteri daşıyır. 1950-ci illərdən etibarən respublikamızda nəşr olunmuş müvafiq tədris vəsaitləri bu qəbildəndir (xüsusi sadalamaya
ehtiyac duymuruq).
İkinci qrupa isə ingilis ədəbiyyatı, yaxud Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri sahəsində aparılan bir sıra tədqiqatlar daxildir ki, bunlarda yeri gəldikcə
“Beovulf” dastanı barədə də söz açılmış, həmçinin “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu
ilə “Beovulf” arasında paralellər araşdırmaya cəlb olunmuşdur.
Ədəbiyyatşünas Şahin Xəlillinin bir sıra kitab və məqalələri bu baxımdan
xüsusi dəyərə malikdir. Onun ““Beovulf” epik dastanında Orta əsrlər Danimarkasının obrazı” məqaləsini (Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.
Bakı: 2007 №6), “Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri (folklor materialları əsasında)” (Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPM, 2002) monoqrafiyasını,
“Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri: Qədim və orta əsrlər dövrü” movzusunda
elmlər doktorluğu dissertasiyasını məxsusi qeyd etmək gərəkdir.
Sonrakı illərdə də bu yöndə bir sıra maraqlı araşdırmalar ortaya çıxmışdır.
İ.Z.Hüseynovun “Azərbaycan və Qərbi Avropa eposunun qarşılıqlı əlaqəsi” adlı
namizədlik (fəlsəfə doktorluğu) dissertasiyasında (Bakı, 2005) Qərbi Avropa
eposları, o cümlədən “Beovulf” ilə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının qarşılıqlı
əlaqəsi də bir sıra parametrlər əsasında nəzərdən keçirilmişdir.
Ədəbiyyatşünas Həmidə Əliyevanın “Qərbi Avropa ədəbiyyatında Yaxın
Şərq mövzusu (epık poezıya materıalları əsasında)” adlı elmlər doktorluğu
dissertasiyasında “Beovulf” - “Kitabi-Dədə Qorqud” paralelləri barədə aparılan
əhatəli araşdırma da diqqəti çəkir. Müəllif bu iki epos arasındakı oxşarlıqların
təsadüfi xarakter daşımadığını vurğulayaraq tədqiqat nəticəsində bu nəticəyə
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gəlir ki, bunlar vaxtı ilə Avropaya yürüş, yaxud köç etmiş türk etnoslarının
özləriylə birgə aparıb yaydığı, tanıtdırdığı ədəbi irsin Qərbi Avropa eposuna
keçmiş izləridir. Alim yazır: “Avropanın mədəni-siyasi tarixində açıq-aşkar görünən türk izləri və elementləri kökləri çox qədimlərə gedən həmin demoqrafik
dəyişikliklər və türklərlə yerli xalqların intensiv mədəni mübadiləsi ilə bağlı idi.
Skandinav epik təcrübəsinin məhsulu olan “Beovulf” dastanı ilə oğuz türklərinin
ən məşhur və ən qədim eposu “Kitabi-Dədə Qorqud” arasındakı bəzi mövzu və
süjet oxşarlıqlarının kökünü də elə burada axtarmaq lazımdır”.
H.Əliyevanın tədqiqatında hər iki eposun bəzi obrazları araasındakı oxşarlıqlar barədə deyilənlər də maraq doğurur: “Kitabi-Dədə Qorqud”un “Beovulf”la səsləşən məqamlarından ən qabarığı Təpəgöz-Qrendel paralelləri ilə bağlıdır.
“Beovulf”un Heortun 12 il ərzində dəniz əcayibi Qrendelin hücumlarına məruz
qalmasından bəhs edən birinci hissəsindəki hadisələrlə “Kitabi-Dədə Qorqud”un
səkkizinci-“Basatın Təpəgözü öldürməsi” boyundakı hadisələr, demək olar ki,
eyni qaydada cərəyan edir.
“Beovulf” ilə “Kitabi-Dədə Qorqud” arasında digər bir oxşarlıq Beovulfla
Basatın adının formalaşması ilə bağlıdır: “Beovulf”da bütün digər qəhrəmanların adi adları olduğu halda, onun adı daha çox ləqəbi xatırladır: Beovulf sözünün
hərfi mənası “arılar canavarı” deməkdir. Basata da Dədə Qorqud atı basdığına
görə “Basat” adı vermişdir” (13, 25-26).
Könül Mustafayevanın “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Beovulf” eposlarının
semantik strukturu və rəng bildirən sözlərin simvolik mənası” adlı fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası (Bakı: 2018) isə adları çəkilən eposların dilçilik aspektində
tədqiqi baxımından əlamətdardır.
Deyilənlər göstərir ki, ingilis folklorunun ən qiymətli nümunələrindən olan
“Beovulf” eposu ideya-bədii məziyyətləri ilə dolğun sənət nümunəsidir və bu dəyərli əsər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında da yüksək qiymətləndirilmişdir.
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NOVRUZ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİ
(Cəlilabad rayonunun folklor materialları əsasında)
XÜLASƏ
Məqalədə Cəlilabad rayonun folkloru əsasında Novruz adət-ənənələri haqqında məlumatlar yer almışdır. Xüsusilədə Cəlilabad rayonunun Ləzran kəndinin çərşənbə bayramı ilə əlaqədar olaraq keçirdiyi ayinlər və bu ayinlərin izahları da məqalədə geniş bir şəkildə öz əksini tapmışdır.
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Обычаи и традиции Новруза
(на основе фольклорных материалов Джалилабадского района)
В данной статье помешены информаций об обычаях и традиций Новруза, изложенных в фольклоре Джалилабадского района. Большле место
уделено мероприятиям и их разьяснениям, проведенных в связи с праздником Чершенбе (çərşənbə bayramı) в селе Лазран Джалилабадского района.
Ключевые слова: Лазран, оджаг, Чершенбе, огонь, пыл, вода, дерево, семени
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The Traditions of Novruz Holiday
(Based on the material of Jalilabad region folklore)
SUMMARY
The article indicates the traditions of Novruz holiday that are based on
Jalilabad region folklore. Especially, the ceremonies of Novruz holiday and its
four Tuesdays of Lezran village, which is settled in Jalilabad are introduced
thoroughly in this article.
Key words: Jalilabad folklore, Lezran, fire, water, fight, bonfire etc.
Ulu əcdadlarımızın bizə miras qoyduğu Novruz bayramı öz gözəlliyi və
rəngarəngliyi ilə göz qamaşdırır. Babalarımız və nənələrimiz qarşılaşdıqları hadisəyə uyğun nəğmlələr qoşmuş və səsləndirmişlər. Get-gedə bu nəğmələr dillər
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əzbəri olmuş, onları insanların sıx toplaşdıqları yerlərdə söyləməyə başlamışlar.
Məsələn:
A Yel baba, Yel baba,
Qurban sana, gəl, baba!
Taxılımız yerdə qaldı,
Yaxamız əldə qaldı
A Yel baba, Yel baba,
Qurban sana, gəl, baba! [ 1, S. 30]
Gətirdiyimiz nümunədən aydın olur ki, insanlar buğdanı oraqla biçərək
xırmana gətirirmişlər. Kəl arabalarının köməkliyi ilə buğdanı sünbüldən ayırırmışlar. Külək olmasa buğdanı sovurmaq olmur. Küləyin gec əsdiyini görən
insanlar Yel babaya nəğmələr qoşaraq onun gəlməyini arzulayırlar. Bununla da
Yel əsdirərək taxıllarını sovururmuşlar. Məlumdur ki, hər bir xalqın həyatında,
məişətində çoxlu bayramlar vardır. Azərbaycanda keçirilən bayramlara: Qurban
bayramı, Orucluq bayramı, Novruz bayramı (Əvvəllər Kövsəc, Sədda bayramları da keçirilirmiş) və s. aiddir. Bunlar Azərbaycan üçün vacib bayramlardandır.
Bu bayramlar içərisində elliliklə keçiriləni Novruz bayramıdır. Baharın,
yazın, yeni nəfəsin, yeni ilin başlanması şərəfinə hər il keçirilən Novruz bayramı
durduğu yerdə yaranmamışdır. Bu günə qədər bir çoxları Novruz bayramını
müxtəlif yönümlərə yozurlar. Professor Məhərrəm Qasımlı yazır: "Türk folklor
mədəniyyətində qədim türklərin Ərgənəkondan çıxış-qurtuluş gününün bu gün
olduğu barədə çoxsaylı rəvayətlər mövcuddur. İranda Novruza sırf İran hadisəsi
anlamı vermək məqsədilə onu ədalət-xilaskarlıq simvolu olan mifik qəhraman
Firidunin şər-istibad qüvvə sayılan Zöhhakı(Dehhakı) məğlub etdiyi gün və ya
mifik Cəmşidin taxta oturduğu gün sayaraq bu yöndə çoxsaylı rəvayətlər
yaradılmışdır. Daha sonra Novruzu islama bağlamaq üçün çeşidli rəvayətlər
düzəldilmişdir. İslamla əlaqəli rəvayətlərdə Novruz gah Həzrəti Əlinin anadan
olduğu gün, gah da taxta oturduğu gün, gah Fatimeyi-Zəhra ilə kəbin kəsdirdiyi
gün, gah da onların övladlarının dünyaya gəldiyi gün hesab edilir" [ 4, S.6- 7].
Halbuki bu hadisələrin çoxu Novruz günləri ilə üst-üstə düşmür. Ona görə də
Novruz bayramını İslamla bağlamaq çox yanlışdır. Novruz bayramının Ərəblərin dövründə yarandığını düşünsək, onda biz onun bir çox adət-ənələrindən
imtina etməliyik. Məsələn, Novruz bayramının ən vacib atributlarından biri səmənidir. Bayramdan 20 gün əvvəl Səməni göyərtmək üçün buğda isladılır. Səməniyə aid xalq arasında bu cür nəğmələr var:
Səməni, saxla məni,
İldə göyərdərəm səni.
Səməniyə saldım badam,
Qoymurlar bir barmaq dadam.
Səməni bezana gəlmişəm,
Uzana - uzana gəlmişəm.
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Və yaxud
Səməni ay səməni,
Sən unutma məni.
Səndən mən can istərəm,
Damara qan istərəm,
Sənsiz qanım olmaz,
Cansız sanım olmaz.
İllətimin loğmanı,
Yamanlığın amanı,
Səməni, ay səməni,
Göyərdərəm mən səni.[1, S.22]
Burada İslam dini ilə ziddiyyət açıq-aydın görünür. "Səməni saxla məni,
ildə göyərdərəm səni" ifadəsinə əsasən insan səməniyə müraciət edərək ondan
özünə köməklik diləyir, yəni özünə can istəyir. Halbuki bu İslam dininə zidd bir
anlayışıdır. Bu kimi onlarca nümunə gətirə bilərik. Novruz bayramının İslam
dini ilə heç bir bağlılığı yoxdur.
Novruz bayramı birbaşa bizim ən qədim ilkin inanclarımıza söykənir. Hər
bir inancın da tutarlı açıqlaması var. Novruz bayramını daha da maraqlı edən
onun əksər türk xalqlarında keçirilməsidir. Azərbaycanın hər bir bölgəsində
Novruz bayramı təntənəli surətdə keçirilir. Novruz bayramı Azərbaycanın bütün
bölgələrində demək olar ki, eyni cür keçirilir, lakin müəyyən fərqlər də nəzərə
çarpır. Bu fərqləri Cəlilabad folklorunda görmək olur.
Cənub bölgəsinin dilbər guşələrindən biri olan Cəlilabad rayonu tarixi abidələrilə seçildiyi kimi, maraqlı folklor nümunələri ilə də çox zəngindir. Novruz
bayramı və çərşənbələr Cənub bölgəsində daha da canlı keçirilir. Cəlilabad
rayonunun bir çox kəndlərində olan Novruz adət-ənənələri digər bölgələrin adət
və ənənələrindən fərqlidir. Çərşənbədə qapı busmaq əksər bölgələrdə var. Lakin
Cəlilabadda qapı busmanın digər bölgələrdə olmayan motivləri maraq doğurur.
Məsələn, axrıncı çərşənbədə qızlar və oğlanlar "qapı bustu" və ya "pəncərə
vurdu"ya gedirlər. Adətə görə, qızlar qapı bustuya getdiklərini valideyinlərinə
deməlidirlər. Əgər qızlar valideyinlərinə qapı bustuya getdiklərini deməsələr
onların niyyətləri qəbul olmaz.
Qızlar niyyət tutub qapıya yaxınlaşaraq deyirlər: "Niyyəti mən tutdum,
mənzili yaradan bəxş etsin!" Qulaq asanlar xoş söz eşitsələr niyyətləri qəbul
olur. Məsələn, "Görüm səni xoşbəxt olasan", "yolun açıq, suyun sərin olsun!",
"qapı açıqdı", "dur çıx çölə" və s. bu kimi deyimlərin qapı bustuda eşidilməsi
yaxşılığa yozulur. Qulaq asdıqdan sonra üç dəfə qapıya vuraraq, ev yiyəsini
gözləyirlər ki, xeyir-dua versin. Ev yiyəsi də qapının yanına gələrək bu sözləri
deyir: "Ay balalarım, nə niyyət tutmusuzsa Tanrı onu sizə qismət etsin!" Belə
bir qayda var ki, qulaq asanların üzlərini ev yiyəsi görməməlidir. Qulaq
asdıqdan sonra qızlar evə gələrək, ata-analarından xeyir-dua alır və niyyət tutub
yatırlar. Cəlilabad rayonunda niyyət tutmağın bir neçə növü var. Məsələn, qızlar
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axrıncı çərşənbədən bir gün qabaq xəmir yoğururlar. Ondan iki kündə tutulur.
Tutulan kündəyə bir ovuc duz tökülür. Axrıncı Çərşənbə axşamı həmin kökələri
qızlar və oğlanlar yeyir. Bir şərtlə ki, su içməməlisən. Əgər oğlan həmin duzlu
kökəni yeyib yatsa və ona yuxuda hansısa qız su versə gələcəkdə o qızı alacaq.
Qızlar da yuxuda əlində su ilə onlara tərəf gələn oğlanla evlənəcək.
Digər adətə görə axrıncı cərşənbə günü, yəni sübh vaxtı bulaq başına getməlisən. Bəs nə üçün bulaq başına? Ona görə ki, axrıncı çərşənbə günü su bir anlıq
dayanır, yəni axmır. Həmin vaxt nə niyyət tutsan, qəbul olur. Və yaxud bulaq
başında olan zaman söyüd ağacı başını yerə qoyur, yenə də nə niyyət tutsan o da
qəbul olur. Qubadova Məşədi Minarə Bəhlul qızının söylədiklərindən: "Nənəm
ayağa durey bulağdan su gətirməyə gedəy. Çox fağır qadın olub. Kim nə deymiş
helə ona inaneymiş. Bulağa çatey, vedrələrini isteyki suyla doldursun, onda baxey
ki, axan su dayanıb. Yanında da söyüd ağacı başın qoyub suyun yanına. Birdən su
özün yetirey. Həmçinin yıxılmış söyüd ağacı da şaqqıltıyla ayağa durey. Elə orada
da nənəmin ürəyi gedey. Bir də günorta ayağa durey"
İlaxır çərşənbədə nənələrimiz sübh vaxtında ayağa qalxaraq buğdanı, noxudu,
çətənəni (Qanqal bitkisi qartlaşdıqda, yəni quruduğu zaman üst hissəsində xırda
dənələr olur və buna çətənə deyilir) sac üzərinə tökərək qovurmağa başlayırlar.
Noxud, buğda və çətənə qovurulan zaman nənələrimiz bu sözləri söyləyirlər:
"Buğda, noxud çox olsun,
Ruzumuz bərəkətli olsun".
Bu sözləri söylədikdən, sonra nənələrimiz qovurduqları ədvalardan bir az
götürərək evin dörd bir yanına səpirlər ki, ruzi-bərəkət evlərindən əskik olmasın.
Çərşənbə günü bişirilən plova kişmiş vurmazlar. Ona görə ki, kişmiş
qarmaqarışıqlıq gətirər. Çərşənbə plovu gərək kişmişsiz olsun. El arasında belə
bir məsəl dolaşmaqdadır: "Filankəsin üzü çərşənbə plovu kimi ağdır".
Axrıncı çərşənbədə kişilər şam yandırmaq üçün məzarlığa, qadınlar isə
ocağa gedirlər. "Kəndin mərkəzində Porsava (Yel ocağı) adlı ziyarətgah yerləşir.
Porsava – Puri Səva – yəni, müqəddəslər ocağı mənasındadır" [ 2, S. 315]. Qadınlar və qızlar ocağa gələrkən başı bağlı olurlar. Əllərində şamla ocağa girərək
məzarların üzərində yandırırlar. "Ocağın içərisində insanlar niyyət tutur və daş
vasitəsilə divara yapışdırırlar. Daş divara yapışsa həmin insanın niyyəti qəbul
olunmuş sayılır" [3,S.14]. Od yandırmaq bizim qədim inanclarımızdan qaynaqlanır. Çərşənbə günü insanlar məzar üzərində şam yandırıb gələndən sonra
evlərinin qarşısında üç yerdə tonqal qalayırlar. Tonqaldan ilk olaraq evin ağsaqqal və ağbirçəyi hoppanır. Sonra da növbə ilə ailə üzvləri hoppanmağa başlayırlar. Əgər evdə təzə doğulmuş uşaq varsa, yəni çilləlidirsə o da tonqalın üzərindən keçirilir. Qalanmış tonqalın külünü bir neçə gün süpürmürlər. Tonqal
üzərindən hoppanan zaman belə deyilir:
"Ağırrığım, uğurruğum, buğurruğum burda qaslın,
Nə ağrım, acım varsa burda qalsın".
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Çərşənbə tonqalının üstünə su tökmək uğursuzluq gətirir. Ocaq söndürmək
evdə bərəkətin qaçmasına işarədir. Çərşənbə bayramının axşamı evdə bişən hər
bir təamdan bir qism götürülərək, yaşadığı ərazidə kasiblara pay verilir. Bu adət
hər il təkrarlanır.
İlaxır çərşənbədə subay qızlar da müxtəlif ayinlər icra edirlər. Məsələn,
subay bir qız gələn çərşənbəyə qədər ailə həyatı qurub-qurmayacağını öyrənmək
üçün bir qaba su tökərək içərisinə iki düymə atır: biri qara, biri ağ. Gözlərini
yumaraq əlini suya salır, əgər ağ düymə çıxsa yaxın zamanda ailə həyatı quracaq, ancaq qara düymə çıxsa subay qız bir az da evdə qalmalı olacaq. Nənələr
çərşənbə günü nehrə çalxalayarlar. Nehrənin suyu da bulaq suyu olmalıdır.
Nehrədən götürülən yağla çərşənbə plovunu yağlayırlar.
Çərşənbə bayramı günü valideynlərdən başqa heç yerə qonaq getmək
olmaz. Valideynləri ziyarət edəndən sonra mütləq evə qayıtmaq lazımdır. Bayram günü hər evdən vəfat etmiş ölülərin ruhları öz evinə qayıdaraq, çıraq yandırılıb-yandırılmamasına baxırlar. Öz evinin çırağının yandırıldığını görən ruh
dua edərək geri qayıdır. Əgər evdə çırağın yandırılmadığını görsə "qarğış" edir.
Cəlilabad rayonunda "Qara bayram" deyilən bir ayin də var. Məsələn, hər hansı
bir insan vəfat edibsə və onun vəfatı Novruz bayramından əvvəl olarsa, kəndin
kişiləri və yaxud qadınları yığışaraq həmin hüzür düşən evə gedirlər. Bundan
başqa kəndin ağsaqqalları və cavanları bir yerə yığışaraq qəbristanlığa gedib
məzarların üzərini təmizləyərlər.
Çərşənbə bayramı bir insan öz evindən kənarda qalsa, "yeddi il" bayramı
öz evində keçirməz. Yeddi il evinin bərəkəti olmaz. Bayram günü süfrədə yeddi
cür nemət olmalıdır. Çərşənbə günü heç bir toyuq, hinduşqa, xoruz və s. kəsmək
olmaz. Çərşənbə bayramı günü heç bir canlıya zərər vermək olmaz.
Çərşənbə bayramı günü sobanın külünü atmazlar. Yoxsa evin bərəkəti
qaçar. Həmçinin təndirin də külünü atmazlar. Əgər təndirin külü çərşənbə bayramı günü atılarsa, yeddi il həmin təndir çörəkləri yandırar. Ümumiyyətlə, çərşənbə bayramının "yeddi" rəqəmi ilə bağlılığı var. Məsələn, əski mənbələrdə qeyd
edilir ki, yeddi sayı şumerlərdə kainatın işarəsi imiş. Həmçinin yeddi sayı zamanla, kosmosla, insanın maddi və mənəvi həyatı ilə sıx bağlıdır. Yeddi rəqəminin zərdüştlük dönəmində də sakral olduğu barədə mənbələrdə məlumat
var. "Zərdüştlük dönəmində süfrəyə "şin" (ş) hərfi ilə başlayan yeddi cür nemət
qoyularmış: şərbət, şam, şəkər, şərab, şəkərbura və s. Sonralar islam dönəmində
"şərab" yasaq olunduğu üçün "şin" (ş) hərfi "sin" (s) hərfi ilə əvəz olunmuşdur,
yəni süfrəyə s hərfi ilə başlanan yeddi cürə nemət qoyulması məqsədyönlü
bilinmişdir: su, süd, səməni, səbzə(göyərti), sumaq və s"[4,S.6]. Göründüyü
kimi, yeddi rəqəmi Novruz bayramı ilə sıx əlaqəlidir. Yeddi rəqəminin təkcə
Novruz bayramı ilə yox, həmçinin toy adət-ənənələri ilə də bağlılığı var.
Novruz süfrələrində biz ən çox şirin təamlar olduğunu görürük. Bəs niyə
şirin təamlar olmalıdır? Ona görə ki, Novruz bayramında il təhvil olur. Yeni il
gəlir və bu zaman insanlar köhnə ili yeni ilə təhvil verdiyi zaman şənlik içində
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olmalıdırlar ki, gələn illəridə şən və gümrah yaşasınlar. Əsası isə ruzili, bərəkətli
və yedikləri təamların şirin olamsını arzu edirlər.
Novruz bayramında qızlar və gəlinlər barmaqlarına xına yaxırlar. Bəs niyə
Novruz bayramı günü xına yaxılır? Bizə məlumdur ki, xına yaxmaq xeyirə, toya
işarədir. Qız toyundan sonra, oğlan toyundan qabaq xına yaxdı olur. Novruz
bayramında da qızlar böyük bir qabda xına tutaraq "Novruz xına yaxdısı"
edirlər. İlk öncə ailə həyatı qurmuş qızlar sağ əlinin şəhadət barmağını xınaya
yaxaraq evlənməmiş qızların başına və alnına yaxırlar. Anlamı da budur ki, tez
zamanda qızlar ailə həyatı qursunlar. Qoca nənələr də bayramda əllərinin üstünə
xına yaxıb deyirlər ki: "Xına cənnət nişanəsidir, yerimiz cənnət olsun!".
Cəlilabad rayonu bir-birindən gözəl adət və ənənələrlə zəngindir. Novruz
adət-ənənələrilə yanaşı, həmçinin toy: ( bura qız gördü, ad qoyma, elçilik, nişan
mərasimi, xınayaxdı) və s. aiddir. Cəlilabad folkloru açılmamış bir boxçadır. Bu
məqalədə sadəcə bir kəndin, yəni Ləzran kəndinin Novruz adət-ənənələri yazıya
alınmışdır. Cəlilabad rayonunun 117-dən çox kəndi və hər bir kəndin əsrarəngiz
və bənzəri olmayan folklor nümunələri var. Zaman keçdikcə tədqiqatçılar
tərəfindən həmin adət-ənənələr yazıya alınaraq xalqa təqdim olunacaq.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yazıya aldığımız folklor örnəkləri, yəni
Novruz adət-ənənələrində qismən də olsa İslam dininin izləri görünür. Bu da
ondan irəli gəlir ki, xalqımızın bu gün etiqad etdiyi İslam dininin qayda qanunları Novruz adət və ənənələrinə də təsir etmişdir. Şair İslam Sadıq
şumerlərdə də təzə ilin martın 21-nə- Novruzla eyni günə düşdüyünü yazır (5).
Deyilənlər onu göstərir ki, Novruz bayramı birbaşa türk xalqının bayramıdır.
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