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OĞUZ VƏ KELT FOLKLOR MƏTNLƏRİNDƏ AĞAC KULTU 

 
Özət 

Oğuz və kelt xalqlarının folkloru zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Hər iki 
xalqın folklorunun qaynaqlandığı mifologiya isə ortaq tərəflər baxımından 
tədqiqat mövzusuna çevrilə bilər. Məhz bu səbəbdən də oğuz və kelt xalqlarının 
istər mifoloji, istərsə də folklor mətnlərinin tipoloji araşdırma üçün seçilməsi 
əbəs deyil. Bu örnəkləri tədqiq edərkən müxtəlif aspektlər ortaya çıxır ki, 
bunlardan da biri kultlardır. Bu araşdırmada belə kultlar içərisində ağac kultu 
tədqiqat obyekti olaraq seçilmişdir.  

Mifologiya və ümumən folklorda ağac olduqca dərin məna kəsb edir. Ağacın 
bu mətnlərindəki mövqeyi haqqında bir sıra təsnifləndirmələr mövcuddur. Burada 
da ağac haqqında mövcud araşdırmalar dəyərləndirilmiş, türk, xüsusən də oğuz 
xalqları və kelt xalqlarının folklor və mifoloji mətnlərində – animistik və şamanist 
təsəvvürlərdə, bədnəzərliklə bağlı xalq inanclarında, bayram mərasimlərində və s. 
bu obrazın ifadə etdiyi mənalar, funksiyalar tipoloji baxımdan araşdırılmış və 
müəyyən elmi nəticələrə gəlinmişdir. Xüsusilə də hər iki xalqın eposlarında ağac 
kultunun oxşar funkiyalara malik olduğu tədqiqat əsasında orta qoyulmuşdur.    

Açar sözlər: oğuz, kelt, ağac, mifologiya, folklor, epos  
 

Fidan Qasimova 
TREE CULT IN OGUZ AND CELTIC FOLKLORE TEXT 

Summary 
The folklore of the Oghuz and Celtic peoples attracts attention with its 

wealth. Mythology, which is the source of folklore of both peoples, can be the 
subject of study from mutual sides point of view. For this reason, it makes sense 
to choose both mythological and folklore texts of the Oghuz and Celtic peoples 
for typological studies. When studying these examples, various aspects are 
revealed, one of which is the cult. In this study, a tree cult among such cults is 
chosen as an object of study. 

The tree has a very deep meaning in mythology and generally in folklore. 
There are several classifications about the position of the tree in these texts. 
Here existing studies about tree were also evaluated, the meaning and functions 
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of this character are investigated from topological point of viewin the folklore 
and mythological textsof Turk people, especially Oghuz and Celtic peoples, in 
animistic and shamanic imaginations, in popular beliefs about the evil eye, 
holiday ceremonies, etc., and certain scientific conclusions were drawn. Special-
ly, during the investigation, studies have shown that the tree cult has similar 
functionsin the epics of both peoples.  

Keywords: Oghuz, Celtic, tree, mythology, folklore, epic 
 

Фидан Касимова 
КУЛЬТ ДЕРЕВА В ОГУЗСКОМ И КЕЛЬТСКОМ  

ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ 
Резюме 

Фольклор огузских и кельтских народов привлекает внимание своим 
богатством. Мифология, являющаяся источником фольклора обоих наро-
дов, может быть предметом изучения с точки зрения взаимных сторон. По 
этой причине для типологических исследований имеет смысл выбирать как 
мифологические, так и фольклорные тексты огузских и кельтских народов. 
При изучении этих примеров выявляются различные аспекты, одним из 
которых является культ. В данном исследовании в качестве объекта иссле-
дования выбран культ дерева среди таких культов.  

Дерево имеет очень глубокое значение в мифологии и вообще в 
фольклоре. Существует несколько классификаций положения дерева в этих 
текстах. Здесь же были оценены существующие исследования о дереве, 
значение и функции этого символа исследованы с топологической точки 
зрения в фольклорных и мифологических текстах тюркских народов, осо-
бенно Огузов и кельтов, в анимистических и шаманских представлениях, в 
народных поверьях о сглазе, праздничных обрядах и др., и были сделаны 
определенные научные выводы. В частности, в ходе исследования было 
показано, что культ дерева имеет сходные функции в эпосе обоих народов. 

Ключевые слова: Огуз, кельт, дерево, мифология, фольклор, эпос 
 
Giriş 
Folklor mətnləri müxtəlif tərəflərdən araşdırıla bilər. Araşdırılan mövzu iki 

fərqli xalqın folklorunun tipoloji baxımdan tədqiqi məsələsinə həsr olunarsa, 
daha maraqlı məsələlər ortaya çıxa bilər. Bu istiqamətə əsasən də, tarixin mühüm 
səhifələrində yer almış oğuz və kelt xalqlarının folkloru araşdırma mənbəyi 
olaraq götürülmüşdür. Oğuz və kelt xalqlarının mifologiyası, folkloru mövzu, 
süjet və obrazlarının yaxınlığı ilə diqqət çəkməkdədir. Əski xalqların folklor 
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mətnlərindəki faktlar onlar arasında hələ qədim vaxtlardan hansı əlaqələrin 
olduğundan xəbər verə bilər. Çünki “folklora istinadən hər hansı bir xalqın 
yalnız tarixi keçmişini deyil, onun psixologiyasını, adət-ənənəsini, həyata və 
dünyaya münasibətini öyrənmək də o qədər çətinlik törətmir” (Əliyev, 2019: 
310). Bu məqsədlə sözügedən xalqların folkloru müxtəlif tərəflərdən araşdırıla 
bilər. Biz bu araşdırmada sadəcə ağac kultu və onun funksiyalarından, hər iki 
xalqın mifoloji və folklor mətnlərindəki, əsasən də eposlardakı tipoloji uyğun-
luqlardan bəhs edəcəyik. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi oğuz və kelt xalqları folklorunda ağac kultunun 
mifoloji mətnlərdən başlayaraq, müxtəlif folklor mətnləri, özəlliklə də eposlar-
dakı funksiyalarının tipoloji tədqiqi ilə müəyyən edilir.  

Əvvəlcə onu qeyd edək ki, hər iki xalqın mifologiyası və folklorunda bir 
sıra təbiət obrazlarına rast gəlinir ki, onlardan da biri ağacdır. Ağac, ümumiy-
yətlə, dünya folklorunda önemli yerə sahibdir. O, dünya mifologiyasında uni-
versal obrazdır.  

Eliade M. ağac haqqında mifoloji təsəvvürləri bu şəkildə təsnif etmişdir: 
“1. Daş-ağac-din kompleksi real mikrokosmosu təqdim edir. 2. Ağac kosmosun 
obrazı kimidir. 3. Ağac kosmik teofaniyadır. 4. Ağac həyat, məhsulluluq və müt-
ləq reallıq simvoludur; onun tanrı və ya su rəmzi ilə əlaqəsi var; ağac ölümsüz-
lük mənbələri ilə eyniləşdirilir (Həyat ağacı). 5. Ağac dünyanın mərkəzi və kai-
natın dayağıdır. 6. Ağaclar və insanlar arasında mistik əlaqələr (antropogen 
ağaclar; ağac əcdad ruhlarının olduğu yerdir; ağacların evlənməsi; inisiasiya 
ayinlərində ağacın rolu və s.). 7. Ağac bitki örtüyünün dirilməsinin simvolu, ba-
harın simvolu və ilin “yenilənməsi”dir (məsələn, “May ağacı”)” (Элиаде, 
https://www.klex.ru/s6y).   

Müxtəlif tədqiqat əsərlərində ibtidai xalqların sitayiş etdikləri və müqəd-
dəs saydıqları müxtəlif canlı və cansız varlıqlara münasibəti “kult” adlandırıl-
mışdır. “Kult” anlayışı altında fövqəltəbii qüvvələrə inamla bağlı keçirilən ayin-
lər, mərasimlər, rituallar nəzərdə tutulur.  

Ağac kultunun animistik funksiyası 
Ağac kultunda hər bir kultda olduğu kimi müxtəlif mənşəli bir sıra hadi-

sələr ümumiləşdirilir. Dünya mifologiyasına, onunla bağlı bir sıra araşdırmalara 
baxdığımızda ağacın hansı hadisələri ümumiləşdirdiyini görə bilərik. Ağac kultu 
ibtidai dinlərdə olan animizm, totemiz, fetişizm, şamanizm dünyagörüşlərini 
özündə əks etdiməyə qadirdir. Ancaq ağacda daha çox müxtəlif xalqların ani-
mistik baxışlarının təzahürünü görürük. Qədim xalqların düşüncəsinə görə bəzi 
ruhların məskəni olan ağacın kəsilməsi qadağandır, bəzən də onu müəyyən qay-
dalar əsasında kəsirlər. Yəni kəsimlə bağlı qədim inanc qaydalarına əməl etməyə 
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çalışırlar. Hətta meşədə ağacı kəsib ondan ev tikəndə də müxtəlif qəbul olunmuş 
qaydalara əməl etməyə çalışılırdı. Bu qaydaların pozulmasının insanlar üçün 
ağır nəticələnə biləcəyinə inanırdılar. Bu da ağacın canı, ruhu olduğuna 
inamından irəli gəlirdi (bax: Зеленин, 
https://www.rodnovery.ru/attachments/article/970/Zelenin_Totemy-
derevya_v_skazaniakh_i_obrazakh.pdf).  

Taylor qeyd edir ki, bizim nəzərimizdəki cansız əşyalar, məsələn, çay, daş, 
ağac, silah və s. ibtidai insana görə canlı, ağıllı varlıq hesab edilir, onunla danı-
şılır, ona hörmət edilir, hətta onlara vurduğu ziyana görə onu cəzalandıra da bi-
lirdilər (Тайлор, 1989: 239).  

Bitki kultunun, xüsusilə də ağacların psixoloji əsası ümumiyyətlə animis-
tik konsepsiyada olduğu kimidir: primitiv insan üçün ağac özü kimi canlı məx-
luqdur (Штернберг, 1936: 438). Qədim insanların nəzərində dünya tamamilə 
canlanmış kimi təsəvvür edilirdi. Mifoloji şüur üçün hamı, hər şey, bütün 
mövcudat canlıdır. Mifoloji sahə ruhun sahəsidir. Bu anlama əsasən yer kürəsi 
daimi dinamikada olan ruhlanmış canlı varlıqdır. Buna görə də mifoloji şüura 
malik insan ağac və biktilərin də canı, ruhu olduğuna inanırdı. Qədim insan ruha 
malik olduğuna, onunla özü kimi, müvafiq şəkildə davrana biləcəyinə inanırdı. 
Bəzən də düşünülürdü ki, ruhlar bəzi ağac növlərində məskunlaşırlar. İnanca 
görə ruhu, canı olan ağacların hissiyatı olurdu. Bitki və ağacların canlı varlıq 
kimi təsəvvür edilməsi nəticəsində təbii olaraq, ağacların kişi və qadın cinsinə 
bölünməsinə, nəticədə də onlar arasında nigahın mümükünlüyü inancına gətirib 
çıxarırdı. Hətta bəzi xalqlarda ölmüş insanların ruhunun ağacın içərisinə 
üfürüldüyünə inam var idi. Ona görə də belə xalqlar bu ağaclara hörmətlə yana-
şır, onların kəsilməməsi, yandırılmaması üçün əllərindən gələni edirdilər. Bütün 
bunlar da sanki ruhun ağaca uyğunlaşdırıldığını, ağacın canını təşkil etdiyini və 
onunla birlikdə xəstələnib ölməli olduğunu ifadə edirdi. Başqa bir fikrə görə isə 
ağac bədən deyil, sadəcə ağac ruhunun sığınacağı yerdir. İstəyə görə də oranı 
tərk edə və ya geri qayıda bilər (ətraflı bax: Фрэзер, 1986: 112-117). 

Oğuz və kelt folklorunda Həyat ağacı məsələsi və şamanizm  
Ağac bir çox mifoloji mətnlərdə dünyanın mərkəzi rolunu oynayır və yerlə 

göyü birləşdirir. “Bu səbəblə də təbiət və cəmiyyətdə baş verən bütün önəmli 
proseslərin hamısı ağacla assosiasiya edilir. Bu mənada dağ, göl və ağac qarşı-
lıqlı olaraq bir-birini tamamlayır” (Сагалаев, 1992: 87). Ağacın kökünün yerin 
dərinliyinə, üst hissəsinin isə göylərə ucalması ilə əlaqədar olaraq qədim xalqlar 
ağacla bağlı çoxlu mif, əfsanə, rəvayətlər yaratmışlar.  

Ağac kultunu incələdiyimiz zaman tipoloji baxımdan olduqca maraqlı 
nüanslara rast gəlirik. İstər oğuz, istərsə kelt xalqları folklorunda müxtəlif mü-
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qəddəs ağaclara təsadüf edilir. Bu ağacların da hər birinin funksiyası vardır. 
Məsələn, keltlərdə palıd ağacı, palıd ağacı meşəsi müqəddəs sayılırdı. “Keltlərin 
təsəvvürünə görə ağac ölülər dünyası ilə yuxarı dünya və ya aşağı dünya (Axirət 
Dünyası) arasında bağlantı rolunu oynayır. Ağacın kökü yerin dərinliklərinə 
gedir, ağacın tacı isə göyə yüksəlir. Ağac mifoloji Dünya Ağacının özəlliklərini 
daşıyır və bu xüsusda da məhsuldarlıq simvolu sayılırdı. Payızda yarpaqlı ağacın 
yarpaqlarının tökülməsi və yazda tumurcuqların yaranması kelt fəlsəfəsi ilə bağ-
lı olaraq əbədi diriliş və yenilənmə hesab edilirdi” (Кельтская мифология: 
Энциклопедия, 2002: 505).  

Dünya Ağacı məsələsinə əski türk mətnlərində, xüsusilə şamanizmlə bağlı 
mətnlərdə çox rast gəlinməktədir. Ona türk xalqlarında “Həyat Ağacı”, “Yaşam 
Ağacı” adı ilə də rast gəlinir. Məsələn, şamanlarla bağlı bir çox mətnlərdə şaman 
Dünya Ağacını nərdivan olaraq istifadə edir. “Çox vaxt şamanın yanında bir-iki 
köməkçisi olurdu. Bu köməkçilərdən biri şaman tərəfindən hazırlanmış olan 
nərdivana oxşar bir ağacı saxlayırdı. Bu ağacın üzərində doqquz pilləni ifadə 
edən kərtiklər var idi və hər kərtik də bir pillə sayıllırdı. Şaman rəqs edərək bir 
pilləyə ayaq basmış kimi hərəkət edir, bununla da o, bir qat göyə çıxmış olurdu” 
(Yörükan, 2005: 84). Ümumiyyətlə bu ağac-pilləkən vasitəsilə şaman yeraltı və 
yerüstü aləmlərinə səyahət edə bilərdi. Bundan başqa şamanın nağarası üzərində 
də ağac təsviri görünür. Buradakı “Dünya Ağacının kökləri yeraltı aləmdə, 
gövdəsi yer üzündə, budaqları və yarpaqları isə göyün ən üst təbəqələrində olan 
bir mehvər kimi düşünülürdü” (Çoruhlu, 2011: 86).     

Bundan başqa şamanın “qavalının çomağı müqəddəs ağaclardan – ardıc və 
ya qayından hazırlanırdı. Nadir hallarda qavalın olmadığı yerdə şaman sadəcə 
bir qaval çomağı ilə də mərasim icra edə bilər” (Yörükan, 2005: 82). 

Mətnlərdə şamanın ağacdan doğulması hallarına da rast gəlirik. Məsələn, 
“bir yakut əfsanəsinə görə şimalda pis xəstəliklərin olduğu bir yerdə böyük bir 
qara şam ağacı vardır. Bunun budaqlarında şamanların doğulduğu yuvalar var. 
Güclü, böyük şamanlar ən yüksək budaqlardakı yuvalarda olurlar. Orta dərəcə-
dəki şamanlar orta səviyyədəki budaqlarda, kiçik şamanlar isə ən alçaq budaq-
larda olan yuvalarda doğulurlar” (Çoruhlu, 2011: 69).  

Bəzi folklor mətnlərində isə ağac yuxu motivi ilə bağlı şəkildə verilir. 
Məsələn, bir buryat əfsanəsində qartalın bir ağacın altında yatmış qadınla əla-
qəsindən ilk şaman olaraq bilinən bir uşaq doğulur (bax: Çoruhlu, 2011: 68). 
Yaxud da, yakutlarda sonsuz qadın uşağa qalsın deyə övliya (arık mas) ağacın 
altında yatırdı ki, həmin müqəddəs ağac ruhu yuxuda ona uşağın canını – 
“qut”unu göndərsin (Bəydili, 2003: 407). Kelt folklorunda, məsələn, eposunda 
da yuxu motivinin ağac kultu ilə əlaqəsi aydın şəkildə görünməkdədir. 
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Müqəddəs ağaclar qəhrəmanın yuxuda gördüyü aləmdə təsvir edilirlər (bax: 
Ирландские саги, 1933: 178-191).  

Əski türk mətnlərində, ümumiyyətlə, ağac-şaman əlaqələrinə çox rast 
gəlmək olar. Çünki şaman, onun ruhları, icra etdiyi ayinlər müxtəlif ağaclarla 
bağlı olurdu. Bunlar arasında şam ağacı, ardıc, qayın ağacı və s. xüsusi yer tutur. 
“Xalq təsəvvürünə görə, müqəddəs ağac şamanın mistik səyahətinin əsas baş-
lanğıcıdır. Qurban kəsmə zamanı mərasim kompozisiyasının mərkəzində mü-
qəddəs ağacı ifadə edən sütun vardı, ona qurbanlıq heyvanı bağlayırdılar. Qur-
ban düşmən ruhun yemək niyyətində olduğu insanın əvəzinə təzminat kimi məs-
ləhət görülürdü. Bəzən qurbanlıq heyvana insanın xəstəliyi keçirdi. Şaman ayini 
mətninin məzmunundan da görünür ki, müqəddəs ağac şamanın ruhlar dünya-
sına getdiyi mistik səyahətinin ilk nöqtəsi idi” (Слепцов, 
http://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/12(86)/sleptsov_12_86_101
_106.pdf ).  

Kelt mədəniyyətində isə palıd ağacı druidlərlə bağlı olaraq xüsusilə mü-
qəddəs ağac kimi qəbul edilmişdi. Druid də kelt mətnlərində şaman missiyasını 
yerinə yetirir. Belə bir fərziyyə deyilir ki, “druid” kəliməsinin özü, bəlkə, “dru” 
kökündən olub, “palıd ağacını” bildirir. Druidlər palıd ağacı olan yerləri bir 
məbəd və dini mərkəzə çevirmişdilər, palıd ağacı budaqlarını isə müxtəlif ayin 
mərasimlərində istifadə edirdilər. Palıd ağacına onun xüsusi sağlamlığı və 
uzunömürlü olmasına görə hörmət göstərilirdi; bildirdiyimiz kimi bəziləri onda 
ölülər dünyasını axirət dünyası ilə bağlayan Dünya Ağacının təcəssümünü gö-
rürdülər. Palıd ağaçları daima göylə əlaqə yaradır və arxeoloji qazıntılar zamanı 
tapılan bir çox kelt relyefləri və heykəllərinin palıd ağacından emal edildiyi 
məlub olub. Kelt gəmiləri də daha çox palıd ağacından hazırlanırdı, bu sayədə 
onlar xüsusi olaraq uzunömürlük əldə edirdilər. Keltlərin xristiyanlaşdırılması 
dövründə İrlandiyada da bir çox kilsə və monastırlar, palıd ağacı meşələri və ya 
ayrı-ayrı palıd ağacları yaxınlığında yüksəldilirdi” (Кельтская мифология: 
Энциклопедия, 2002: 510).  

Kamil Hüseynoğlu tədqiqatında Moisey Kalankatuqlunun məlumatlarına 
əsaslanaraq palıd ağacı ilə bağlı qeyd edir ki, “Şimali Qafqazda məskunlaşmış 
hun tayfaları da bol yarpaqlı hündür palıd ağacını Tanrı-xan allahının adı ilə 
bağlayır, bu ağaca at qurban kəsir, onun qanını ağacın yarpaqlarına çiləyir, 
kəlləsini və dərisini isə budaqlarından asırdılar. Bu palıd ağacı bütün başqa 
ağacların anası sayılırdı. Bu ağac vasitəsilə guya hunlar xəstəlikləri sağaldır, 
ondan istədiklərini alır, yağış yağdırır və ya leysanı kəsdirir, göy gurultusunu və 
ya ildırımı sakitləşdirirdilər” (Hüseynoğlu, 2010: 73).   
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Keltlərə görə yalnız ağaclar deyil, bitkilər də müqəddəs hesab edilirdi. 
Onlar kelt dünyasında mühüm rol oynamış bitki magiyasında istifadə olunur-
dular. “Arxaik mədəniyyətlərdə bəzi bitkilərin sehirli və müalicə gücü onların 
ilahi mənşəyi ilə izah edilirdi. Bu səbəbdən şəfalı otlar hər cür təhlükələrin qa-
şısını alan qurbanların və xüsusi mərasimlərin müşayiəti ilə yığılırdı” (Широ-
кова, 2005: 129-130).    

Bunu da bildirək ki, keltlərdə müqəddəs hesab edilən ağac sadəcə palıd 
ağacı deyildi. Bəzi ağaclar vardır ki, onlar da əski inanclarla bağlı olaraq mü-
qəddəs, sehirli güclərə sahib hesab edilirdi. Belə ağaclara örnək olaraq göyrüş, 
qaraçöhrə, fındıq ağacı, alma ağacı və s. göstərilə bilər. Məsələn, “əski keltlərin 
düşüncəsinə görə fındıq ağacının meyvələri insanı müdrikləşdirir. Bu səbəblə də 
püşk atmaq üçün fındıq ağacından tez-tez istifadə olunurdu. Bu, müqəddəslik 
almaq və ya hər hansı bir hadisənin nəticəsini qabaqcadan görmək üçün çox 
mühüm magik mərasim idi” (Широкова, 2005: 124). 

Alma ağacı da müqəddəs ağac idi. Bu ağac və onun meyvələri kelt mi-
fologiyasında önəmli rol oynayır. “Tanrılar və ya yerli sakinlər tərəfindən hədiy-
yə edilmiş alma insana Axirət Dünyası ilə əlaqə qurmağa kömək edir” (Ши-
рокова, 2005: 125). 

B.Ögəl də qeyd edir ki, “Manas dastanında sonsuz qadınlar müqəddəs 
alma ağacının altında oynamaqla uşaqları olacağına inanırdılar. Ayrıca Orta 
Asiya ədəbiyyatında Arçalı, yəni Ardıçlı adını daşıyan bir çox müqəddəs yerlər 
vardı. Ardıç ağacı da türklərə görə müqəddəs sayılan ağaclardan biridir” (Ögəl, 
2004: 105).  

“Keltlər, qaranlıq, nəmli meşədə palıd və digər bitkilərin, böyüyən ob-
yektlərin doğuluş, böyümə, yaşlılıq, hikmət, ölüm və yenidən doğumun sirlərini 
daşıdığını söyləyirdilər. Şaman türklər də göyə uzanan ardıclarda doğumu, 
böyüməni, üzərinə uzanıb ac-susuz yatdıqları qara şamın gövdəsində ölümü və 
yenidən doğumu anlamaya çalışırdılar. Keltlər və türklər bitkilər və ağaclarda 
sonsuz yaşamın – doğum, ölüm və yenidən doğumun təkrarlanmasını görürdü-
lər” (Keltler, http://www.nadirelibol.com.tr/text/keltler.html).  

Bədnəzərliklə bağlı xalq inanclarında ağac kultu 
Ağac və bitkilərin mifoloji funksiyaları bədnəzərliklə bağlı şəkildə də xalq 

inanclarına sirayət etmişdir. İnsanlar baxışlarında mənfilik hiss etdiyi 
insanlardan uşağını, evini, ev heyvanlarını, malını, mülkünü və s. qorunmaq 
üçün bəzi vasitələrə əl atırdılar: üzərlik, dağdağan, musqa, dua, nal, daş və s. 
Nəzəri qaytarmaq üçün sehirlilik xüsusiyyətlərinə malik olduğuna inandıqları 
bəzi ağac və bikti növlərindən də istifadə edilmişdir. Ən çox ağacın toxum, 
meyvə, çəyirdəyindən istifadə edilərək qorunulurdu. Bu haqda araşdırma apar-
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mış Borozna qeyd edir ki, “Orta Asiyada ağacların xüsusi növlərindən, həmçinin 
bəzi biktlərin toxumlarından hazırlanan amuletlərdən istifadə edilərək gözdən 
qorunurdular. Qadınlar və uşaqlar bunlardan istifadə edərək, müxtəlif mənfi 
güclərdən qorunduqlarına inanırdılar. Bunlar əsasən tut ağacı, iydə, yemişan, 
itburnu, nar və s. idi. İydə, püstə, nar, tutdan hazırlanan amuletlər həm də məh-
suldarlıq ideyası ilə bağlı idi. İnanılırdı ki, bunlardan hazırlanmış bəzək əşyala-
rından istifadə edən qadının çoxlu uşaqları olacaqdır. Araşdırma nəticəsində 
tədqiqatçı qeyd edir ki, Orta Asiya xalqlarında fövqəltəbii xüsusiyyətlərin bitki-
lər aləminə aid edilməsi onların amulet taxma adətlərində aydın şəkildə görünür. 
Bunlar bir tərəfdən bədnəzərdən, qəddar ruhdan qoruyur, digər tərəfdən bol 
məhsuldarlıq gətirən bu və ya digər bitkinin xüsusiyyətlərini özünə köçürmək 
istəyindən irəli gəlir” (bax: Борозна, 1975: 285-288).      

Bütün bunların izləri müasir türk xalqlarında hələ də qalmaqdadır. Mə-
sələn, Azərbaycandan, Türkiyədən toplanan folklor materiallarında hələ də bəd-
nəzərdən, pis ruhdan qorunmaq və ya uğur gətirmək üçün bir sıra ağac və bitki 
növlərindən istifadə edilir. Bunlar arasında ən yayğın olanlar üzərlik və dağda-
ğandır. Onlardan hazırlanmış bəzək əşyalarını bu məqsədlə uşaqların üzərinə 
taxırlar. Əlbəttə bu bitkilərin tibbi baxımdan əhəmiyyəti böyükdür. Ancaq mi-
foloji nöqteyi-nəzərdən də “qoruyuculuq” funksiyasını daşımaqda davam edir.     

Araşdırmalar göstərir ki, keltlərdə də bir çox qədim xalqlar kimi bəd-
nəzdən, pis ruhlardan, şərdən qorunmaq, ailədə, sevgidə, döyüşdə və s. uğur 
qazanmaq üçün müxtəlif qoruyucu vasitələrdən və amuletlərdən istifadə etmiş-
lər. Həmin istifadə olunan amulətlər, qoruyucular hələ də mövcuddur və onun 
müəyyən təsirə malik olduğuna indi də inanılır. Müxtəlif qonşu xalqlarda da kelt 
naxışları ilə döymələr, tatulardan istifadəyə üstünlük verilirdi. Bunlar arasında 
ağacdan və ya dəmir metallardan hazırlanan Dünya Ağacı, üçyarpaqlı yonca for-
malı naxışlar, bəzək əşyaları, amuletlər xüsusi rol oynayırdılar. Keltlər bu orna-
mentlərin böyük mistik gücə malik olduğuna inanırdılar. Məsələn, kelt xalqının 
inancına görə hər bir fərd Dünya Ağacının bir parçasıdır. İnsan bütün ölümlər və 
yenidən doğuluşlar boyunca, həyat yolunda onlarla yenidən qarşılaşmaq məcbu-
riyyətindədir. Həyat ağacını keltlər göyə uzanan əllər şəklində təsvir edirdilər və 
aşağıda onların köklər var idi. Xalq həmişə dünyəvi və paralel dünyada həyata 
inanırdı. Bu simvol üç dünyanın birliyini nəzərdə tuturdu: cəhənnəm, yer üzü və 
göydəki həyat (bax: Виды и значение кельтских узоров, 
https://ethnoboho.ru/etno/keltskaya-simvolika.html). İnanışa görə, Dünya Ağacı 
amuleti istənilən işi asanlaşdırır və daha çox enerji tapmağa kömək olurdu. 

Kelt inanclarında başqa bir qoruyucu isə üçyarpaqlı yoncadır. “Bu musqa 
sadəcə bədnəzərdən, pis sözlərdən və pis düşüncələrdən qorumaqla qalmır, eyni 
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zamanda ən güclü hami və uğur gətirəndir. Həyatda dörd yarpağı olan bir yonca 
tapanın şansının bol olacağına və daha yüksək güclər tərəfindən qorunacağına da 
inanc vardır” (Кельтские обереги, https://gadanie.life/talismany/keltskie-
oberegi.html). Dörd yarpaqlı yoncanın onu tapan şəxsə şans gətirəcəyi, onun 
qoruyucu funksiyaya malik olması inancı Türkiyədə indi də mövcuddur.  

Bayramlarda ağac kultu 
Ağac, bitki kultunun izlərinə hər iki xalqın bayramlarında da rast gəlinir. 

Əlbəttə bayramların tədqiqi ayrıca bir araşdırma mövzusudur. Ancaq hazırki 
araşdırma ilə əlaqədar olaraq, Novruz və Belteyn bayramları vaxtı icra olunan 
bir məqamı qeyd etmək yerinə düşərdi. Belə ki, “keltlər Belteyn bayramını iki 
dünya arasında mühüm bir zaman olaraq təsəvvür edirdilər. İki od arasından 
keçmə adəti ilə yanaşı keltlərdə may kraliçası seçmək və may ağacının ətrafında 
rəqs etmək adəti də mövcud idi. Belə hesab edilirdi ki, bu vaxt qapılar axirət 
dünyasına taybatay açıq olur. Kim ki, tezdən, o başdan oyansa axirət dünyası 
sakinlərinin bütün bəxşişlərini əldə edəcəkdir. Belteyn bayramı güc əldə etmə, 
arzuların həyata keçmə anıdır” (Мэттьюс, 2002: 93-94).  

Belteyn bayramı haqqında bu qeyd etdiklərimiz eynilə Novruz bayramında 
da mövcuddur. Bildiyimiz kimi Novruz bayramında da iki dünya arasındakı 
əlaqələrin daha rahat qurulduğuna inam mövcuddur. Bayramda itirdiyimiz 
yaxınlarımızın ruhlarının bizə kömək edəcəyinə inanırıq. Sanki güclənirik və 
arzularımız həyata keçir. Belteyn bayramında keltlər kraliça seçirlərsə, 
Novruzda xan bəzədilir (şah bəzəmə də deyilir).  

Keltlərdə bəzədilmiş may ağacı “Günəşbanu” oyununa bənzəyir. Tarixin 
izlərini daşıyan bu oyun qədim vaxtlardan Naxçıvanda icra edilirdi. Bu zaman 
bir kartonu sarı rəngə boyayaraq ona qaş, göz çəkirdilər. İplərdən də saç düzəl-
dirdilər (bax: Şərur folklor örnəkləri, 2018: 139-140). Buna eynilə keltlərdə rast 
gəlinir. Günəş formasında olan ağac gül-çiçəklə bəzədilir, lentlər bağlanırdı 
(bax: Мэттьюс, 2002: 93).   

Eposlarda ağac kultu 
Ağacın mühüm mifoloji funksiyaları eposlara da transformasiya edilmiş-

dir. Oğuz eposlarından olan "Kitab-i Dədə Qorqud", "Oğuz Kağan", Keltlərin 
"Kuxulin" dastanında da ağacın qeyd edilən özəlliklərinə rast gəlirik. Məsələn, 
"Kitab-i Dədə Qorqud" dastanında Uruzun ağaca mesajı verilir:  

Sənə "Ağac"! "Ağac"! deyirəmsə, çəkinmə, ağac! 
Məkkə ilə Mədinənin qapısı ağac! 
Museyi-Kəlimin əsası ağac! 
Böyük-böyük suların körpüsü ağac! 
Nəhəng-nəhəng dənizlərin gəmisi ağac! 
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Əlinin Düldülünün yəhəri ağac! 
Əlinin qılıcının qınıyla dəstəyi ağac! 
İmam Həsənlə Hüseynin beşiyi ağac! 
Ərin də, arvadın da, qorxusu ağac!  
Başını tutub baxarsam, başsız ağacsan! 
Dibini tutub baxarsam, dibsiz ağacsan! 
Məni səndən asarlar, götürmə, ağac! 
Götürsən, igidliyim səni tutsun, ağac! 
Gərək bizim eldə olaydın, ağac! 
Qara hindi qullarıma buyuraydım, 
Səni para-para doğrayaydılar, ağac!  
   (Kitabi-Dədə Qorqud, 1988: 146) 

Burada aydın şəkildə ağac kultunun təcəssümünü görə bilərik. Dastan 
qəhrəmanının dilindən ağacla bağlı verilən hər bir cümlə bu kultun müəyyən 
tərəflərini əks etdirir. Burada islamdan əvvəlki inanclarla yanaşı islami inanclar 
da özünü göstərir. Oğuznamələr haqqında əhəmiyyətli araşdırmanın müəllifi 
olan Əfzələddin Əsgər yazır ki, “Oğuznamələrdə ənənədən gələn ünsürlərlə 
islamdan gələn ünsürlər bir çox hallarda yanaşı işlənir və paralelizmin kompo-
nentləri bu iki ünsürdən təşkil olunur. Yaxud da ənənədən gələn ünsürlər islam 
örtüyünə bürünür” (Əsgər, 2013: 62).  

Burada “Başını tutub baxarsam, başsız ağacsan! Dibini tutub baxarsam, 
dibsiz ağacsan!” ifadəsi sanki Həyat Ağacını xatırladır. Qeyd etdiyimiz kimi, 
Həyat Ağacının başı göylərə, kökü isə yerin dərinliklərinə gedib çıxır. Burada da 
sanki başı göylərə ucaldığına görə başı görünməyən, dibi də yeraltı dünyaya 
getdiyinə görə görünməyən ağac inancının təsvirini görə bilirik.  

Dədə Qorqud kitabında “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”da isə Basatın 
Təpəgözə Anamın adını soruşsan, - Qaba ağaçdır, Atamın adını soruşsan, – Xa-
qan Aslandır (Kitabi-Dədə Qorqud, 1988: 200) deməsini O.Ş.Gökyay türklərin 
bir ağacdan törəndikləri barədəki inancın qalıntıları hesab edir (Gökyay, 1973: 
294). Tədqiqatçı İslam Sadığın da qeyd etdiyi kimi “Dədə Qorqudun bir çox 
nəşrlərində “qaba ağac” ana yox ata adı kimi verilmişdir” (Sadıq, 2010: 3-18). 
Məsələn, M.Erginin nəşrində belə verilir:  

Atam adın sorar olsan, kaba ağaç. 
Anam adın dir-isen kağan aslan. 
Menüm adım sorar-isen Aruz oğlu Basatdur  
     (Ergin, 1964: 91).  
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Mifoloji təsəvvürlərə görə canlı olan ağac bəzən kişi, bəzən də qadın 
cinsinə aid ola bilər. Ona görə də hər iki variant ağac əcdadın varlığının sübu-
tudur. Qədim türklərin ağac əcdad inanışı burada özünü aydın şəkildə göstərir.  

Ağacın mifoloji statusuna, sakrallığına “Oğuz Kağan” dastanında da rast 
gəlinir. Belə ki, Oğuzun mifik obrazı ağaca bağladığı heyvanlarla ələ keçirməsi, 
ikinci arvadına göl ortasındakı ağacın oyuğunda rast gəlməsi və ondan Göy, 
Dağ, Dəniz adlı övladlarının olması ağacla bağlı mifoloji təsəvvürlərin davamı-
dır. Burada da ağac başlanğıc rolundadır. Tanrı ilə əlaqəli şəkildə verilir. Eyni 
zamanda su ilə də əlaqəli təsvir edilmişdir.   

Rəşidəddin tərəfindən tərtib edilən “Oğuznamə”də isə belə deyilir: “Oğuz 
ordusunda bir boylu qadın vardı. Döyüşdə öldürülmüş bir əsgərin arvadı idi. Bu 
döyüşün baş verdiyi yerdə həmin qadının doğuş vaxtı gəlib çatdı. Yaxınlıqda içi 
koğuş bir ağac bitmişdi və həmin qadın öz uşağını bu ağac koğuşunda dünyaya 
gətirdi. Uşağı Oğuzun yanına gətirəndə bu əhvalatı danışdılar və Oğuz onu 
Qıpçaq adlandırdı” (Rəşidəddin, 1992: 18) 

Göründüyü kimi, burada da Qıpçaq soyunun başlanğıcı ağacla əlaqələn-
dirilir.  

Dastanın hər üç versiyasını araşdıran İslam Sadıq yazır ki, “Oğuz Kağan” 
dastanındakı hər uç halda ağac ata başlanğıcını təmsil edir (Sadıq, 2010: 3-18). 
Bu haqda F.Bayat isə qeyd edir ki, “Oğuzun mifik Kıatı tutmaq üçün maralı da, 
ayını da eyni ağaca bağlaması mifoloji inamlarla bağlıdır. Əski təsəvvürlərə 
görə yer tanrısının ruhu ağacda yaşayır. Bu baxımdan belə sakral mövqedə 
duran ağacın altındakı heyvanları yeyən Kıat Oğuz elinə qarşı durub. Türk 
mifologiyasında göy Tanrıdan qopub ayrılmış ağac bir sıra etnoqonik miflərdə 
ilk ana kimi xatırlanır. Türk mifoloji sistemində göl ortasında ağac yerin 
simvolu kimi çıxış edir. Göl (su) həm də artımla bağlı Tanrının adı kimi keçir” 
(Bayat, 1993: 145, 148).  

Əlbəttə belə fikir ayrılıqları mütləqdir. Ancaq bəlli olan bir məsələ var ki, 
o da ağacın Tanrı ilə əlaqəsi və əcdad olduğu, başlanğıc rolu oynadığı inancıdır.     

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda adı çəkilən qayın ağaclarına qədim türk, 
xüsusilə şamanizmlə bağlı mətnlərində çox rast gəlinir. Hətta tədqiqatlarda “iki 
qayın ağacının Umayla birlikdə göydən yerə endirildiyi” də verilir (İnan, 1987: 
398).  

Eposlardan da göründüyü kimi, ağac, bitki obrazları su ilə əlaqəli şəkildə 
verilir. “Bildiyimiz kimi, göl və çay qovşaqlarındakı adacıqlar türk mifologiya-
sının çox vacib motivlərindəndir. Oğuz dastanındakı Qıpçağı anası çay ortasında 
olan bir adacıqda, həm də ağac oyuğunda doğmuşdur. Uyğurların mənşə əfsa-
nəsində də uyğurların atası olan 5 şahzadə yenə iki çay qovuşağının ortasında 
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olan bir adacıqdakı qayın ağacından doğulmuşdular” (Ögəl, 2004: 157). 
Şternberq ağacda doğulma ilə bağlı qeyd edir ki, “əgər ağac məhsuldar-

lığın tanrısıdırsa, onda, bütün canlıların ağacdan yarandığı təsəvvürü meydana 
gəlir. İnsanların ağaclardan və ya ağaclarda doğulduğuna dair universal inam 
buradan yaranır” (Штернберг, 1936: 441). Tədqiqatçı vaxtilə insanların ağaclar-
da dəfn olunması kimi qəribə adəti də xatırladaraq qeyd edir ki, “bir halda ki, 
insanlar ağaclarda doğulublar, deməli, onları ağaclarda da dəfn etmək lazımdır, 
yəni onları yarandıqları yerlərə qaytarmaq lazımdır” (Штернберг, 1936:  441). 

Göründüyü kimi, ağacda doğulma özü ilə müxtəlif fikirləri də ərsəyə 
gətirmişdir. Bu hadisə onun əcdad, məhsuldarlıq tanrısı olması kimi baxışları 
meydana gətirir.   

Kelt eposunda da nə qədər göl, bulaq, çaydan bəhs edilsə də, istənilən 
halda şəfalı su hər zaman bitkilərlə qarşılıqlı təsirdə olur. Məhz bitkilər ona 
sehirlilik özəlliyi verir. Kuxulinlə bağlı saqaların birində “ağır yaralanmış Ku-
xulinin qayğısına kəndlilər qalır. Onlar Kuxulini çaylara və Konaylle Muirtemne 
axınlarına aparırlar ki, yara və kəsiklərini yuyub sağaltsınlar. Çünkü Tuata De 
Danann Kuxulini qoruyaraq, çaylara və Konaylle Muirtemne axınlarına ot 
tökürdü” (Широкова, 2005: 121).  

Kelt eposunun başqa bir yerində yenə bitkilərlə bağlı, onların şəfaverici 
özəllikləri ilə bağlı epizodlara rast gəlirik. Bu hissədə də təsvir edilir ki, “döyüş 
zamanı bir-birlərinə qalib gələ bilməyən iki güclü qəhrəman – Kuxulin və 
Ferdiad nəticədə döyüşü dayandırmaq qərarına gəlirlər. Onlar savaşı 
dayandırdılar, silahlarını atdılar. Bundan sonra bir-birlərinə yaxın gələrək 
qucaqlaşdılar və üç dəfə öpüşdülər. Bu gecə onların atları bir ağıla yerləşdirildi, 
arabaçıları bir odun ətrafında birləşdilər. Təzə qamışdan qəhrəmanlara yastıqları 
da olan yatacaq yer düzəltdilər. Ara həkimlər, təbiblər yaralarını sağaltmaq üçün 
yanlarına göndərildi. Onlar igidlərin yarası üstünə otlar, müalicəvi bitkilər 
qoydular, şəfaverici ovsunlar oxudular” (Ирландские саги, 1933: 153).  

“Kitab-i Dədə Qorqud” eposunda da “Dirsə xan oğlu Buğac” boyunda 
görürük ki, Dirsə xanın qırx nökəri Buğacı yalandan şərləyərək, xanı ona qarşı 
qaldırırlar. O da oğlunu oxla vurub yaralayır. Yaralı Buğac yerdə yatarkən Boz 
Atlı Xızır peyda olub, üç dəfə yarasını əli ilə tumarlayır və dağ çiçəyi ilə ana 
südünün ona məlhəm olacağını söyləyir. Beləliklə, Buğac sağalır və intiqamını 
alır (Kitabi-Dədə Qorqud, 1988: 137). 

Təqdiqatlar göstərir ki, “druid, o biri dünyaya keçidi asan etmək üçün tüs-
tüsünə ruh çiçəyi, ardıç və labelia qarışımı otları qoyar və hazırladığı bu tüstü-
nün ətrafına çəmbər çəkərək dönərdi” (Keltler, 
http://www.nadirelibol.com.tr/text/Keltler.html). Burada druidlərin müqəddəs 
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otlardan, bitkilərdən istifadə etdiyini açıq şəkildə görmək olar. Yuxarıda kelt 
eposundan verdiyimiz nümunədə də qəhrəmanın sağaldılmasında müalicəvi 
bitkilərlə yanaşı, ovsunlardan da istifadə edilir. Beləliklə də, hər iki eposda druid 
də, Xızır da övliya şəklində təsvir edilir. Hər iki qəhrəman da övliyaların bitki 
qarışıqlı məlhəmi ilə sağalırlar. Övliya da çox vaxt insanlara kömək məqsədilə 
tanrı tərəfindən göndərilir.  

Eposdan verdiyimiz nümunədən də göründüyü kimi, keltlər üçün mü-
qəddəs sayılan su bitki kultu ilə birlikdə verilir. Ümumiyyətlə, su, eyni zamanda 
atəş də bitki, ağac kultu ilə bağlıdır. Şternberqin də qeyd etdiyi kimi, “ağacın 
odla əlaqəsi insanı təəccübləndirirdi. Onun üçün ağac həm də atəşi doğan və 
eyni zamanda onu qidalandıran sirli məxluqdur. Atəş özü də onun üçün bir canlı 
məxluq olduğundan, ibtidai insan üçün atəş ağacın həyatındakı metamor-
fozlardan yalnız biridir” (Штернберг, 1936: 439).  

Bəzi kelt saqalarında atəşin məhz müqəddəs, sehirli gücləri olduğu hesab 
edilən bitkilərlə qarışdıqda daha güclü təsirə malik olduğunu görürük. Eyni 
zamanda müqəddəs odla, su ilə birləşən bitkilərin də daha təsirli olduğunu görə 
bilərik. Onu da qeyd edək ki, türk mədəniyyətində olduğu kimi, əski kelt mədə-
niyyətində də atəşə tapınma önəmli yer tutmuşdur. “Keltlər atəşdə günəşin və göy 
üzünün element və ünsürlərini görürdülər. Onlar “atəş”ə çox dəyər verdikləri üçün 
özlərinə “atəşin uşaqları” deyirdilər. Bir araşdırmada deyilir ki, keltlər tək tanrının 
simvolu olaraq gördükləri günəşdən təsirlənərək özlərinə “işıq uşaqları”, “atəş 
uşaqları” deyirdilər. Günəşin qüvvət, saldırqanlıq, əhatəlik nəsib etdiyini, atəşdə 
də bunların olduğunu, atəşi zənginləşdirən bitkilərin yaratdığı od ünsürünün də bu 
səbəblə müqəddəs olduğunu söyləyirdilər. “Od”a müqəddəs olması gözü ilə 
baxırdılar” (Keltler, http://www.nadirelibol.com.tr/text/keltler.html).   

Onu da qeyd edək ki, keltlərdə bəzi ağacların müəyyən bir simvolları 
vardır. Məsələn, “palıd gücü, alma ağacı isə ölümsüzlüyü simvollaşdırır. Ağacın 
bir önəmi də üzərində tanrıların xəbərçiləri olan quşların olmasıdır. Kökləri isə 
keçmişə, yeraltına doğru gedir. Buna görə də əfsanələrdə ölülərin ruhları 
budaqlar arasında, ya da ağacların gövdələrində olurlar” (Erhan Altunay, 
http://www.hermetics.org/Druidler.html). Əfsanələrdəki bu inanca eposda da 
rast gəlinir. Kelt eposunda “Kuxulinin xəstəliyi” saqasında belə ağaclara təsadüf 
edilir. Qısa şəkildə qeyd edək ki, saqada Samayn bayramı zamanı Kuxulinin bir 
yuxu görməsi və o yuxudan sonra özünü yaxşı hiss etməməsi verilir. O, düz bir 
il xəstə yatır. Bir ildən sonra yenə Samayn bayramı zamanı o yuxusunun izinə 
düşür. Gördüyü xəyalın ardınca başqa bir aləmə gedir. Ora çatan kimi özünü 
yaxşı hiss etməyə başlayır. Oranın təsvirində budaqlarında quşların nəğmə 
oxuduğu sehirli ağaclardan bəhs edilir (bax: Ирландские саги, 1933: 178-191).     
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Nəticə etibarilə qeyd edə bilərik ki, tədqiqatdan da göründüyü kimi, bəzi 
kultlarla yanaşı ağac, bitki kultu da mifologiyadakı funksiyalarını folklor mətnlərin-
də, əsasən də eposlarda davam etdirməkdədir. Kultlararası əlaqələr istər mifoloji 
mətnlərdə, istərsə də folklor mətnlərində, o cümlədən də eposlarda görünməkdədir. 
Mifologiyada universal obraz olan ağac həm oğuz, həm də kelt mətnlərində demək 
olar ki, eyni funksiyanı yerinə yetirir. Hər iki xalqın mifoloji və folklor mətnlərində, 
xüsusilə də eposlarında ağac həyat, məhsuldarlıq simvoludur. Həmçinin ağac 
tanrının simvoludur. Onun su və atəşlə də əlaqəsi vardır. Həyat ağacı bir növ 
ölümsüzlük mənbəyini ifadə edir, o, dünyanın mərkəzi və kainatın dayağıdır. 
Eposlarda diqqəti cəlb edən bir cəhət də ağaclar və insanlar arasındakı mistik 
əlaqələrdir. Yəni eposlarda ağac, əcdad ruhlarının olduğu yerdir, müxtəlif ayinlərdə 
onun böyük rolu vardır. Ağac baharın simvolu və təbiətin yenilənməsidir. Bir sözlə 
mifoloji özləllikləri ilə birlikdə ağac, folklor mətnlərinin ən mühüm obrazlarından 
biridir. O, təbiət obrazları arasında özünəməxsusluğu ilə seçilir.     
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AŞIQ YARADICILIĞINDA HƏZRƏT ƏLİ OBRAZI 

 
Xülasə 

Aşıq şeirində müxtəlif dini şəxsiyyətlərin tərənnümü hər zaman olmuşdur. 
Ancaq bunların içərisində Həzrət Əli obrazı daha qabarıq olmuş, bu böyük şəx-
siyyətin surəti aşıq şeirində başlıca tərənnüm obyektini təşkil etmişdir. Müxtəlif 
dövrlərdə yaşayan sənətkarlar öz yaradıcılıqlarında bu obrazı poetikləşdirmişlər. 
Aşıq şeirində Həzrət Əlinin Şahi-Mərdan, Şahlar şahı, Ağam kimi adlarla xatır-
lanması təsəvvüfi-poetik ənənədən irəli gəlməklə, həm də aşıqların Əliyə bəslə-
diyi uca və ülvi sevgini də izhar edir. Aşıq yaradıcılığında Həzrət Əli həm də 
ilahi və bəşəri keyfiyyətlərə malik bir  şəxs kimi tərənnüm olunmuşdur. Aşıqlar 
onu özlərinin piri, mürşidi, yolgöstərəni kimi vəsf etmişlər. Aşıq şeirində Həzrət 
Əli obrazının yüksəkdə dayanması, ona xilaskar kimi baxılması, darda qalanların 
köməyinə çatan kimi təsvir olunması sənətkarların da ona tarixi şəxsiyyətdən 
daha çox əfsanəvi, ilahi bir varlıq kimi yanaşdıqlarını göstərir. Bütün bunlar 
konkret nümunələr əsasında tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

Açar sözlər: Həzrət Əli, aşıq yaradıcılığı, obraz, müqəddəs, ələvi, Əhli-beyt 
 

Sabina Isayeva 
HAZRAT ALI CHARACTER IN ASHUG CREATIVE WORK 

Summary 
Different religious characters are praised in Ashug's poem. But among them, 

the character of Hazrat Ali was more vivid, and the image of this great character 
was one of the main characters in ashug poetry. Literary artists from different eras 
have poeticized this image in own creations. In Ashig's poems, Ali's remembrance 
of such names as Shahi-Mardan, Shah of Shah, and Agham comes from a 
mystical-poetic tradition, but also expresses the true love that Ashigs have for Ali. 
In ashug creativity, Hazrat Ali was also praised as a person of divine and human 
qualities. The ashugs have described him as their elder, his mentor. The high 
character of Hazrat Ali in Ashug's poem and his portrayal as a savior show that 
the artists treat him more as a legendary, divine being than a historical figure. All 
of these are involved in research based on specific examples. 
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Keywords: Hazrat Ali, ashug creative work, image, saint, alavi, Ahli-Beyt 
 

Сабина Исаева 
ОБРАЗ ХАЗРАТА АЛИ В АШУГСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Резюме 
Во все времена в ашугских стихах даётся описание религиозным лич-

ностям. Но образ Хазрата Али среди них занимает основное место как наи-
более яркий объект описания. Мастера, живущие в разные периоды вре-
мени, в своём творчестве поэтизировали этот образ. Исходя из оккультно-
поэтической традиции, в ашугских стихах упоминание Хазрата Али 
именами Шахи Мардан, Шахлар шахы, Агам, говорито высокой и великой 
любви ашугов к Али. Хазрату Али в ашугском творчестве даётся описание 
ещё и как личности, обладающего кaчеством божественного и человечес-
кого. Ашуги опиисывали его как своё святое (священное) место Пир, 
Муршида, проводника. Высокое место образа Хазрата Али в ашугских 
стихах описывается больше чем историческая личность, а скорее как 
легендарное, божественное существо. Всё это основано на конкретных 
примерах и привлечено к исследованию. 

Ключевые слова: Хазрат Али, ашугское творчество, образ, святой, 
Ахли-бейт, алеви 

 
Aşıq yaradıcılığı öz xüsusiyyətləri, çoxşaxəli məzmun və mahiyyətinə 

görə şifahi xalq ədəbiyyatının ən zəngin qollarından biridir. Aşıq sənətində müx-
təlif dini şəxsiyyətlərin tərənnümü də hər zaman olmuşdur. Bunların içərisində 
Həzrət Əli (ə.) daha qabarıq olmuş, bu böyük şəxsiyyətin obrazı hər zaman aşıq 
şeirində başlıca tərənnüm obyektini təşkil etmişdir. XVI əsrdə yaşayan Qurba-
nidən üzü bəri ayrı-ayrı sənətkarlarda bu müxtəlif şəkillərdə özünü göstərmişdir. 
Bilindiyi kimi, Əlini (ə.) ilahiləşdirənlər Əliallahilər adlanır və onlar özlərini 
əhli-həqq sayırlar. “Məzhəbin dini ehkamına görə, Allah ilə Əli qırılmaz surətdə 
bağlı olmuş və olmaqdadır. Əli bütün peyğəmbərlərdə, imamlarda və müqəd-
dəslərdə təcəssüm etmişdir” (5, 55). Müxtəlif dövrlərdə yaşayan ayrı-ayrı aşıq-
ların şeirlərində Həzrət Əlinin (ə.) ilahiləşdirilməsi ideyasına rast gəlirik. Aşıq 
yaradıcılığında Həzrət Əli (ə) ilahi və bəşəri keyfiyyətlərə malik bir şəxs kimi 
tərənnüm olunur. Aşıqlar onu özlərinin piri, mürşidi kimi vəsf etmişlər. 
Dövrünün böyük sənətkarlarından olan Qurbani şeirində Həzrət Əli (ə.) obrazına 
xüsusi müraciət vardır. 

Bismillah elədim, girdim meydana, 
Ümidim bağladım Şahi-Mərdana, 
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Məcnun kimi məni qoyma divana, 
Aman Allah, imdad eylə bu işə! (3, 27). 

Sənətkar ən çətin zamanında Allahdan kömək istəmiş, son məqamda 
ümidini Həzrət Əliyə (ə.) bağlamış, onu haraylamış, ona olan sonsuz məhəbbəti-
ni yüksək şəkildə poetikləşdirmişdir. Eyni poetik düşüncənin tərənnümü ilə 
XVIII əsrin böyük sənətkarı Ağ Aşıq poeziyasında da qarşılaşırıq: 

Ağ Aşıq, çağır Allahı, 
Yetər dada Şahlar şahı. 
Neçə zülmkar padşahı, 
Fələk taxtdan saldı, getdi (6, 154). 

Həzrət Əli (ə.) həmçinin Şahlar şahı epiteti ilə tez-tez xatırlanır. Sələfləri 
kimi Ağ Aşıq da hər çətinlikdə Allahı çağırmış, dadına Şahlar şahının – Həzrət 
Əlinin (ə.) yetişdiyini obrazlı şəkildə əyaniləşdirmişdir. 

XIX yüzildə yaşayan Şair Məmmədhüseynin də yaradıcılığında eyni 
düşüncələrin poetik inikası ilə qarşılaşırıq: 

Çağırram pirim Əlini, 
Ağamdan imdad istərəm. 
Cəbrayılın şapərini, 
Atandan imdad istərəm (6, 184-185). 

Şair Məmmədhüseyn də ən çətin anlarında Əlini (ə.) köməyə çağırmış, ona 
“pirim” deyə müraciət etmişdir. Qeyd edək ki, sələflərindən və müasirlərindən 
fərqli olaraq Şair Məmmədhüseynin yaradıcılığında Həzrət Əli (ə.) obrazına 
xüsusi müraciət vardır və onun surəti sənətkarın şeirlərində əsas tərənnüm obyek-
tini təşkil etmişdir. Məmmədhüseyndə Əliyə elə bir bağlılıq vardır ki, hətta 
sənətkar axirət günü Sirat körpüsündən keçərkən orada Həzrət Əlini (ə.) özünün 
dayağı kimi görmüş, sanki axirət sorğu-sualından bir arxayınçılıq duymuşdur:  

Bizə vacib olan somu salatdan, 
Təmiz yer qalmasın xümsü zəkatdan. 
Məmmmədsöyün xof eyləmə siratdan, 
Durubdu dəstində Əli qabaqda (6, 205). 

Şeirin ümumi məzmunundan aydın olur ki, Qiyamət günündə insanlar öz 
əməllərinə uyğun Sirat körpüsündən keçərkən möminlərin köməyinə Həzrət Əli 
(ə.) çatacaq və onları qıldan nazik Sirat körpüsündən keçirəcəkdir. “Şair Məm-
mədhüseyn Həzrət Əlinin (ə.) tərənnümündə ortodoksal dini hədislərdən məlum 
olan hadisələrlə yanaşı ələvi-sufi əfsanələrindən də istifadə etmişdir. Bu da öz 
növbəsində sənətkarın həmin təriqətə bağlılığını deməyə əsas verir” (10, 77). 
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Aşıq şeirində və dastanlarımızda Həzrət Əlinin (ə.) daha bir funksiyası 
onun buta verməsi ilə bağlıdır. Burada Həzrət Əli (ə.) əsasən Şahlar şahı, Ağalar 
ağası, Mövla kimi təqdim olunur. 

Böyüklərdən əta, kiçikdən xəta, 
Mərd iyid odu ki, dediyin tuta, 
Şahlar şahı mənə veribdi buta, 
Mətləbimdi, Pəri üçün gəlmişəm! (3, 40). 

Bənddən də gördüyümüz kimi, Qurbani butasının ona məhz Şahlar şahı ˗ 
Həzrət Əli (ə.) tərəfindən verildiyini obrazlı şəkildə poetikləşdirmişdir. “Həm də 
bu faktorun, yəni Həzrət Əlinin sevgililərə buta vermə məsələsinin kökü əski 
Türk təsəvvüf qaynaqlarına söykənir” (11, 145). 

Bir mətləb istədim Şahlar şahınnan, 
Sığınmışam o sübhana, gedirəm (5, 360). 

˗ deyən Aşıq Alı da Uca Allaha sığınıb mətləbini Şahlar şahından istədiyini 
obrazlı şəkildə poetikləşdirmişdir: 

XIX əsrin görkəmli aşıqlarından olan Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında da 
Həzrət Əlinin (ə.) məqamı çox yüksəkdir: 

İbtida “əlif”dən dərsim almışam, 
Ələst aləmində demişəm “bəli”. 
Həqiqətdən iki gözəl  sevmişəm, 
Birisi Məhəmməd, birisi Əli (1, 45). 

Burada məşhur «bəzmi-ələst» rəvayətinə işarə olunmuşdur. Rəvayətdən mə-
lumdur ki, Allahın «Mən sizin Rəbbinizəmmi?» – sualına ruhlar «Bəli» cavabını 
vermişlər. Ələsgər də Ələst aləmində «bəli» cavabını verənlərdəndir. Sənətkar İla-
hidən gələn ruhun əbədi mövcudluğu fikrini qəbul etməklə yanaşı, poetik ilhamın 
gücü ilə özünü Ələst aləmində hiss etmişdir. Bu təsəvvüfi dünyagörüşü ilə bağlı 
ideya Ələsgərin təsəvvüfi-irfani düşüncə və obrazlar aləminə dərindən bələd oldu-
ğunu da göstərir. Ələsgər “iki gözəl sevmişəm” – deyərək Məhəmməd peyğəm-
bərə və Həzrət Əliyə (ə.) olan sonsuz sevgisini izhar etmişdir. 

Sidq ilə tutmuşam, çağırram səni, 
Xeybərin qalasın alan, ya Əli! 
Hər kim ayırarsa yarı yarından, 
Elə tacü taxtın talan, ya Əli (1, 142) 

Bu bənddə dini rəvayətlərin poetik inikası ilə qarşılaşırıq. Həzrət Əli (ə.) 
misilsiz hünər, möcüzələr sahibi kimi anılmışdır. Burada islama qarşı vuruşan 
yəhudilərin tutduğu və Həzrət Əlinin (ə.) fəth edərək aldığı Xeybər qalasından 
bəhs olunur. Aşıq da məhz bu tarixi hadisəyə işarə etmişdir. 
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Həzrət Əli (ə.) aşıq şeirində Cəbrayılın ustadı kimi də vəsf olunmuşdur. 
Ələsgər şeirində bu vəsf öz poetikliyi ilə diqqəti cəlb edir: 

Ələsgərə nişan verən almanı, 
İslam edən Qənbər ilə Salmanı, 
Musaya öyrədən Turda kəlməni, 
Cəbrayıla ustad olan, ya Əli! (1, 142) 

Aşıq bu bənddə qədim rəvayətləri yada salır. Musa peyğəmbər Həzrət Əli-
dən (ə.) çox öncə yaşamış, Allahla ünsiyyət qurmuşdur və Ələsgərin iddiasına 
görə bu ünsiyyətdə də məhz Həzrət Əli (ə.) Musa peyğəmbərin köməyinə 
gəlmişdir. Digər rəvayətə görə isə Allahın «Sən kimsən?» sualına Cənabi Cəbra-
yılın cavabı düz olmadığına görə qanadları yandırılır və bu zaman Əli peyda 
olur, doğru cavabı ona öyrədir və məhz Əlinin köməkliyi ilə Cəbrayılın qanad-
ları yenidən özünə qaytarılır. Cəbrayıl həmin gündən həmişə fəxr edir ki, Həzrət 
Əli (ə.) onun ustadıdır. Deməli, Həzrət Əlinin (ə.) Cənabi Cəbrayıla ustad 
olması təsəvvüfi-irfani qaynaqlara əsaslanır. 

Aşıq Ələsgər əsərlərinin əksəriyyətində ilahi eşqini Həzrət Əli (ə.) adına 
kökləyib, onu özünün ustadı, müəllimi kimi mədh etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, 
Məhəmməd peyğəmbər (s.) də öz müqəddəs kəlamlarından birində göstərir ki, 
“Mən elmin şəhəri, Əli isə onun qapısıdır”. 

Həqiqətdən dərs almışam, şəriətdən söz qanan. 
Şahi-Mərdan sayəsində elm içində ümmanam (7, 251) 

˗ deyən Ələsgər üçün üçün elmin ən yüksək zirvəsi də, ona dərs verən də, ustadı, 
piri də, mürşidi də Həzrət Əlidir (ə.). Buradakı “həqiqət” də Həzrət Əlinin həqi-
qətdəki obrazıdır. Ələsgər elmə məhz Həzrət Əlinin (ə.) sayəsində çatdığını, 
varid olduğunu yüksək şəkildə poetikləşdirmişdir. 

İstər İslam hədislərində, istərsə də təsəvvüf əfsanələrində Həzrət Əlinin 
(ə.) uca məqamının olması ilə bağlı çoxsaylı məlumatlar vardır. Hətta bəzi ələvi 
təriqətlərində Əli (ə.) ilahiləşdirilmişdir: “Ələvilər Əlini Məhəmməd peyğəm-
bərdən üstün hesab edirlər... Əliallahilər Əlini bir Allah, daimi «həqiqətin» 
(haqqın) təcəssümü kimi təsəvvür edirlər” (4, 88). Bu baxımdan Aşıq Ələsgər 
yaradıcılığında Həzrət Əli (ə.) sevgisi və mədhi çox qabarıqdır. “Ümumiyyətlə, 
Aşıq Ələsgərin yaradıcılığındakı Həzrət Əli obrazi dini ehkamçılıqdan çox uzaq, 
birbaşa könül sirlərinə bağlı, eyni zamanda, mürşid, pir öncüllüyündə əxz edilən 
bilik və inanclarla izah olunmalıdır” (11, 141). 

Həzrət Əli ilə bağlı xalq arasında gəzən müxtəlif rəvayətlər də aşıq şeirində 
bu və ya digər şəkildə öz əksini tapmışdır. Dükana borcu olan bir kasıba pulunu 
vaxtında ödəyə bilməsi üçün vaxt qoyulur. Əgər günortadan ötsə, pulun məbləği 
iki qat artacaqdı. Bunu bilən Həzrət Əli gün günortadan keçsə də, həmin adama 
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həm pulla kömək edir, həm də dükançıya günün hələ günortaya çatmadığını gös-
tərir (9). Bu rəvayət Qurbani şeirində özünəxas şəkildə əksini tapmışdır: 

Şiə tək eyləmə Əli, Vəliyə, 
Şahi-vilayətə, nuri-Cəlilə. 
İşarət eylədi göydəki günə, 
Günü günortadan qaytaran Əli! (8, 141) 

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, Həzrət Əlinin ilahiləşdirilməsi ideyası, 
bu dini əqidə xüsusilə XX əsrə qədərki aşıq poeziyasında daha çox aktuallıq 
kəsb etmişdir. Lakin XX əsrdə də bu ideyaya bir çox sənətkarların şeirlərində 
rast gəlirik. XX yüzilliyin ustad sənətkarlarından olan Aşıq Şəmşirin dini mo-
tivli şeirlərində Həzrət Əli (ə.) obrazı mühüm yer tutur. Aşıq Şəmşir də ənənə-
dən gələn bu inancı öz şeirlərində poetikləşdirmişdir. Onun da bir çox əsərlərin-
də Həzrət Əlinin (ə.) ilahiləşdirilməsi ideyasına rast gəlirik. Bu əsərlərdə Həzrət 
Əli (ə.) obrazının yüksəkdə dayanması, ona xilaskar kimi baxılması, darda 
qalanların köməyinə çatan kimi təsvir olunması Şəmşirin də ona tarixi 
şəxsiyyətdən daha çox əfsanəvi, ilahi bir varlıq kimi yanaşdığını göstərir.  

Müşküldə qalanlar çağırır səni, 
Məzhərül əcayib yanadı, Əli! 
Nurun sütun olur asimanlara, 
Sənsən Cəbrayılın ustadı, Əli! (2, 179) 

Sələfləri kimi Şəmşir də Əlini müşküldə qalanların köməyinə çatan 
xilaskar adlandırmış və Cəbrayılın ustadı kimi tərənnüm etmişdir. 

Aşıq Şəmşir Həzrət Əliyə (ə.) o qədər dərin məhəbbət bəsləmişdir ki, hətta 
axirət dünyasına sonuncu səfərində, məzar sorğu-sualında ustadının Əli (ə.) ol-
masını arzulamışdır: 

Şəmşir, qoy bələdçin bir alim olsun, 
Mən ondan dərsimi bir alım, olsun. 
Məzarda ustadım bir Əlim olsun, 
Asan sual versin, bir sin içində (2, 244). 

Burada islamın təvəssül haqqındakı görüşləri öz əksini tapmışdır. İslam dini 
inanclarına görə, insanla Allah arasında vasitəçilik edən – vəsilə olan müqəddəs 
şəxslər himayə etdikləri insanların günahlarını bağışlatdıra bilirlər. Uca Allah belə 
gözəl bəndələrinin xatirinə günahlardan keçir. Aşıq Şəmşir də arzulamışdır ki, 
Qiyamət gününün sorğu-sualında onun zamini – himayədarı Həzrət Əli (ə.) olsun. 

Xalq arasında dolaşan inama görə, Həzrət Əli (ə.) Məhəmməd peyğəmbəri 
(s.) Merac səfərində müşayiət etmişdir. Deyilənə görə, peyğəmbər Tanrıya süfrə 
başında tək olduğunu bildirdikdə Allahdan tək olmadığını, yoldaşlı olduğunu 
eşidir. Lakin Məhəmməd peyğəmbər (s.) süfrə başında özündən başqa heç kimi 
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görmür, ancaq hiss edir ki, plov o biri tərəfindən azalır. Meracda olarkən pey-
ğəmbərə behişt alması da verilir. Məhəmməd peyğəmbər (s.) almanı Həzrət 
Əliyə (ə.) aparmaq üçün yarısını kəsib süfrəyə qoyur və görür ki, alma yoxdur. 
Məhəmməd peyğəmbər (s.) bu haqda Həzrət Əliyə (ə.) danışanda Əli yarı 
kəsilmiş behişt almasını ona göstərir. Aşıq Şəmşir də bu dini hədisi şeirlərində 
belə gerçəkləşdirmişdir: 

Rəsulu Merac evinə İlahi çağırdı qonaq, 
Riqabında kavi Rəf-rəf, minmişdi ildırım Biraq, 
Barilahi əmr elədi, bəzəndi ərşi nöhrəvaq, 
Məhəmmədlə birinc yedi, Merac evində təmtəraq, 
Salam verib, alma alıb gör necə mövladı Əli (2, 280). 

Bundan başqa XX əsr sənətkarlarından Növrəs İman, Aşıq Talıb, Miskin 
Vəli və digər aşıqların da poeziyasında Həzrət Əli obrazı yüksək şəkildə poetik-
ləşdirilmişdir: 

Ümumiyyətlə, verdiyimiz nümunələrdən də gördüyümüz kimi aşıq poezi-
yasında Həzrət Əli çox hallarda köməyə çatan, yardım edən, yol göstərən pir 
funksiyasında, Xeybər qalasının qapısını qoparan pəhləvan, Merac səfərində 
Məhəmməd peyğəmbərə (s.) yoldaşlıq edən fövqəladə bir insan kimi tərənnüm 
olunur. Gördüyümüz kimi, Həzrət Əlinin mədhi bütün aşıqların yaradıcılığına 
sirayət etmiş, onun məqamı bütün dövrlərin sənətkarlarında üstün olmuşdur. 
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QARABAĞ AŞIQLARININ VƏ EL ŞAİRLƏRİNİN YARADICILIĞINDA 

LİNQVOPOETİK XÜSUSİYYƏTLƏR 
 

Xülasə 
Qarabağ aşıqlarının və el şairlərinin yaradıcılığının araşdırılması həm 

folklorşünaslıq, həm də dilçilik elmlərinin aktual problemlərindəndir. Məqalədə 
Aşıq Valeh irsinə, "Valeh və Zərniyar" dastanına müraciət edilmişdir. Abdal-
Gülablı kəndinin yaşlı sakinlərinin dilindən olduğu kimi yazıya alınmış material 
dil faktları ilə zəngindir. 

Bəlli olduğu kimi, dastanlar elə bir folklor janrıdır ki, dil xüsusiyyətlərinin 
araşdırılması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Təəssüflə xatırladaq ki, uzun 
müddət folklor mətnləri çapa hazırlanarkən mətnlər ədəbi dilin normalarına 
uyğunlaşdırılmış, şifahi danışıq dili elmiləşdirilmiş, redaktə işləri aparılmışdır. 
Qarabağdan toplanmış materialların isə olduğu kimi çap edilməsi təqdirəlayiq 
haldır. Məqalə "Valeh və Zərniyar" dastanının sintaktik xüsusiyyətlərinin 
arşdırılmasına, bədii təsvir və ifadə vasitələrinin təhlilinə həsr edilmişdir.  

Açar sözlər: Qarabağ folkloru, aşıq, el şairləri, xitab, epitet, inversiya, 
intonasiya  

 
Нигяр Хасанова 

ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ 
КАРАБАХСКИХ АШУГОВ И ПОЭТОВ 

Резюме 
Изучение творчества карабахских ашугов и народных поэтов является 

одной из актуальных проблем как фольклора, так и лингвистики. В статье 
упоминается наследие Ашуг Валех, легенда «Валех и Зарнияр». Материал, 
написанный на языке пожилых людей села Абдал-Гулабли, богат языко-
выми фактами. 

Как известно, эпопея - это фольклорный жанр, который очень важен с 
точки зрения изучения особенностей языка. К сожалению, при длительной 
подготовке фольклорных текстов они были адаптированы к нормам 
литературного языка; Что касается материалов, собранных в Карабахе, то 
это следует оценить. Статья посвящена изучению синтаксических особен-



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər      ●      2019/2 
 

26 
 

ностей эпоса «Валех и Зарнияр», анализу средств художественного выра-
жения и выражения.   

Ключевые слова: Карабахский фольклор, ашуг, народные поэты, 
призывы, эпитет, инверсия, интонация 

  
Nigar Hasanova 

LINGUISTIC AND POETIC FEATURES IN THE WORK  
OF KARABAKH ASHUGS AND POETS 

Summary 
The study of the work of the Karabakh ashugs and folk poets is one of the 

urgent problems of both folklore and linguistics. The article mentions the legacy 
of Ashug Valeh, the legend of Valekh and Zarniyar. The material, written in the 
language of the elderly in the village of Abdal-Gulabli, is rich in linguistic facts. 

As you know, the epic is a folklore genre that is very important from the 
point of view of studying the features of the language. Unfortunately, during the 
long preparation of folklore texts they were adapted to the norms of the literary 
language; As for the materials collected in Karabakh, this should be evaluated. 
The article is devoted to the study of syntactic features of the epos "Valeh and 
Zarniyar", the analysis of means of artistic expression and expression.  

Keywords: Karabakh folklore, ashug, folk poets, appeals, epithet, 
inversion, intonation 

 
Giriş. Bəlli olduğu kimi, "Qarabağ: folklor da bir tarixdir" kitabının 

cildləri Qarabağ ərazisinin müxtəlif rayonlarına həsr edilibdir. Bu cildlərdə 
Qarabağ aşıqlarının və el şairlərinin çap edilməsi də sevindirici haldır. Məqalədə 
bu çoxcildliyin V cildində yer alan aşıq və el şairləri bölümünə müraciət 
etmişik. Tərtibçi İlkin Rüstəmzadənin qeyd etdiyi kimi, bu topluda Aşıq Valehin 
irsinə geniş yer verilmişdir. "Həmin irsə aid nümunələrin böyük əksəriyyəti Aşıq 
Valehin qızı tərəfindən olan kötükcəsi olan Aşıq Xaspoladın arxivindən 
götürülüb. Məlum olduğu kimi, ermənilər 1905-ci ildə Abdal-Gülablı kəndini 
yandırdıqları zaman Aşıq Valehin əlyazmaları məhv edilmiş, onun irsindən 
günümüzə yalnız yaddaşlarda qalan nümunələr gəlib çatmışdır. Hələ erkən 
yaşlarından ulu babasının - Aşıq Valehin irsi ilə maraqlanan Aşıq Xaspolad 
Abdal-Gülablı kəndinin yaşlı sakinlərindən - 1934-cü ildə vəfat etmiş Kərbəlayı 
Aşıq Abdal, 1938-ci ildə vəfat etmiş Məşədi İskəndər Abdal, 1933-cü ildə vəfat 
etmiş Molla Cəfər Abdal, 1938-ci ildə vəfat etmiş Məşədi Cəfər oğlu Abbas 
Abdal, yüz yaşından yuxarı sakinlər Abdal Riza, Kərbəlayı Abdulla, Yetim 
Ağaməşədi Məmiş və başqalarından Aşıq Valehi soruşub. Onların verdiyi 
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məlumatlar əsasında "Valeh və Zərniyar" dastanını, eləcə də Aşıq Valehlə bağlı 
bir çox rəvayətləri qeydə alıb, aşığın şeirlərindəki bəzi natamam misraları bərpa 
edib" (6,V, 10). Bəllidir ki, dastanlar elə bir folklor janrıdır ki, dil xüsusiyyətlə-
rinin araşdırılması üçün zəngin material verə bilər. Təəssüflə xatırladaq ki, uzun 
müddət folklor mətnləri çapa hazırlanarkən mətnlər ədəbi dilin normalarına 
uyğunlaşdırılmış, şifahi danışıq dili elmiləşdirilmiş, redaktə işləri aparılmışdır. 
Qarabağdan toplanmış materialların isə olduğu kimi çap edilməsi təqdirəlayiq 
haldır. Belə olduğu halda, folklor dilinin tədqiqinə yol açılır, Azərbaycan ədəbi 
dili ilə onun dialektləri arasında münasibətlərə aydınlıq gəlir. Dastanların dilinin 
araşdırılmasına K.Vəliyevin "Dastan poetikası" (1984), S.Mehdiyevanın "Azər-
baycan xalq dastanlarının dili XVII-XIX əsr yazılarında" (1992) kitabları həsr 
edilmişdir. Folklor dilinin, o cümlədən dastanların dilinin öyrənilməsi şifahi nitq 
sintaksisinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Xitab.  Qarabağ aşıq və el şairlərinin dilində işlənmiş xitablar bədii dilin 
dəyərini daha da artırmışdır. Dastanların dilində işlədilmiş xitablar dinləyicilərin 
diqqətini bir yerə cəm etməyə xidmət edir. Bədii xitab cümlənin əvvəlində 
işlədilir və yüksək intonasiya ilə deyilir. Qeydə aldığımız xitablar ismin adlıq 
halında olan söz və ya söz birləşməsi ilə ifadə olunur. Dastan dilində müşahidə 
edilən xitablar adətən ey və ay nidaları ilə işlənir və adi xitabdan fərqlənir.  

Geşdə çıxan ay vəfalı nazənin,  
Geşd eyləyib nə havalı gəzirsən? (6, V, 350).  
 
Can alıcı pəhləvanlar, igitlər,  
Gəl ey sazım, tərif deyək,  
Yaraşır dastan cahana (6,V, 364).   

Dastanlarda müşahidə olunan bədii xitablar sadə və mürəkkəb quruluşlu 
olur. Sadə xitablar adlıq halda olan isim və substantivləşmiş sözlərlə ifadə 
olunur. Çox zaman sadə xitablar I şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir. 
Bu da bədii xitabın keyfiyyətini artırır. Dastanlarda mürəkkəb xitablar daha 
xarakterikdir. Belə bədii xitabların çoxu söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Söz 
birləşməsi ilə ifadə olunan həmcins xitabların işləndiyi nümunələrə nəzər 
yetirək: 

Qəlbimin vüqarı, çeşmimin nuru,  
Qəmgin olma, bu səfərdən gələsən.  
Cismimin taqəti, sərimin şuru,  
Şadlığınan bu səfərdən gələsən (6, V, 337).  

Xitabların əksəriyyəti təyinlə genişlənmiş şəkildə özünü göstərir. 
Həmçinin feli sifət və feli sifət tərkibi ilə ifadə olunan xitablar da nitqin təsirini 
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qüvvətləndirir. Folklor dili üçün xarakterik olan başına döndüyüm, qadasın 
aldığım, qurban olduğum feli sifəti ilə ifadə olunan bədii təyinlər (müqəyyəd 
epitetlər) də çox yayılmışdır. Müraciət məzmununu daha da qüvvətləndirən bu 
ifadələr aşıq poeziyasında geniş yer tutur.  

Danışan müəyyən məlumat almaq, bir şeyi dəqiqləşdirmək üçün müraciət 
edir. Nəzəri ədəbiyyatda buna ritorik xitab deyilir. Ritorik sual kimi ritorik xitab 
da cavab tələb etmir, cavab almaq üçün işlədilmir. İzafət tərkibli xitabın 
işləndiyi nümunəyə diqət edək: 

Çarxı-fələk, bu necə mürvətdir,  
Cavan oğlanlar da ölər dünyada? (6, V, 325)   

Bayatıların əksəriyyəti aşıq, əzizim, əzizinəm kimi xitablarla başlanır.  
Əziziyəm, el gərək,  
Dolanmağa el gərək.  
Qürbət eldə xar oldum,  
Oldu mənə el gərək (6, V, 374).  

Dağlara, çaya müraciət ritorik xitablara gözəl nümunədir:   
Samur çayı, qəmli-qəmli axırsan,  
Üzərindən nə devrannar keçibdi (6, V, 349).  

Qeyd edək ki, aşıq poeziyasında diqqət çəkən maraqlı məqamlardan biri də 
emosionallığı qüvvətləndirmək məqsədilə işlənmiş təkrarlardır. Xitabların 
təkrarlanması şeirdə yeni bədii xüsusiyyət kəsb edir.   

Öldürmən, xudaya bağışla məni.  
Mollalar mollası, mərdlər ağası,  
O şiri-xudaya bağışlan məni (6, V, 347).  

Q.Kazımov kimə və nəyə işləndiyini nəzərə alaraq xitabları 3 növə ayırır: 
1. insanlara müraciətlə işlədilənlər; 2. Başqa canlı varlıqlara müraciətlə 
işlədilənlər; 3. cansız varlıqlara müraciətlə işlədilənlər (5, 245). 

Saz götürüb Qarabağın adından,  
Gəlirəm cənginə, Zərnigar xanım (6, V, 332).   
 
Valehi çağırır cəngi meydana, 
Canım ustad, o meydana gedirəm (6, V, 335) 
 
Telli sazım, səni məndən eyləyən  
Ömür boyu bu aləmdə xar olsun (6, V, 389).  
 
Coşqun eşqim, gəl mənimlə həmdəm ol,  
Qayğa qalaq, bir sirdaşım dardadı (6, V, 378). 
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Sintaktik təkrarlar. Xalq danışıq dilində, o cümlədən Qarabağ aşıqlarının 
və el şairlərinin dilində xeyli sayda sintaktik təkrarlara rast gəlinir. Daha çox 
anaforik cümlə təkrarları diqqəti çəkir ki, xüsusi bədiilik üçün işləndiyini 
görürük: 

O kim idi, yerə çaldı mayanı,  
O kim idi, suykan bərkitdi səngi qayanı (6, V, 418).  
 
O kim idi, zərnişanı oxudu?  
O kim idi, peyğəmbərə kəfən toxudu? (6, V, 419)  
 
O kim idi, kimdən xof etdi qaşdı?  
Neçə il orda xaba uğraşdı?  
O kim idi, onlar ilə qarışdı?  
Adları nə idi, ismi bəyanı? (6, V, 358) 
 
Görək kim kimə verir zəvalı,  
Kim kimin əlində olur diltəng (6, V, 355).  
 
Zərniyaram, bilmək olmaz sanını, 
O kimdi, yumadılar qanını? 
O kimdi, alacaq özü öz canını? 
O kimdi, öldü, dirildi canı? (6,V, 359)  
 
O nədir ki, batilində nazirdi?  
O nədir ki, vücudunda hazırdı?  
O nədir ki, şər ruzində zahirdi?  
Bundan artıq dolu camın neçədir? (6, V, 360)  
 
Aşıq Fehruz, vətənindən kənarda  
Neçə ustad meydanına düşmüsən?  
Neçə hesab vacehini anlayıb  
Neçə xilqət fərmanına düşmüsən? (6, V, 373)  
 
Otuz altı hansı bağman bağıdı?  
Yetmiş iki hansı bina tağıdı? 
Eşqin bağı hansı məhsul yağıdı?  
On dörd aləm güzarından söhbət aç ( 6, V, 375).  
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Mərifət satılan hansı tükandı?  
Hansı varla bu bazara gəlmisən? (6, V, 407) 
 
Nə bircə qəlbə dəyib, nə kimsəni danlayırıq.  
Nə beçətək qaqqıldarıq, nə xoruztək banlayarıq. 
Nə varlıya baş əyirik, nə kimsəni yanlayırıq (6, V, 400).   

Aşağıda gətirilən nümunədə de epiforik təkrarı ilə əmr məzmunu ifadə 
edilmişdir. Burada xüsusi ahəngdarlıq özünü göstərir:  

Həfdi həşdi, se çaharın cəmin de! 
Gizli qalan bir hesabın kəmin de!  
Mürsəl nəbilərin keçmiş dəmin de!  
İl kimnən cəmlənir, ay hardan gəlir? (6, V, 361)  

Daha bir epifora nümunəsinə diqqət edək:  
Kədərin hansıdır, kinin hansıdır?  
Məzhəbin hansıdır, dinin hansıdır?  
Ahılsan, cahılsan, dinin hansıdır?  
Mətləbin hardadır, kamın hardadır? (6, V, 388)   

 
Poetik nitqdə intonasiya. Şifahi nitqdə intonasiya sual, əmr, nida yaradan 

vasitədir. İntonasiya bədii nitqdə semantik əlaməti müəyyənləşdirməyə xidmət 
edir.  

 Nəqli cümlələr. Qarabağ aşıq və el şairlərinin dilində nəqli cümlələr 
vasitəsilə hadisələr, əhvalatlar nəql olunur.  

Fehruz, söylə İstanbulun paşasına,  
Qarabağın çox dəyərli adı var (6, V, 375). 
 
Gözləriniz aydın olsun,  
Gəlibdir yarın kağızı (6, V, 330).  

 
Sual cümlələri. Apardığımız araşdırma nəticəsində görürük ki, Qarabağ 

aşıq və el şairlərinin poeziyasında həm sual sözləri, həm də sual ədatları ilə 
işlənən sual cümlələrindən istifadə edilir. Ədəbi nümunələr "kim", "neçə", "nə" 
və s. sual əvəzlikləri ilə müşayiət olunur.  

Bu qoca dünyada ömrə yox vəfa,  
Görən olacaqdı nələr dünyada? (6, V, 325)  
 
Qaynar bulaq, axar çaylar, çeşmələr,  
Necə olacaqdı sular dünyada? (6, V, 325) 
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Xüsusilə -mı, -mi, -mu, -mü ədatı işlənən nümunələrdə sual daha qabarıq 
şəkildə verimişdir. 

Deyən varmı xain artar, ucalar,  
Yaltaq çuğul səadətdən bac alar? (6, V, 326)   

 
Əmr cümlələri. Əmr cümlələri vasitəsilə aşıq arzu, istək, xahiş, tələb və s. 

bildirir.    
Qıfılbəndi, müxəmməsi baha sat,  
Əyaxda gəz, son gümanı unutma (6,V, 338). 
 
Bil aşıq Valehdir girən meydana,  
Qol bağla minnətə, gəl yavaş-yavaş (6, V, 380).  

 
Əmr cümlələri əsasən xitabla işlənir. Müraciət edilərkən əmr cümlələrinin 

xəbəri II şəxsin təkində olur: 
Gəl qiymət ver bu zəhmətə,  
Sevimli nigar, ağlama(6, V, 362). 

 
İnversiya. Fikrin daha qabarıq ifadə olunmasında, diqqətə çatdırılmasında 

inversiya böyük rol oynayır. Azərbaycan dilində inversiya böyük üslubi 
imkanlara malikdir. Q.Kazımov yazır ki, söz sırası dedikdə, cümlə üzvləri ilə 
yanaşı, ara sözlərin, xitabların, qoşmaların, bağlayıcıların, ədat və nidaların da 
cümlədə yeri nəzərdə tutulur.  

Tədqiqat obyekti seçilən folklor mətnlərində inversiya sənətkar oxucu və 
bilavasitə proyeksiyalı mətn yaratma şərtlərinə bağlı olaraq müəyyənləşir, 
üslubi-qrammatik vasitə kimi çıxış edir. Söz sırasının üslubi funksiyası o 
deməkdir ki, cümlədə sözlərin yeri dəyişdikdə sözün sintaktik funksiyası və 
cümlənin mənası dəyişmir, bu və ya digər üzv aktuallaşdırılaraq daha qabarıq 
nəzərə çarpdırılır (5, 163).  Nümunəyə diqqət edək: Aşıq Valeh mərəkəni aldı 
ələ, camaətin xahişi ilə Aşıq Mahmudun günahından keçdi, sazına və sənətinə 
toxunmadı (6, V, 384).   

Bədii təyin. Azərbaycan aşıq poeziyasında bədii təyin kimi çox vaxt epitet 
çıxış edir. "Epitet bədii təyindir. Doğrudan da, epitetin əsas vəzifəsi əşya, hadisə 
və hərəkət bildirən sözlərə əlavə edilib onların mənasını qüvvətləndirmək və 
zənginləşdirmək, izah və təyin etməkdir" (2, 115). S.Abdullayeva qeyd edir ki, 
bədii təyin haqqında danışılan əşyaya aydınlıq gətirir, ona obrazlılıq verir, nağıl 
və dastan dilinə özünəməxsusluq bəxş edir. Epitet təsvir olunan predmet və ya 
hadisə haqqında canlı təsəvvür yaradır (1, 205).  
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Bəlli olduğu kimi, el sənətkarlarımız bədii təyinlərin yaradıcısıdır. Dastan-
ların həm nəzm hissəsində, həm nəsr dilində xeyli sayda bədii təyinlər müşahidə 
edilir. Bəzən təyin olunan söz təyin kimi işlənən epitetdən əvvəl gəlir. Aşıq 
yaradıcılığı üçün xarakterik olan bu xüsusiyyət dastanların dilində çox müşahidə 
edilir. "Bədii təyin kimi çıxış edən epitet və bənzətmələrin xüsusi poetik vüsət 
kəsb etməsi isə şifahi xalq ədəbiyyatı yardıcılıqlarının şairanə duyğularından 
irəli gəlir. Deyimlərin qafiyələnməsini isə poetik düzüm kimi izah etmək daha 
düzgün olar" (1, 209). Tofiq Hacıyev yazırdı ki, yalnız obrazlılıq qazanmış 
qrammatik təyin bədii təyinə çevrilir və bədii obyektin estetik xarakteris-
tikasında mühüm rol oynayır; bədii predmetin oxucu düşüncəsinə nüfuz etməsi 
və ya həyat predmetinin bədii predmetə çevrilməsi qrammatik təyinin bədii 
keyfiyyətindən çox asılıdır. Qrammatik təyinin bədii təyinə çevrilməsinin 
müvəffəqiyyəti təyin vəzifəsindəki sözün semantik konstruksiyası - qrammatik 
qəlib yox, həm də konstruksiyanı təşkil edən leksik tərkibin semantik mündə-
ricəsi, qrammatik qəlibin içərisindəki məzmun, anlayışın bədii fiquru - təyini 
təqdim edir (3, 32).   

Dastanlarda qadının fiziki cəhətdən güclü olması tərənnüm edilsə də, 
zərifliyi, incəliyi də xüsusi olaraq diqqətə çatdırılır: incə bel, mina gərdən və s. 
Qəhrəmanların tərənnümündə isə igidliyi, xarici görünüşü təsvir edilir. Bədii 
təyinlərin daha çox isim və sifətlə ifadə olunduğu müşahidə edilir. Yüksək 
emosiya yaradan epitetləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

1. Qadın gözəlliyinin təbiətlə müqayisəsini göstərən epitetlər: ay üzlü, 
günəş camallı və s.  

2. Quş və heyvan adları ilə ifadə olunan epitetlər: şahmar zülf, ceyran 
gözlü və s.  

3. Daş-qaş, qiymətli metal adları ilə ifadə olunan bədii təyinlər: inci dişli, 
yaqut dodaqlı və s.  

Epiteti düzəldən ən aktiv nitq hissəsi sifətdir. Daha çox müşahidə edilən 
epitetlər aşağıdakılardır: Rəng bildirən sifətlə ifadə olunan epitetlər: qara bağır, 
siyah tel, ağ yalan və s.; Keyfiyyət bildirən sifətlə ifadə olunan epitetlər: açı söz, 
süzgün baxış, bal dodaqlı, gülər üzlü və s.  

Aşıq poeziyasında bir, iki və daha artıq sözdən ibarət epitetlər müşahidə 
edilir: şux gözəl, yaşılbaş sona; üçtelli saz, gülüzlü yar və s.  

S.Abdullayeva bir sözün müxtəlif epitetlərlə təyin olunması, həmçinin bir 
epitetin müxtəlif sözləri təyin etməsini nümunələrlə qruplaşdırır və yazır ki, bu 
epitetlərin əksəriyyəti ənənəvi epizodda, formulalarla ən güclü təsvir vasitəsi 
kimi çıxış edir. Belə ənənəvi epitetlər istər aşıq şeirində, istərsə də folklorda 
daim təkrar olunan, bir aşıqdan o biri aşığa, bir şairdən o biri şairə keçən 
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sabitləşmiş epitetlərdir. Belə epitetlər aşıq poeziyası, klassiklərin dili üçün 
xarakterikdir (1, 219).  

Qarabağ aşıqlarının və el şairlərinin dilində qeydə aldığımız bədii təyin-
lərin Azərbaycan dilinin daha da zənginliyinə xidmət etdiyini görürük. Bu 
epitetlər xalq danışıq dilinin təsviridir. El şairləri bu cür dil faktlarını xalqın öz 
dilindən götürür və daha rəngarəng halda yenidən təqdim edir.   

Ayı bilsə, gələr donuz yanına,  
Cəmdəyin boyayar qızıl qanına (6, V, 387).  
 
Ondan sonra zikr etdim, ruzi şəb,  
Şirin cana verdim çox rəncü-təb ( 6, V, 397).  

 
Nəticə. Qarabağ aşıq və el şairlərinin yaradıçılığı zəngin bədii dil 

xüsusiyyətlərinə malikdir. Bədii ifadə və təsvir vasitələrindən ustalıqla istifadə 
edilmişdir. Şeirlər ümumilikdə məcazlarla çox zəngindir.  
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MİFOLOJİ MƏNALI LEKSEMLƏRİN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ 
SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: еtimologiya, kök, müqayisə, Oğuz, dağ allahı 
 

Рафик Джафаров 
 XАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКСЕМ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Резюме 

На основании данной статьи можно прийти к выводу о том, что народы  
с  тюркскими  корнями,  как  и  народы  всего   мира,  имели  сво и собствен-
ные верования. Была создан традиция мультикультурализма и толерант-
ности на основании мультирелигиозности нашего народа. 

Многорелигиозные тюркские народы, объединившись, создали вели-
кую тюркскую семью и поныне поддерживают ее существование в качестве 
независимых тюркских государств. В наши дни ученые всего мира (в основ-
ном западные) стремятсядоказать, что все человечество - плоды одного 
дерева. Начиная с примитивного общества вплоть до сегодняшнего дня, тип 
мышления людей очень схожи, ведь соседние народы имеют близкие корни, 
языки и религии.  

Ключевые слова: етимология, корень, cравнение, Oгуз, бог Гор 
 

Rafig Jafarov 
CHARACTERISTIC FEATURES  

OF MYTHOLOGICAL LEXEMES IN AZERBAIJANI 
Summary 

On the basis of this article, it can be concluded that people with Turkic 
roots, as well as peoples of the whole world, had their own beliefs.  

A tradition of multiculturalism and tolerance was created on the basis of the 
multireligious nature of our people. Multireligious Turkic peoples by uniting have 
created a great Turkic family and still maintaine its existence as independent 
Turkic states. Today, scientists around the world (mainly, the Western) tend to 
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prove that all of mankind are the fruit of one tree. Since the primitive society to 
the present day, the way of people’sthinking is very similar, because the 
neighboring nations have similar roots, languages and religions.  

Keywords: Etymology, root, comparative, God, Oghuz, God of the 
Horus.  

 
Bu gün biz mifologiya dedikdə, həmin an keçmişin sirli bir aləmi  xəyalı-

mıza gəlir. Elm adamları dünyanın və insanın yaranışını milyon, bəzən də milyard 
illərlə ölçürlər. Əgər bu həqiqətdirsə, onda bizə gəlib çatan mifoloji mənbələrin 
yaşı nə qədərdir? Sovet dönəmində mifologiyanın dinlə bağlılığı, onun kommu-
nizm ideologiyasına zidd mövqedə durması səbəbindən bir elm kimiöyrənilmə-
mişdir. Bu da ona gətirib çıxarmışdır ki, postsovet məkanında mifologiya alimlər 
tərəfindən tədqiqat obyekti olmamış, heç bir dərin araşdırmalar aparılmamışdır. 
Belə demək mümkündürsə yasaq edilmişdir. Ateist tribunasından “fantastik 
təxəyyül” damğası vurularaq mifologiya həm tarix, həm də dilçilik elmindən uzaq 
tutulmuşdur. Azərbaycanın görkəmli dilçi alimi Həmid Araslının tərtib etdiyi 
“Kitabi Dədə Qorqud”dastanı qadağan edilmlş, ona “xalq düşməni” damğası 
vurulmuşdur. Bu səbəbdən də nəinki mifologiya, həmçinin mifoloji terminlərin 
etimologiyası da dilçilik baxımından tədqiq edilməmiş, üzərində mükəmməl elmi 
axtarışlar aparılmamışdır (1.-səh:123-135). Yalnız mifoloji məzmun çox çətin 
yollar keçərək, xalqın yaddaşı sayəsində nəsildən-nəsilə keçərək bu günə gəlib 
çıxa bilmişdir. Tarixi dönəmdə hər bir xalqın irsi, mədəni abidələri, adət-ənə-
nələri, mədəniyyətləri, dini inancları, qəhrəmanları bu günümüzə mifologiyanın 
mirası kimi gəlib çatmışdır. Ən əsası xalqın qədim dövrlərdə ana dilində olan, mə-
nası anlaşılan, bəzən də anlaşılmayan (dövrə uyğun alınma sözlər də daxil olmaq-
la) məişət xarakterli və mifoloji leksikalarmifologiyada öz izini qoruyub saxlamış-
dır. Əslində mifologiyanı tədqiq etmək çox çətindir. Tək postsovet məkanında 
deyil, digər inkişaf etmiş dünya ölkələrində də mifologiyanın və mifoloji leksika-
nın alimlər tərəfindən tədqiqi qənaətbəxş deyildir. Mifologiya bütün elmlərin 
ibtidai şəkildə ümumi bir formasıdır. Həqiqətən də mifologiyada kimyadan, fizi-
kadan, riyaziyyatdan, astronomiyadan, fəlsəfədən tutmuş, kosmosa qədər ibtidai 
elmi fantaziyalar mövcuddur. Vladimir Oryol “Alman dilinin Etimologiyası” 
əsərində qeyd edir: ”Müasir dövrdə biz ən yeni texniki nailiyyətlərə baxanda, 
ibtidai icma cəmiyyəti insanına məxsus fantastik təxəyyül ideyalarının hamısının 
bu günkü həyatda gerçəkləşdiyinin şahidi oluruq. Məsələn, uçan xalça-təyyarə 
ilə, yerin altı ilə yol getmək-metro ilə, dənizin dibi ilə getmək-mövcud La Manş 
və İstanbul sualtı tunelləri ilə, sehrbazların güzgüdə insan əksi ilə insanları 
danışdırması –görüntülü müasirəl telefonları ilə, əjdahaların, divlərin ağzından od 
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püskürməsi-müasir odlu silahlar ilə, bir göz qırpımında uzaq məsafəyə xəbər çat-
dırmaq-telefon, internet vasitəsi ilə, dünyanın hər yerindən xəbəri olan insan-kom-
pyuter ilə, təbibin insanın içini gözü ilə görməsi-rentgen, lazer cihazları ilə və s. 

Məhz bu, mifologiyanın xəyallardan reallığa keçididir və özlüyündə ibtidai 
elmi fantaziyadır. ”(2.-səh:54-56) Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev 
tərəfindən 29 dekabr 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş“Azərbaycan 
2020: Gələcəyə baxış “ inkişaf konsepsiyasında “Mədəni irsin qorunması və 
səmərəli idarə edilməsi“nin qəbul edilməsi Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çox 
əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu konsepsiyada nəzərdə tutulmuşdur ki, Azərbaycanın 
qeyri-maddi mədəni irsinin mədəni-siyasi təminat mexanizmlərinin inkişafı ilə 
yanaşı, diyarşünaslıq, folklor və xalq tətbiqi sənəti sahələrinin təşkili üçün ardıcıl 
tədbirlər görüləcək, bu sahədə beynəlxalq miqyasda təbliğat işlərinin aparılması 
prioritet vəzifə olaraq qalacaqdır. 

Azərbaycan dilinin, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin dünya ölkələrinə 
tanıdılması məqsədi ilə xüsusi proqram və fəaliyyət planı hazırlanacaq və həyata 
keçiriləcəkdir (3). Məhz  bu konsepsiyaya əsasən Bakı-2015 və Bakı- 2017 bey-
nəlxalq idman oyunlarının açılış və bağlanış mərasimlərinin məzmunu Dünya 
Olimpiya mərasimlələrinin ruhuna uyğun olaraq, dünyəvi mifologiyadan tutmuş, 
qədim odlar yurdu olan Azərbaycan xalqının qədim ənənələrini, odla bağlılığını 
mifik səhnələrin ecazkar füsünkarlığı ilə dünya xalqlarına çatdırıldı. Mifoloji 
leksemlərin etimologiyasının açılışında dilçi alimlər üstünlüyü morfemin tərkibinə 
yox, onu mətndəki məzmunundan irəli gələn yozmalara, bədii təsvirlərə, boya 
üslublarına daha çox yer vermişlər. Əslində əgər hər hansı bir söz mövcuddursa 
onun mütləq özünün izi vardır və həmin söz öz ana dilində mütləq bir məna daşıyır. 
Türkiyənin böyük filoloq alimi Bahəddin Ögəl mifoloji leksemləri araşdırarkən belə 
bir nəticəyə gəldiyini söyləyir ki, mifologiyanın üzərində dayandığı bir təməl vardır 
ki, sözün kökü heç vaxt dəyişmir. Əslində etimologiya açılarkən ən əsas məsələ 
leksemdə işlənən hərflərdən kənara çıxmamaq tələb olunur (müəyyən assimliasiya 
və dissimliyasiya hadisələri istisna olunmaqla). Hər hansı bir sözün mənası bilin-
mirsə deməli bu söz mifdən gəlir, yəni o bir “şifrə”dir. ”Şifrə” incələnib, “deşifrə” 
olunmayınca həmin sözün anlamı məqbul sayılmır. Dilimizdə işlənən, yalnız məna-
sı bu günkü anlaşıma gəlməyən bütün sözlər “şifrə” olaraq qalmaqdadır. İstər dili-
mizdə bu gün işlənən mənası anlaşılmayan sözlər, (hərflərin məqbul  deformasi-
yaları nəzərə alınmaqla) istərsə də arxaikləşib dilimizdən çıxan, ancaq klassiklərdə 
işlənən sözlərin açılma üslubunu tapıb, sözlərdə işlənən hərflərdən kənara çıxma-
maq şərti ilə etimologiyaları açılmalıdır. Dilçiliklə məşğul olan sahənin elm adam-
ları mifoloji leksemlərin mənalarnın açılması üçün dəqiq bir elmi üslub yolu 
müəyyən edə bilməmişdilər. Azərbaycanın görkəmli dilçi alimi Qəzənfər Kazımov, 
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akademik Ağamusa Axundovu “Ümumi dilçilik”əsərində bu hadisəni tədqiq edər-
kən onun üslubunu səciyyələndirən əsas cəhətləri önə (2-səh:16-30)çəkmişdir. 
Q.Kazımov qeyd edir ki, alimin müqayisəli (qarşılaşdırıcı)dilçiliyin mühüm xüsu-
siyyətlərindən biri odur ki, ana dilini yad bir dil ilə müqayisəli öyrəndikdə ana dili-
nin görünməyən tərəflərini görmək olur. Həqiqətən o da danılmazdır ki, müqayisə 
meyarının birləşdirilməsi istər konkret dilin struktur özəlliklərinin aşkara çıxarılma-
sında, istərsə də ümumnəzəri müstəvidən (digər dillərin cəlb edilməsilə) tipoloji 
aparılmasında həlledici rol oynayır. Əslində müqayisəli təhlilin əhəmiyyəti bir dillə 
müqayisədə bir o qədər də fiksal arqumentə söykənə bilmir. Müqayisəli təhlil aparı-
larkən ən azı 5-6 dilə müraciətolunmalıdır. Eyni zamanda həmin dillərin yerli xalq-
larn dilləri ilə tarixi təmasının olması əsas şərtlərdən biridir. Azərbaycann dilçilik 
elminin məhsuldar vaxtı sovet dönəminə düşməsi və həmin dövrlərdə elmə ateist 
prizmadan yanaşılma öz mənfi təsirini açıq-aydın göstərmişdir. Əslində mifoloji 
leksikanın tədqiqinin əsas obyekti istər yerli xalqların, istərsə də müqayisə edilən 
xalqların dillərində sitayiş olunan qədim tanrıların, inancların adlarının öyrənilmə-
sidir (müəllif) (Həmin tanrılar, inanclar haqqında və onlardan törəyən mifoloji 
leksemlər barədə növbəti məqalələrdə bəhs ediləcəkdir). Bu üsluba əyani bir misal 
gətirək. Dilimizdə işlənən “er” sözünü tədqiq edək. (Əslində dilçilik elmində iki səs-
dən ibarət leksemlərin etimologiyasının dəqiq açılması çox çətin hesab olunur). 
Burada əsas şərt “er” sözündəki hərflərdən uzaqlaşmamaqdır. Leksem mifoloji ter-
mindir. ”Günəş allahı”nın adı –“Hor”dan törəmədir. (-Firondan gələn “günəş 
allahı”nın adı) “Hor” sözündən “h” hərfinin düşmüş formasıdır. Burada sözün kökü 
“er” şəklində bugünki günümüzə gəlib çatmışdır. ”Er” sözünün “hor” sözündən 
törəmə olduğu üçün sözün semantikasında birinci növbədə mifoloji məna önə çəkil-
məlidir. -Burada ən əsas dilçilik tarixi ilə tarixi mifologiya paralel və müqayisəli 
şəkildə öyrənilməlidir. Dünya mifologiyasından məlum olduğu kimi bütün dünya 
xalqlarının ilkin inancları “günəş allahı” olmuşdur. Bəzən “günəş allahı”nın yerdəki 
təcəssümü “od” özü də “od allahı” məfhumu kimi “allah” dərəcəsinə gedib çıxmışdır. 
Misirdəki ”Qor allahı” kimi. Əslində “er” sözü dilimizdə günəşin doğan vaxtıdır. 
Burada “er” sözü semantikadan mifoloji məna almışdır. Həmin dövrdə “hor” sözünün 
tarixi rolu böyükolmuşdur. (Firon sülaləsinin hakimiyyəti sayəsində) Hətta fars 
dilində“günəş” mənasını verən “xurşid” lekseminin mənbəyi də “hor” terminindəndir.  
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EYNƏLİ BƏY SULTANOV AZƏRBAYCAN FOLKLORUNUN  
TOPLAYICILARINDAN BİRİ KİMİ  

 
XÜLASƏ 

Məqalədə XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində yaşamış E.Sultanovun 
Azərbaycan xalq ədəbiyyatının toplayıcısı kimi gördüyü işlərdən söz açılır, 
məqalələrində folklorşünaslıq elminin bu günkü qanun və qaydalarından bəhs 
edən fikirləri tədqiq olunur..  

Həmçinin topladığı materialları rus dilinə tərcümə edərək dövrün qəzet və 
jurnallarında nəşr etdirməsi, Qafqazda yaşayan rusdilli xalqlar arasında Azər-
baycan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin təbliği sahəsində gördüyü işlər 
məqalədə öz əksin tapıb.  

Açar sözlər: Eynəli bəy Sultanov, folklor, rus dili, rusdilli mətbuat, 
Azərbaycan atalar sözləri. 

 
Elkhan Yurdoglu Memmedov 

MR. EYNELI SULTANOV AS ONE OF THE COLLECTORS OF 
AZERBAIJANI FOLKLORE 

The article deal with the work of  E. Sultanov known as the collector of 
Azerbaijani folklore literature during the end of the 19th and the beginning of 
the 20th centuries.  

In addition, the article also mentions his efforts to translate collected 
material into Russian and publish in the newspapers and journals of the time.  

Key words: Eynali bey Sultanov, folklore,  Russian language, Russian and 
publish in the newspapers, Azerbaijan proverbs. 

  
Эльхан Юрдоглу Мамедов 

ЭЙНЕЛИ БЕК КАК ОДИН ИЗ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

В статье говорится о коллекционерe азербайджанской народный 
литературе Э.Султанове, проживавшего в конце XIX, в начале XX столе-
тий в Нахчыване, анали зируются современные закономерности фолькло-
ристики как науки.  
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В статье также нашло отражение деятельность Э. Султанова в сфере 
пропаганды образцев азербайджанской устной народный поезии среди 
русскоязычной населения Кавказа путем перевода произведений на  русс-
кий язык и опубликования на страницах  газета и журналов того времени. 

Ключевые слова: Эйнали-бек Султанов, фольклор, русский язык, 
опубликованные произведения, азербайджанские пословицы 

 
XIX əsrin birinci yarısında Qafqaz xalqları arasında başlanan maarifçilik 

hərəkatı, şübhəsiz bölgənin böyük xalqlarından olan Azərbaycan türklərindən də 
yan ötə bilməzdi. Həmin dövrdə Qafqazın mədəni mərkəzi rolunu oynayan 
Tifilisdə bu cür maarifçilik xüsusilə diqqət çəkirdi. İstər mədəniyyət, istər 
mətbuat, istər teatr, istər ədəbiyyat, istərsə də elm sahəsində həqiqi mənada bir 
intibah, inkişaf – canlanma hökm sürürdü. Bu cür canlanma xalq yaradıcılığı 
sahəsinə də öz təsirini göstərdi.  

XIX əsrin 70-ci illərindən bəşlayaraq o dövr mətbuatında xalqımızın 
zəngin folkloru, xalq yaradıcılığı ayrı-ayrı toplayıcılarının təqdimatı ilə nəşr 
olunmağa başlandı. Həm rusdilli, həm də türkdilli mətbuat orqanlarında—qəzet 
və jurnallarda, müxtəlif toplularda folklor nümunələrimiz çap olunaraq digər 
xalqlar arasında da təbliğ olunurdu.  

Şifahi xalq ədəbiyyatımızın toplanmasında, nəşr olunmasında və təbli-
ğində əlindən gələni əsirgəməyənlərdən biri də 1866-cı ildə Naxçıvanda anadan 
olan Eynəli bəy Sultanov idi. 

1872-1880-cı illərdə Naxçıvan şəhər məktəbində, 1880-1886-cı illərdə isə 
İrəvan kişi gimnaziyasında (bəzi mənbələr onun Tiflis klassik gimnaziyasında 
oxuduğunu iddia edirlər. Amma akademik İsa Həbibbəylinin tədqiqatları onun 
Tiflis klassik gimnaziyasında yox, İrəvan kişi gimnaziyasında oxuduğunu təsdiq 
edir. (Bu barədə bax: 3, s. 91-92) oxuyan E. Sultanov təhsil illərində rus, latın, 
yunan, fransız dillərini öyrənmiş, müxtəlif dillərdən dilimizə tərcümələr etmiş 
(2, s.165) bu yolla da həm dünya ədəbiyyatı nümunələrindən xəbərdar olmuş, 
həm də mütaliə yolu ilə öz dünyagörüşünü zənginləşdirmişdir.  

Sonrakı illərdə doğulduğu məkanda—Naxçıvanda teatrın əsasını qoyan, 
bədii yaradıcılıqla məşğul olaraq pyes və hekayələr yazan, müxtəlif qəzetlərlə 
əməkdaşlıq edərək publisistik məqalələr çap etdirən E. Sultanov folklor 
nümunələrimizin toplanması, nəşri və tədqiqi ilə də mütəmadi məşğul olmuşdur. 

"Müəyyən zaman və məkan daxilində baş verən hadisələrin hissi ifadəsi 
olan, yalnız ədəbiyyatımızın öyrənilməsi üçün deyil, xalqımızın sosial-iqtisadi 
və siyasi həyatının müxtəlif sahələrini, midofigiyasını, dünya haqqında təsəv-
vürlərini araşdırmaq üçün də mühüm əhəmiyyətə malik olan folklorumuz" (4, s-



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər      ●      2019/2 
 

40 
 

3) dövrün mütərəqqi ziyalısı kimi E.Sultanovu daim narahat etmiş, düşündür-
müşdür. Məhz bu səbəbdən də özündə xalqımızın tarixini, adət-ənənəsini qoru-
yan ata-babalarımızın, nənələrimizin saxlanc boxçası olan şifahi xalq ədəbiy-
yatımızı toplamağa, topladığı materialları nəşr etməyə, tədqiqata cəlb etməyə E. 
Sultanov bir ədəbiyyatçıdan daha çox, öz xalqını sevən Azərbaycan türkü kimi 
yanaşmışdır. Naxçıvanda yaşadığı dövrdə, mədəni-maarif tədbirlərinin əsas təş-
kilatçılarından biri olan ədib Naxçıvanın ayrı-ayrı bölgələrində yayılmış folklor 
nümunələrini, daha çox isə atalar sözlərini, toplamış həmçinin dövrün aşıq 
yaradıcılığı ilə maraqlanmışdır.  

XIX əsrin doxsanıncı illərinin əvvlərindən mətbuat orqanları ilə əməkdaş-
lığa başlayan E.Sultanov həmin qəzet və jurnallarda təkcə publisistik məqa-
lələrlə kifayətlənmir, folklorumuzun nəşri və təbliğinə də xüsusi diqqət yetirirdi. 
Onun 1891-ci ildə "Новое обозрение" qəzetində çap olunan "Tatar atalar 
sözləri" (9, s.3), "Arxı keç, sonra bərəkallah de" (8, s.3) və digər məqalələrində 
topladığı folklor nümunələri özünün rus dilinə tərcüməsi əsasında oxuculara 
təqdim olunmuşdur.  

E. Sultanov "Tatar atalar sözləri" məqaləsində üzünü oxuculara tutaraq 
belə deyirdi ki, "Mənim topladığım tatar atalar sözlərinin bir çoxunda bu xalqın 
həyata bu və ya digər baxışını xarakterizə edən külli miqdarda aforzmlərə rast 
gəlinir. "Новое обозрение" oxucuları ilə müsahibə üçün bu dəfə etnoqrafik 
cəhətdən maraqlı olan və tatar qadınlarının həyatını özündə əks etdirən bir neçə 
atalar sözünü gətirmək istəyirəm" (9, s.3). 

 Yuxarıdakı sözlərdən də göründüyü kimi E. Sultanov topladığı atalar 
sözlərini nəşr etdirməklə kifayətlənməyərək onların hərtərəfli izahını verməyə, 
atalar sözlərinin daxili məna qatını rusdili oxucular üçün də açmağa çalışırdı. Və 
bu dəfəki məqaləsində azərbaycanlıların xalq yaradıcılığında qadına münasibəti 
bir janrın nümunələri—atalar sözləri ilə açıb göstərirdi. 

 Özünün doktorluq dissertasiyasında bu məqalədən söz aşan professor 
Paşa Əfəndiyev Eynəli bəy Sultanovun təqdim etdiyi atalar sözlərinin əhəmiy-
yətindən danışır və həmin atalar sözlərinin ideya-bədii cəhətdən izahının veril-
məsinə də ehtiyac duyulduğunu bildirərək  belə qeyd edir: "Göründüyü kimi 
müəllifə görə bu nümunələrin etnoqrafik cəhətdən mühüm əhəmiyyəti vardır. 
Misal çəkilən atalar sözlərində o, Azərbaycan qadınlarının həyat tərzi, ailə mü-
nasibətlərinə dair bir sıra maraqlı nəticələr çıxarmağa çalışır. Etnoqrafik cəhət-
dən doğrudan da çox maraqlı, rus oxucuları üçün çox əhəmiyyətli olan bu xalq 
ədəbiyyatı nümunələrinin ideya-bədii izahatının üstündən sükutla keçilirdi" (1, 
s. 29-34). 
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 E.Sultanov həmin məqalədən bir il sonra "Кафказ" qəzetində çap olunan 
digər bir məqaləsində bədiiliyi ilə seçilən atalar sözlərinə üstünlük verir. Və bu 
dəfə atalar sözlərini izahını vermədən oxucuların ixtiyarına buraxır. Həmin 
məqaldə E.Sultanov belə qeyd edir: "Mənim təqdim etdiyim materialın etno-
qrafik baxımdan maraqlılığı məsələsinə gəlincə deməliyəm ki, azərbaycanlıların 
atalar sözləri daxili mənası ilə yanaşı rus oxucusu üçün az məlum olan tərəfini, 
öz xalqının xarici cəhətini də çox gözəl və doğru təsvir edir" ( 7, s.4). 

 Yuxarıdakı fikirlərdən sonra ədib əlavə edir ki, o, 1887-1891-ci illər 
arasında Erivan Quberniyası və Naxçıvan qəzasından üç minə qədər atalar sözü 
toplamışdır. Elə təkcə bu faktın özü Eynəli bəy Sultanovun xalqına nə qədər 
bağlı bir insan olduğunu göstərir. Eləcə də onun xalqının ədəbiyyatına, zəngin 
söz yaddaşı olan, xalqının keçmişini, tarixi adət-ənənəsini, yaşam tərzini özündə 
əks etdirən folkloruna həssaslığını ortaya qoyur.  

Eynəli bəy Sultanov folklorun toplanması məsələsinə də toxunur. O bildi-
rir ki, bu işə çox diqqətlə yanaşılmalıdır, çünki bu iş məsuliyyət tələb edən bir 
işdir.   

"Dan yıldızı" jurnalında çap olunan məqalələrinin birinə E.Sultanov bu 
sözlərlə başlayır: "Nə qədər ki, biz Azərbaycan türklərinin el ədəbiyyatını topla-
maq, qaydaya salmaq və onu yaxşıca öyrənib, ondan istifadə etmək işi mütəxəs-
sislərin əlində deyil, bu iş nə tərəqqi edəcək, nə də ondan bir xeyir görəcəyik" 
(6, s.24). 

Göründüyü kimi xalq yaradıcılığına—el ədəbiyyatımıza bu cür həssaslıqla 
yanaşan E.Sultanov folklorumuzun əsl toplayıcılarından, nəşr edənlərindən və 
təbliğçilərindən biri olmasına baxmayaraq yenə də özünü sadə bir xalq nüma-
yəndəsi kimi aparır və bəlkə də bununla dövrünün hər bir ziyalı nümayəndəsinə 
üstüörtülü şəkildə olsa da öz xalq ədəbiyyatlarını toplamağa həvəs oyatmağa 
çalışırdı. Həmçinin toplanan materialların mütəxəssis laboratoriyasından keçmə-
sinin vacibliyinə işarə edirdi.  

Adıçəkilən məqalənin digər bir parçasında E.Sultanov fikrinə belə davam 
edir: "El ədəbiyyatını toplamaq və onu öyrənmək—böyük və ağır bir vəzifədir. 
Hər adamın işi deyil.  

Hal-hazırda mütəxəssis adamlarımız yox, (Bu yerdə müəllif mütəvazilik 
edir. Çünki onun özü xalq ədəbiyyatını toplamaq və öyrənmək baxımından 
həqiqi bir mütəxəssis idi – E.Y. ) alimlərimiz də ki, çıraq ilə axtarsan tapıl-
mazlar... Bəs nə etməli? Ayə işi bilmərrrə boşlamalımı?" (6, s.24). Özünün süua-
lına özü də lazımlı cavab verərək davam edir: "Xeyr, – onu da demək olmaz! 
Hər necə olsa, iş görmək lazımdır. Fəqət bu iş ancaq xam materialları 
toplamaqdan ibarət olasıdır və heç kəsin ixtiyarı olmamalıdır ki, toplanan 
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materialları özü bəyəndiyi təhərə salsın. Bu maerialları işlətmək və onlardan 
istifadə etmək gələcəkdəki alimlərin və mütəxəssislərin vəzifəsidir"(6, s.24). 

Son iki cümlədəki sözlərlə E.Sultanov özündən sonrakı folklorşünas 
alimlərimizə həm öz tövsiyyə və tapşırıqlarını verir, həm də bizlərin—bu sahədə 
fəaliyyət göstərən gənclərin üzrəinə böyük məsuliyyət qoyur. Bununla da 
E.Sultanov demək istəyir ki, foklor xalqın malıdır. Xalq onu əsrlər boyu min bir 
fikir süzgəcindən keçirib, sınaqlardadan çıxarıb öz söz xəzinəsinə daxil edib. 
Ona görə də toplanan həmin xam materiallara fərdi və şəxsi təfəkkürün nəticəsi 
kimi yox, xalqın ümumi düşüncəsinin məhsulu kimi, xalqın ruhuna xələl 
gətirmədən qiymət vermək lazımdır.  

E.Sultanov foklorumuzun aşıq yaradıcılığı sahəsi ilə də yaxından maraq-
lanmış, bir neçə aşığın qoşma, gəraylı, bayatı və təcnislərini toplayaraq ayrı-ayrı 
mətbuat orqanlarında nəşr elətdirmişdir. Xüsusilə Ordubadlı Aşıq Abbas Dəhri 
haqqında daha geniş toplayıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, aşığın yaradıcılığı 
ilə yanaşı həyatı haqqında da ətraflı məlumat toplayaraq geniş oxucu kütləsinə 
təqdim etmişdir(6, s.24). 

Eynəli bəy Sultanovun ətraflı tədqiqatçılarınmdan biri olmuş ədəbiyyat-
şünas alim İzzət Maqsudov ədibin aşıq yaradıcılığı sahəsindəki fəaliyyətind bəhs 
edərkən bildirir ki, “E.Sultanov aşıq yaradıcılığı ilə də maraqlanmış, bir sıra 
aşıqların, o cümlədən Tufarqanlı Abbasın, Yerevanlı Alının, Ordubadlı Aşıq 
Abbasın, Mərəndli Allahyarın və başqalarının əsərlərini toplamışdır”(5, s.4). 

Xalqının folkloruna biganə qala bilməyən E.Sultanov daim xalq yaradıcı-
lığı ilə təmasda olduğu üçün özünün bədii əsərlərində də folklor nümunələri-
mizdən bəhrələnmiş, istər mövzu seçimində, istərsə də mətn daxilində fikrin 
ifadəsi zamanı həmin nümunələrdən – atalar sözlərindən, məsəllərdən, bayatılar-
dan, aşıqların şeirlərindən, dastan və əfsanələrimizdəki folklor motivlərindən 
istifadə etmişdir. Ədibin bəzi hekayələrinin “nağılvari təhkiyə”(İsa Həbibbəyli) 
ilə başlaması fikrimizi bir daha təsdiq edir.  

Bütün bunlar E.Sultanovun folklorumuza sevgisinin göstərməklə yanaşı, 
xalq yaradıcılığının toplayıcısı, tədqiqatçısı və təbliğatçısı kimi tanınmasında 
böyük rol oynamışdır. Buna görə də qətiyyətlə deyə bilərik ki, E.Sultanov Azər-
baycanın ilk folklorşünaslarından biri və bəlkə də birincisidir.  
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Sevda İMANOVA 
AMEA-nın Folklor İnstitutunun doktorantı 

 
MAGİYA MƏDƏNİYYƏTİN QƏDİM TİPİ VƏ FORMASI KİMİ 

 
Özət 

Magiya mədəniyyətin qədim tipi və forması kimi bəşər cəmiyyətinin 
inkişaf tarixinin ən aşağı pilləsinə məxsusdur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə magiya-
nın rolu azalmağa, minimuma enməyə başlayır. Bunun səbəbi insan cəmiy-
yətində elmi biliklərin inkişafı, təcrübənin ətraf aləm haqqında daha çox və daha 
praktiki biliklər verməsidir. Biliklərin artması ilə magiyanın təbiət və cəmiyyət 
üzərində təsir gücü azalmağa, insan ətraf aləmi daha dərindən dərk etməyə 
başlayır. Bu da öz növbəsində cəmiyyətin həyatında magiyanın yeri və rolunun 
daralması, azalması ilə müşayiət olunur. Bir vaxtlar hər şeydən ötrü cadugərlərin 
köməyinə ehtiyac duyan insanlar sonralar həmin problemləri özləri qeyri-magik, 
real praktik üsullarla aradan qaldırmağa başlayır. Bu cəhətdən magiya ilə elm 
bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Elmi biliklərin inkişafı magik biliklərin cəmiy-
yətin həyatındakı aktuallığını minimuma endirir. 

Magiya öz funksional strukturunun gücü ilə daim yeniləşən cəmiyyətdə 
özünü qorumağa, öz yerini saxlamağa və möhkəmləndirməyə çalışır və buna 
müəyyən dərəcədə nail olur. Bu cəhətdən biz müasir dövrdə magiyanın 
aktuallaşmasının şahidi ola bilirik. 

Məqalədə mədəniyyətin ən qədim forması olan magiya problemi folklorla 
əlaqəli  şəkildə araşdırılmışdır. 

Açar sözlər – folklor, magiya, din, elm, mədəniyyət, struktur 
 

Sevda Imanova 
THE MAGIC AS AN ANCIENT TYPE AND FORM OF CULTURE 

Summary  
The magic as an ancient type and form of culture belongs to the lowest 

layer of the history of development of the human society. Upon development of 
the society the role of magic started reducing and coming to nought. The reason 
of it is development of the scientific knowledge in the human society as well as 
deeper and practical knowledge about the surrounding world proceeding from 
the experience. Upon enrichment of knowledge the power of influence of the 
magic on the nature and society reduced and, a human beings started to deeply 
comprehend the surrounding world; in its turn, it was accompanied by 
contraction and reduction of the place and role of the magic in the social life. 
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The people once needing the aids of sorcerers for settlement of any issues, 
further started settling these matters by themselves using non-magic, real and 
practical methods. Consequently, the magic and the science contradict each 
other. Development of the scientific knowledge minimizes the actuality of the 
magic knowledge in the social life.       

Owing to the power of own functional structure the magic tries to protect 
itself as well as store and strengthen own place in the permanently updating 
society and, succeeds in it in certain level. From this point of view, webecome 
witnesses of actualization of the magic in the modern world.     

The article reviews the issue of the magic as the most ancient form of art 
in coherence with the folklore.     

Key words – the folklore, the magic, the religion, the science, the culture, 
the structure.  

 
Севда Иманова 

МАГИЯ – КАК ДРЕВНИЙ ТИП И ФОРМА КУЛЬТУРЫ 
Резюме  

Магия, как древний тип и форма культуры, относится к самой низкой 
ступени истории развития человеческого общества. С развитием общества 
роль магии начала уменьшаться и сводиться к минимуму. Причиной тому 
является развитие научных знаний в человеческом обществе, а также более 
глубоких и практичных знаний об окружающем мире, исходящих из опыта. 
С расширением знаний сила влияния магии над природой и обществом 
стала уменьшаться, и человек начал глубже воспринимать окружающий 
мир, что в свою очередь сопровождается сужением, уменьшением места и 
роли магии в жизни общества. Люди, некогда нуждающиеся в помощи 
колдунов для решения любых проблем, в дальнейшем начали решать эти 
проблеми сами, немагическими, реальными и практическими методами. По 
этой причине магия и наука противостоят друг другу. Развитие научных 
знаний сводит актуальность магических знаний в жизни общества к 
минимуму. 

Силой своей функциональной структуры магия пытается защитить 
себя, сохранить и усилить своё место в постоянно обновляемом обществе, 
и в определённой мере добивается этого. С этой точке зрения, мы 
становимся свидетелями актуализации магии в современном мире.   

В статье рассматривается проблема магии как древнейшей формы 
культуры в связности с фольклором.   
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Ключевые слова – фольклор, магия, религия, наука, культура, 
структура.  

 
Folklor və magiya problemi uzun illər araşdırıcıların diqqət mərkəzində 

olan məsələlərdən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki folklor və magiya əlaqələrinin 
semantik strukturu və tipologiyasının Azərbaycan folklor materialları əsasında 
araşdırılması bu problemin konkret faktlar əsasında tədqiqinə keçməzdən əvvəl 
onun, ilk növbədə, nəzəri müstəvidə modelləşdirilməsini, problemin nəzəri 
mənzərəsinin aydınlaşdırılmasını tələb edir. Magiya həm dini düşüncə hadisəsi, 
həm də mərasimlər, mətnlər şəklində təzahür etdiyi üçün folklorun tədqiqat 
obyektidir. Daha dəqiq desək, magiya tarixi-diaxron aspektdə dini düşüncənin 
həm qaynağı, həm də ilkin-ibtidai mərhələlərindən biri hesab olunur. Lakin o, 
şifahi düşüncə hadisəsi kimi, eyni zamanda, folklordur. Bunu aşağıdakı əlamət-
lərlə sübut etmək olar:  

a) magik mətnlər sözlü mətnlərdir; 
b) bu mətnlər şifahi yaranır, yaşayır; 
c) magik ənənə folklorda olduğu kimi peşəkar daşıyıcılar – söyləyicilər 

tərəfindən ötürülür. 
Lakin, ayrıca qeyd etmək lazımdır ki, magiya bütövlükdə folklor deyildir: 

magik görüş və praktika folklor düşüncəsinə daxil olmaqla yanaşı, özü müstəqil 
düşüncə formasıdır. Folklor onun sanki reallaşdığı materialdır. O, öz inkişafı ilə 
həm dini düşüncəyə doğru gedir, həm də sözlü janrlar kimi folklor mədəni 
layının strukturuna daxil olur. Yəni burada sərhədləri bütün aydınlığı ilə çəkmək 
mümkün deyildir. Sərhəd xətləri tədqiqatçının məsələyə hansı baxış bucağından, 
hansı görüm nöqtəsindən (folklor, magiya, yaxud din) baxmağından asılı olur. 
Bütün bunlar öz növbəsində folklor və magiya əlaqələrinin semantik strukturu 
və tipologiyası problemini ilk növbədə kateqoriyalar, anlayışlar müstəvisində 
gözdən keçirməyi tələb edir. 

Magiya – din – folklor münasibətləri araşdırıcıların daim marağında olan 
problemlərdən biridir. C.C.Frezer magiyanın prinsiplərindən danışarkən yazır: 
“Magik düşüncə iki prinsipə əsaslanır. Onlardan birincisində deyilir: oxşarlıq 
oxşarlığı yaradır, yaxud nəticə öz səbəbinə oxşayır. İkinci prinsipə görə, bir dəfə 
bir-birinə toxunan əşyalar birbaşa ünsiyyətdən sonra uzaqdan uzağa da qarşılıqlı 
təsiri davam etdirirlər. Birinci prinsip bənzəmək, ikincisi isə təmas, yaxud 
yoluxma qanunu  adlana bilər. Maq birinci prinsipə, yəni oxşarlıq qanununa 
əsasən belə bir qərara gəlir ki, o bir şeyi təqlid etməklə hər bir arzuedilən 
hərəkəti həyata keçirə bilər, O, ikinci prinsip əsasında belə bir nəticəyə gəlir ki, 
onun əşyalar vasitəsilə  etdikləri nə vaxtsa həmin əşyalara toxunmuş, onlarla 
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bədəninin hansı hissəsi iləsə təmasda olmuş şəxslərə də təsir edir. Bu oxşatmaq 
qanununa əsaslanan cadugər üsullarını homeopatik, yaxud təqlidi magiya 
adlandırmaq olar. Təmas, yaxud yoluxma qanununa əsaslanan cadugər üsulları 
isə kontagioz magiya adlana bilər” (3,19).      

Qeyd edək ki, magiyanın bu iki prinsipi universaldır. Azərbaycanda da 
maq-cadugərlərin tipoloji ekvivalentləri olan baxıcılar, falçılar müəyyən obyekt 
haqqında bir şeyi bilmək istərkən müştəridən həmin obyektin fotoşəklini, yaxud 
ona aid olan bir əşyanı istəyirlər. Cadu edənlər, yəni cadupitikçilər də cadu 
etmək, yəni magik ayini həyata keçirmək üçün yenə də magiyanın obyekti 
olacaq şəxsə aid hər hansı bir əşya tələb edirlər. 

E.Taylor yazır: “Əgər qısa şəkildə desək, magiyanın tarixdəki yeri belədir: 
o, öz əsas prinsipinə görə məlum sivilizasiyaların ən aşağı pilləsinə aiddir. 
Magiya dünyanın əqli inkişafında çox az rol oynamış ibtidai cəmiyyətlərində 
indi də bütün gücü ilə qorunmaqdadır. Onu bu səviyyədən başlamaqla daha 
yüksək səviyyələrdə müşahidə etmək mümkündür: Belə ki, vəhşilərin əksər üsul 
və vərdişləri əhəmiyyətli dəyişiklik olmadan öz yerini qorumaqda davam edir. 
Zamanla yeni üsullar meydana çıxmış və köhnə ilə yeninin bu qarışığı ən  yeni 
mədəni xalqlarda qorunub qalmışdır. Lakin həmin əsrlər ərzində qabaqcıl 
cəmiyyətlər öz rəylərində getdikcə daha çox təcrübi yoxlamalara əsaslandıqca 
bu sirli fəaliyyət sadə mədəni qalıqlar səviyyəsinə düşdü və biz onu müasir 
dövrdə əsasən elə bu şəkildə də aşkar edirik” (6, 92).      

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, elmi biliklərin inkişafı magik bilikləri 
cəmiyyətin həyatındakı aktuallığını minimuma endirir. Lakin E.Taylorun yaz-
dığından da göründüyü kimi, elm magiya üzərində qəti və həlledici qələbə çala, 
onu ümumiyyətlə insanların həyatından silə bilməmişdir. Magiya öz funksioal 
strukturunun gücü ilə daim yeniləşən cəmiyyətdə özünü qorumağa, öz yerini 
saxlamağa və möhkəmləndirməyə çalışmış və buna müəyyən dərəcədə nail 
olmuşdur.  

Çağdaş dönəmdə magiya ibtidai bilik və praktikanın yalnız “mədəni 
qalığı” hesab olunmur. Bəzən elə olur ki, magiya ən müasir cəmiyyətlərdə belə 
aktuallaşa bilir. Məsələn, keçən əsrin 90-cı illərində keçmiş SSRİ məkanında 
magiya, mifologiya, falçılıq kimi fenomenlərin, əsasən, yeni adlar altında 
(ekstrasenslik, parapsixologiya və s.) canlanması müşahidə olundu. SSRİ-nin 
dağılması, inqilablar, iqtisadi fəlakətlər, mənəvi sıxıntılar, streslər cəmiyyətdə 
kütləvi psixozlara səbəb olurdu. İnsanların əksəriyyətinin uzun illər ərzində adət 
etdikləri həyat tərzi pozulmuş, bir çoxu ümidsizliyə qapılmışdı. Bu dövrdə 
magiya canlanmağa başladı. Real həyatdan ümidlərini kəsən insanlar falçılara, 
baxıcılara, cadugərlərə, ekstrasenslərə üz tuturdular. Bu cəhətdən. tamamilə 
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sivil, savadlı, təhsilli insanların yaşadığı keçmiş SSRİ-də, o cümlədən 
Azərbaycanda insanların magiyaya belə meyllənməsi bizi “ictimai şüur” adlanan 
fenomenə yeni gözlə baxmağa vadar edir.  

Bütün bunlar bizə magiyanı ibtidai şüur fenomeni kimi bu gün müasir 
şüurda yaşayan “mədəni qalıntı” olmaqla bərabər, müasir şüurun passiv ehtiyat 
fondu kimi səciyyələndirməyə imkan verir. Bəzi hallarda mifologiyanın, 
magiyanın müasir şüurda aktuallaşması bunu deməyə əsas verir. Yəni magiya 
müasir şüurda sanki “dincələrək”, “pusquda” yataraq öz zamanını gözləyir. Bu 
zaman, şərait yaranan kimi o, dərhal özünü canlı qüvvə kimi təzahür etdirir. 

XIX əsr klassik antopologiyasının (C.C.Frezer, E.B.Taylor) magiya haq-
qındakı baxışları XX əsrdə daha da inkişaf etdirilərək nəhəng təlimlərin tərkib 
hissəsində öyrənilməyə başladı. Bu cəhətdən analitik psixologiyanın banisi Karl 
Qustav Yunqun fikirləri diqqəti cəlb edir. Yunqa görə, magiya istifadə etmək, 
rəhmə gətirmək, ya da dağıtmaq məqsədi ilə qeyri-şüuri (təhtəlşüuri) güclərə 
mane olmaq, yaxud yardım etmək cəhdidir. Bu yolla onların ya məhvedici gücü 
durdurulur, ya da həmin güclə birləşməyə nail olunur (5, 82). 

 K.Q.Yunq magiyanı analitik-psixoloji aspektdən izah edərək, onu qeyri-
şüuri, yaxud başqa adı ilə desək, təhtəlşüurla əlaqələndirmiş və bununla da 
magiyanın psixik mexanizm olduğunu ortaya qoymuşdur. O belə hesab edir ki, 
magiya qədim insanın həyatının qurulmasına, daha doğrusu təşkilinə xidmət 
edir. Başqa sözlə, onun üçün bütün mifik-magik obrazlar psixikanın qeyri-şüuri 
hissəsi, başqa sözlə təhtəlşüurla bağlıdır.  

Əslində, K.Q.Yunq öz yanaşmasında haqlıdır. Çünki bütün mifik obrazlar 
metafizik təbiətlidir və bu mənada insanın şüurundan daha çox onun təhtəlşüuru 
ilə bağlıdır. Yəni bizim düşüncəmizdəki bütün mifik obrazlar öz psixoloji 
əsasları etibarı ilə təhtəlşüurdan gəlir. Məsələn, biz reallıqda hal analarının və s. 
demonik-animistik obrazların canı, qanı, bədəni olan fiziki varlıqlar olmasına 
inanmırıq. Lakin gecə qaranlıqda qəbiristanlq yanından ötəndə, yaxud qaranlıq, 
vahiməli yerdə tək olanda insanı qorxu basır, o vahiməyə düşür və hər an 
qarşısına nə isə bir vahiməli, qorxulu, dəhşətli varlığın çıxacağından qorxur. Bu 
an insanın ağlına, gözünün qabağına bildiyi bütün demonik qüvvələr gəlir. Sanki 
həmin qüvvələr bu dəqiqə onun üzərinə hücum edəcəklər. Beləliklə, qorxu, 
vahimə, həyacan insanın qeyri-şüuri yaddaşını aktivləşdirir. Bu mənada, Yunqun 
magik-mifik obrazları “qeyri-şüuri güc”lər adlandırması onun analitik-psixoloji 
təlimi baxımından tamamilə yerindədir. Yunq maqların həm də cəmiyyətdə 
fövqəladə gücə malik liminal fiqurlar hesab olunmasından bəhs etmişdir. Burada 
“liminal” ifadəsi diqqəti çəkir. Bu sözdən termin kimi ilk dəfə Arnold van 
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Qennep işlətmişdir. O göstərmişdir ki, keçid ritualları üç fazadan (mərhələdən) 
ibarət prosesdir.  

1. Bölünmə (s e p a r a t i o n):  
Bu birinci faza bir şəxsin, yaxud bütöv bir qrupun sosial strukturda əvvəl 

tutduğu yerdən və müəyyən mədəni durumlardan qopmasını/ayrılmasını nəzərdə 
tutur. 

2. Hüdud (m a r q o / l i m e n): 
“Liminal” dövr olan ikinci faza ara mərhələdir. Bu mərhələdə “keçid 

edən” subyekt ikili cizgi əldə edir.  
3. Bərpa (r e a g g r e g a t i o n): 
Bərpaedici üçüncü faza keçidi tamamlayır. “Keçid edən” bu mərhələdə 

yenidən sabit durum əldə edir və bunun sayəsində “struktur” tipi olma hüququ 
və vəzifələrini əldə edir (1,17). 

Professor S.Rzasoy A.V.Qennepin göstərdiyi bu üç mərhələni daha sadə 
və anlaşıqlı dildə belə izah edir: “Beləliklə: 

– Fərd (subyekt) keçid ritualının birinci mərhələsində əvvəlki 
durumundan (statusundan) ayrılır; 

– Fərd ikinci mərhələdə aralıq vəziyyətə düşür: ikili statusda olur. Burada 
o, əvvəlki halından (statusundan) yeni hala (statusa) keçir. Lakin bu mərhələ 
aralıq (keçid) mərhələsidir: nə yeni, nə köhnə haldır, bunları birləşdirən, qovuş-
duran ikili haldır. Bu baxımdan, fərd nə köhnə statusundan tam ayrılmayıb, nə 
də yeni statusuna tam şəkildə qovuşmayıb. Bu, hər iki (köhnə və yeni) statusun 
xassələrini dinamik qarşılıqlı təsirdə qovuşduran ikili status halıdır. Bu hal 
(aralıq vəziyyət) ikinci fazanın sonuna qədər davam edir; 

– Fərd üçüncü fazada ritual halından adi həyat halına bərpa olunur. Lakin 
o, öz əvvəlki həyatına yeni statusda, bu statusun ona verdiyi bütün sosial-
mədəni, siyasi-ideoloji hüquq və vəzifələri qazanaraq qayıdır. Onun yeni statusu 
yeni adla təsbit olunur (4, 99). 

Keçid ritualları subyektin bir sosial fazadan, yaş qrupundan və s. o birisinə 
keçməsini nəzərdə tutan ərgənlik mərasimləridir. Məsələn, toy, yas, adqoyma, 
çilədənçıxma, oğlan uşaqlarını sünnət etdirmə və s. keçid rituallarıdır. Subyekt 
toy mərasimi ilə subaylıqdan evliliyə, yas vasitəsilə dirilər dünyasından ölülər 
dünyasına, sünnət mərasimi vasitəsilə uşaqlıqdan kişiliyə keçir. Yəni bir mər-
hələdən o biri mərhələyə keçid ritualları vasitəsilə baş tutur və bu proses 
A.V.Qennepə görə üç mərhələdən ibarətdir. Həmin mərhələlərdən ikincisi 
liminal mərhələdir.  

Viktor Terner A.Qennepin işlətdiyi “liminal” terminin izah edərək yazır ki, 
“limen” latınca “astana” deməkdir. Liminal varlıqlar nə burda, nə ordadır, nə 
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bu, nə odur; onlar qanun, adət, şərait və mərasim tərəfindən yazılmış və 
müəyyənləşdirilmiş durumların ortasındakı aralıqdadır. Bundan dolayı onların 
ikimənalı və qeyri-müəyyən xüsusiyyətləri sosial və mədəni keçidləri rituallaş-
dıran çox cəmiyyətlərdə simvolların böyük rəngarəngliyi ilə ifadə olunur. Belə 
ki, liminallıq tez-tez ölümə, bətndaxili həyata, görünməzliyə, qaranlığa, ikicin-
sliyə, boşluğa, gün, ya da ay tutulmasına bənzədilir (7,69). 

Göründüyü kimi, K.Q.Yunq da maqları (kahinləri, cadugərləri, falçıları və 
s.) liminal varlıqlar hesab edir. Liminalı varlıqlar, sadə bir dillə desək, iki dünya 
– bu dünya ilə o biri dünya arasında mövcud olan, iki dünya arasında hərəkət 
edə bilən varlıqlardır. Onları elmdə həm də medaitorlar adlandırırlar. “Me-
diator” – “mediasiya” sözündən əmələ gəlmiş isimdir. Mediasiya etmək – fərqli 
dünyalar arasında hərəkət etmək, onlar arasında əlaqə yarada bilmək deməkdir. 
Belə liminal-mediator obrazlardan biri “Kitabi-Dədə Qorqud” eposundakı Dədə 
Qorquddur. O, əsil mediator, liminanal varlıqdır. O, Oğuz elinin bilicisidir. 
“Bilicilik” burada adi, praktiki bilikləri bilmək yox, gizli elmləri, qeyb aləmi ilə 
bağlı bilikləri bilməkdir. Allah Dədə Qorqudun könlünə ilham verir, o da qeyb 
aləmindən müxtəlif məlumatlar alaraq insanlara çatdırır. Bu cəhətdən Dədə 
Qorqud iki dünya arasında yerləşir: 

1. İnsanların dünyası; 
2. Qeyb aləmi. 
O, iki dünya arasında yerləşdiyi üçün ikili varlıq, yaxud K.Q.Yunqun dili 

ilə desək, məhz liminal fiqurdur. Yəni öz dünyasında ola-ola başqa dünyalara 
səyəhət edə, başqa dünyalarla əlaqə saxlaya bilir.  

Magiyanı dinin ilkin formaları sırasına aid edən S.A.Tokarev yazır ki, din 
tarixində magik mərasim və təsəvvürlər yüksək dərəcədə əhəmiyyətli rol oy-
namış və oynamaqdadır. Magiya – erkən din formalarından tutmuş son mərhə-
lələrə qədər istənilən dinin ən əhəmiyyətli və üzvi təkib hissələrindən biridir  
(8,404). 

Magiya-din münasibətləri baxımından diqqəti, ilk növbədə, məşhur qərb 
alimi Mirçea Eliadenin fikirləri cəlb edir. O yazır ki, inanc və mərasimlər bizi 
magik düşüncə sahəsinə çəkib aparır. Lakin biz xalq praktikasının magiyadan 
asılılığını qəbul etməklə düyünvurmanın (düyünçalmanın) ümumi simvolikasını 
magik mentallığın müstəsna yaradıcılığı kimi nəzərdən keçirməkdə haqlıyıqmı? 
Biz fikirləşmirik ki, bu, belə olub. Hətta hind-avropalılarda düyünvurma məra-
sim və simvolları xtonik-ay elementlərinə də malik olub, bundan irəli gəlməklə 
magik təsirlərlə yoğrulsa da, təkcə əsl dini təcrübəni deyil, həm də insan və 
dünya haqqında ümumi təsəvvürləri əks etdirən sənədlərə də izah vermək 
lazımdır (2, 200). 
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Qeyd edək ki, M.Eliade bu fikri düyünvurmanın magiyası ilə bağlı 
söyləmişdir. Belə ki, düyünvurma, yaxud başqa adı ilə – düyünçalma dünya 
xalqlarının inanclar sistemində geniş yayılmış mahik praktikadır. Azərbaycanda 
da falçılar, baxıcılar, cadugərlər düyün vururlar. Buna düyünçalma da deyilir. 
Məsələn, birinin bəxtini açmaq, yaxud bağlamaq üçün düyün çaldırırlar. 

Göründüyü kimi, M.Eliade xalq praktikasının magiyadan tam asılılığını 
qəbul etmir. O, burada dini təsəvvürlərin rolunun da aktiv olduğunu göstərir ki, 
bu da bizi istər-istəməz magiya və din problemi ilə üzbəüz qoyur. 

Magiya və din məsələsi ayrıca olaraq C.C.Frezerin yaradıcılığında işlən-
mişdir. O, yazır ki, bir sıra magik ayinlərdə ruhların müdaxiləsi nəzərdə tutulur: 
dualar və qurbanvermələr vasitəsilə  onların xeyirxahlığını qazanmağa cəhd 
olunur. Bu hallarda magiya din ilə qovuşmada çıxış edir. Təmiz şəkildə rast 
gəlinən magiyada bir təbii hadisə zərurət olaraq heç bir ruh, yaxud köməkçinin 
qarışması olmadan o birisinin ardınca dəyişməz şəkildə gəlir (3, 53). 

Göründüyü kimi, C.C.Frezer burada magik aktın icrasında ruhların, 
duaların, qurbanvermə aktlarının iştirakını dini tərkiblər kimi nəzərdən keçirir. 
Müəllifə görə, təmiz magiya bu cür dini tərkiblərin iştirakı olmadan baş verir. 
Bu cəhətdən Frezer magiyanı hətta elmlə müqayisə edir. 

Beləliklə, aydın olur ki, magiya və elm – hər ikisi eyni prinsiplərlə işləyir: 
hər ikisi oxşarlıq və təmas qanunundan istifadə edir. Lakin onları fərqləndirən 
əsas cəhət həmin prinsiplərlə əldə olunan nəticələrin necə şərh olunmasıdır. Elm 
onları elmi məntiqlə, magiya isə magik məntiqlə şərh edir. Buna uyğun olaraq 
nəticələr də fərqli olur.  

Göründüyü kimi, C.C.Frezer magiya ilə din əlaqələrindən danışarkən onlar 
arasında əsaslı fərqləri axtarır. Bu fərqin birini o, magiya ilə elmin eyni 
prinsiplər əsasında işləməsində görür.  

Burada məsələnin mahiyyəti onunla bağlıdır ki, magiyanı, ümumiyyətlə, 
dindən kənarda götürüb şərh etmək mümkün deyildir. Axı magiya dinin ibtidai 
forması hesab olunur. Lakin o, bütövlükdə din deyildir. Bütün oxşar cəhətlərinə 
və ümumi köklərinə baxmayaraq, dini magiyadan fərqləndirən fundamental 
cəhətlər vardır. Lakin bu cəhətləri fərqləndirməyin özü son dərəcə çətindir. 
Tədqiqtaçılar magiya və din anlayışları arasında olan semanntik sahəyə baş 
vuraraq o qədər fərqli fikirlər söyləmişlər ki, bunlar arasında ümumi, ortaq 
cəhətləri tapmaq müşkülə çevrilmişdir. Ona görə də C.C.Frezer məsələni çox 
ehtiyatla qoyur və düzgün məntiqi nəticələrə gəlməyə çalışır. 

Beləliklə, folklor-magiya əlaqələrinə magiya-din-folklor kontekstində 
baxış çox mühüm məsələləri ortyaya çıxarır. Folkor şifahi yaradıcılıq hadisəsi 
kimi, həm magik, həm də dini təsəvvürləri özündə əks etdirir. Folklorun düşüncə 
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sistemi kimi obyektiv şəkildə anlaşılması magiya və dini təsəvvürlərinin bir-
birindən fərqləndirilməsini tələb edir. Bu cəhətdən magiyanın insanın təbiət 
üzərində hakimliyini, dinin isə ona tabeçiliyini əks etdirməsi folklor-magiya 
probleminin öyrənilməsinə daha bir baxış bucağı vermiş olur. 

Magiya itimai şüurun inkişafında bir mərhələ və dinin ibtidai formaların-
dan biri hesab olunur. Folklor isə xalqın şifahi bədii yaradıcılığıdır. Lakin 
folklor sırf bədii hadisə deyildir. O, öz kökləri etibarilə həm də magiyaya bağ-
lanır. Bu cəhətdən onları birləşdirən ortaq nöqtə magik söz kultlarıdır. Ovsunlar, 
tilsimlər, sözlü sehr formulları belə magik söz kultlarının izləridir. 

Ovsunların, sehrin və magik elementlərin müəyyən hissəsi əsatiri təsəv-
vürlərlə bağlı yaranmışdır. Bunların bir qismi tarixi Azərbaycan arealında qədim 
türk tayfalarının mifik təsəvvürləri ilə əlaqədar olmuşdursa, digəri zərdüştilik 
görüşlərinin təsiri ilə yaranmışdır. Ayrı-ayrı kultlar, xüsusən də təbiət hadisələri 
ilə bağlı ovsun və magiyalarda daha qədim təsəvvürlərin izləri nəzərə çarp-
maqdadır.  
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Vəfa Bünyadova 
ATALAR SÖZÜ VƏ ZƏRBİ MƏSƏLƏLƏRİN FOLKLOR SİSTEMİNDƏ        

RUS-İNGİLİS ƏDƏBİYYATINDA ÖYRƏNİLİMƏ OBYEKTİ KİMİ 
XÜLASƏ 

Milli mədəniyyət söz, frazeolloji birləşmələr, aforizmlərlə yanaşı atalar 
sözü, məsəllər, qanadlı sözlər kimi dil səviyyələrini özündə əks etdirir. Məhz 
dilin bu səviyyəsi dil daxili əlaqələri birbaşa aydışlaşdırır, bizi əhatə edən aləmi 
və əşyaları adlanıdır, həyatda mövcud olan ifadələri möhkəmləndirir. Məhz bu 
dil daşıyıcılarla milli mədəniyyətinin güzgüsü və qoruyucusudur. 

Atalar sözləri və deyimlər xalq yaradıcılığının qədim janrlarındandır. 
Onlardan bəziləri yazıdan əvvəl yaranıb. Ona görə də bir çox aforistik ifadələrdə 
mənbə bəlli deyil. İngilis atalar sözlərinin və deyimlərinin meydana gəlməsinin 
mənbələri isə bunlardır: floklornümunələri, ədəbi və dini mətnlər. Eyni zamanda 
görkəmli şəxsiyyətlərin əsərlərindəki ibrətamiz, lakonik, məntiqi ifadələr. 

Açar sözlər: atalar sözü, dil, millət, linqvistika, məqalə 
 

Vafa Bunyadova 
PROVERBS AND SAYIİNGS AS OBJECT OF STUDYING  

IN THE FOLKLOR SYSTEM İN RUS-İNGLİSH LİTERATURE 
SUMMARY 

The national culture is most fully and brightly shown in such units of 
language as the words phraseological units and language aphorisms including 
proverbs, sayings and popular expressions. This layer of language directly 
reflects extra language reality, calls objects and the phenomena of the  world 
surrounding us, fixes the sontenst which is going back to people living 
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conditions – the native speaker of this or that language, being a mirror and the 
keeper of national culture. 

Proverbs and sayings – an ancient genre of folk art. They have arisen in 
ancient times, and trace the roots back deep into of centuries. Many of them 
appeared when there was no writing. Therefore the question of primary sources 
are still open. It is possible to underline such main sources of emergence of the 
English proverbs and sayings: national, literary, bible origin, adoption and use 
of quotes of Shakespeare as proverbs and sayings. 

Key words: proveb, language, people, lingvistics, article 
 
Человек способен понимать мир и самого себя благодаря языку, в 

котором закрепляется общественно – исторический опыт – как общечело-
веческий, так и национальный. Интерес современного человека к своему 
прошлому, истокам своей культуры заставляет его внимательно всмо-
треться в язык.  

Из пословиц и поговорок во многом складывается языковая картина 
мира, определяющая восприятие мира носителями языка. В лингвистике 
существуют разные определения языковой картины мира. В данной статье 
мы принимаем следующее определение: «Языковая картина мира – это 
выработанное многовековым опытом народа, осуществляемое средствами 
языковых номинаций изображение всего существующего как целостного и 
многоступенчатого мира в своем строении и в осмысляемых языком связях 
своих частей, представляющего, во-первых человека, его материальную и 
духовную жизнедеятельности и, во-вторых, все то, что его окружает: 
пространство и время, живую и неживую природу, область созданных 
человеком мифов и социум». 

Пословицы и поговорки – широко распространенный жанр устного 
народного творчества. Они сопровождают людей с давних времен. Такие 
выразительные средства, как точная рифма, простая форма, краткость, сде-
лали  пословиц и поговорки стойкими, запоминаемыми и необходимыми в 
речи. 

Пословицы и поговорки – древний жанр народного творчества. Они 
возникли в далекое время, и уходят своими корнями вглубь веков. Многие 
их них появились еще тогда, когда не было письменности. Поэтому вопрос 
о первоисточниках стоит еще открытым. Можно выделить такие основные  
источники возникновения английских пословиц и поговорок: народное 
литературное, библейское происхождение, заимствование и использование 
цитат Шекспира в качестве пословицы и поговорок. 
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Пословицы следует отличать от поговорок. Главной особенностью 
пословицы является ее законченность и дидактическое содержание. 
Поговорка отличается незавершенностью умозаключение, отсутствием 
поучительного характера. Обычно в качестве поговорок приводятся такие 
выражения, как: 

When pigs can fly (русское «когда рак на горе свиснет»). 
When two Sunday come together («когда луна в солнцем встретится»). 
Иногда очень трудно отличить пословицу от поговорки или провести 

четкую грань между этими жанрами. Поговорка граничит с пословицей, и в 
случае присоединения к ней одного слова или изменения порядка слов 
поговорки часто становится пословицами, а пословицы – поговорками.  

Заслуживают внимания те выразительные средства, с помощью 
которых достигается стойкость или запоминаемость пословиц и поговорок. 
Одно из таких средств – это точная или ассонансная рифма: 

Little strokes fell great oaks.             A stitch in time saves nine. 
Краткость является существенным аспектом запоминаемых высказы-

ваний. Лишь очень немногие пословицы и поговорки многословны, 
большинство из них содержит не более пяти слов: 

Boys will be boys.                   Dead men tell no tales. 
Источники возникновения пословиц и поговорок самые разнообраз-

ные. Чтобы стать пословицей, высказывание должно быть воспринято и 
усвоено простыми людьми. При этом первоисточник высказывания часто 
забывается. Превратившись в пословицу, оно становится частью общес-
твенного сознания; произносящему пословицу неважно, кто ее придумал. 
Можно безошибочно предположить, что любая пословица была создана 
определенным человеком в определенных обстоятельствах, однако для 
очень многих старых пословиц источник их происхождения полностью 
утрачен. Поэтому правильнее будет сказать, что пословицы и поговорки 
имеют народное происхождение, что их первоисточник находится в 
коллективном разуме народа. Во множестве высказываний, суммирующих 
повседневный опыт, значение слов, по-видимому, перерастало в форму 
пословицы постепенно, без какого-либо явного объявления. Фраза “Make 
hay while the sun shines”, берущая свое происхождение из практики 
полевых работ, является примером такой пословицы. Любой фермер 
ощущает правоту этой мысли, не обязательно выражаемой именно этими 
словами. Но после того как многие сотни людей выражали эту мысль 
многими различными способами, после многих проб и ошибок эта мысль 
приобрела, наконец, свою запоминаемую форму и начала свою жизнь в 
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качестве пословицы. Подобным образом, высказывание “Dont put all your 
eggs in one basket” возникло в результате практического опыта торговых 
взаимоотношений. 

Другой важный источник английских пословиц – это пословицы и 
поговорки на других языках. Здесь опять же трудно быть уверенным в 
первоисточнике. Если пословица прежде, чем стать английской, сущес-
твовала на латинской, французском или испанском языке, то нет уверен-
ности, что она до этого не была заимствована из какого-либо  другого 
языка. Вполне возможно, что она вначале была английской, но не была 
записана. Некоторые из наших заимствованных пословиц полностью ас-
симилировалась в Англии, но многие из них не сумели этого сделать. Нам 
не нужно много думать над тем, какая латинская пословица легла в основу 
нашей “He gives twice who gives quickly”, однако пословица “Through 
hardship to the stars” звучит как-то чужеродно и в меньшей степени похожа 
на пословицу, чем латинское “Per aspera ad astra”. Большое число заим-
ствованных пословиц осталось в оригинале. Среди них: 

Noblesse oblige.                 In vino veritas. 
Пословицы и поговорки, являясь неотъемлемым атрибутом народного 

фольклора, и в свою очередь, атрибутом культуры данного народа, несут в 
себе отражение жизни той наци, к которой они принадлежат, это образ 
мыслей и характер народа. 

Например, пословица: The glass is always greener on the other side of  
the fence. Дословный перевод этой пословицы звучит так: Трава всегда 
зеленее по ту сторону забора. Но в русском языке такой пословицы нет, 
зато есть другая пословица: Хорошо там, где нас нет. 
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AZƏRBAYCAN FOLKLOR  JANRININ  MÜHÜM HİSSƏSİ OLAN 

ATALAR  SÖZLƏRİ  VƏ ZƏRBİ-MƏSƏLLƏRİN İNGİLİSCƏSİNDƏ 
OPTİMAL VARİANTIN TAPILMASI 

  
Açar sözlər: Tərcümə, ekvivalent, analoq, mənbə dil, hədəf dil.                                      

 
Finding the Optimal Option in English of Father's Words and Persecutions, 

Which are an Important Part of the Azerbaijani Folklore Genre 
Kamala Mehdikhanli 

SUMMARY 
Folklor janre is  science,  art  and  skill.  A  perfect  translation  is  the  one  

which  joins  all  the  features  of  the  original   texts. As  English and  Azer-
baijan  proverbs  preserves outlook, traditions, national  values  of  these  
people, we  face a number  of  problems in translations of  these.  Between  azeri  
and  English  proverbs  there  are  many  closest meanings  even  similarities  for  
their  meanings  and  contents.        

Key words: Translation, equivvalent, analogue, source languag, target 
language                                                                         

                                                                                                        
Folklor janrı  dilçillik elminin mühüm  sahələrindən  biridir.  Bildiyimiz   

kimi,  elm  və  mədəniyyət inkişaf  edir,  xalqların qarşılıqlı  münasibət, əlaqələ-
ri  tərəqqi  tapır. Təbiidir ki,  xalqlar arasındakı  mədəniyyət,  münasibət, elm, 
ədəbiyyat, sənət-bütün bunlar  hamısı tərcümənin vasitəsilə  tərəqqi  tapır, çi-
çəklənir.  Bu  cür  inkişaf  tərcüməsiz  qeyri-mümkündür.  Dünya   mədəniyyəti,  
dünya   ədəbiyyatı   tərcümənin   vasitəçiliyi  ilə  bir-birinə  qaynayıb – qarışır.                                                                                                                   

Müxəlif dillərin istifadə olunmasına baxmayaraq, tərcümə insanlara  ide-
yalarını, fikirlərini  ötürdükləri  imkanı  verən bir vasitədir. Tərcümə  həm  elm,  
həm  incəsənət, həm də  bacarıqdır. Tərcümə iki dilin quruluşu və kombinasiyası  
haqqında mükəmməl bir  bilik tələb etdiyinə görə ayrı  bir elm  sayılır. Tərcümə 
orijinal  bir  mətni  onunla tanış olmayan oxucuya təqdim edərkən onu  anlaşılan  
bir məhsul  formasında yenidən işləyib hazırlamaq  istedadı  tələb  etdiyinə  görə  
bir  incəsənət  hesab olunur. Tərcümə  zamanı  yaranan hər hansı  bir çətinliyi  
aradan qaldırmaq və hədəf dildə qarşılığı olmayan sözləri tərcümə etmək  baca-
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rığı tələb etdiyi üçün də tərcümə bir bacarıqıdır. Z.Əlizadə Atalar sözləri haq-
qında yazır: “Hər iki dildə orijinal tərcümə olunmuş leksik, qrammatik və 
semantik  cəhətdən özünəməxsus, xüsusilə  zəngin olan dil vahidləri tərcümənin 
əsasını  təşkil edir.  Tərcümə zamanı  bu  dil  vahidlərinin  düzgün  seçilməsi  və  
yerində düzgün işlədilməsi, tərcümə olunan dilin orijinallığının qorunub  saxlan-
ması  həm  tərcümə olunan dilin, həm də hədəf dilin  özünəməxsus xüsusiy-
yətlərini bilməsini tələb edir”(1-s.18). Ələlxüsus da, xalqın yüzilliklər boyu ya-
ratdığı milli və mənəvi sərvəti olan atalar sözləri və zərbi-məsəllər, idiomlar, 
frazeoloji  birləşmələr - bunları  başqa dillərə tərcümə edib,  ekvivalentini 
verməkdə, onun özünəməxsus dəyərini qorumaqda tərcüməçilər həqiqətən də 
ciddi çətinliklərə üzləşirlər.                                                                                                             

Frazeoloji birləşmələri, o cümlədən də atalar sözlərini araşdırıb tədqiq edən 
alimlərimiz, ələlxüsus da atalar sözləri kimi idiomatik birləşmələrin başqa dillərə 
tərcüməsi problemi ilə məşğul olan dilçilərimiz tərcümə prosesində tez-tez çətinlik-
lərlə rastlaşdığını, problemlərlə üzləşdiyini etiraf ediblər. Tərcümə  prosesində veril-
miş sözlərin, eləcə də atalar sözlərinin analoqunun və ya ekvivalentinin tapılması, 
bu ifadələrin məzmununun tərcüməsini münasib bir şəkildə verilməsi və bu frazeo-
loji birləşmələrin, o cümlədən atalar sözlərinin tərcümələrinin lüğət şəklində tərtibi 
sahəsində müvəffəqiyyətlərimizə baxmayaraq, təəssüf ki, bu sahəni incələdikcə 
yenə də bəzi problemlərlə üzləşdiyimizi  görürük.  

Təbiidir ki, Azərbaycan və ingilis dillərinin folklorundakı atalar sözləri bu 
xalqların öz dünyagörüşünü, adət - ənənələrini təfəkkür formasını, özünəməxsus 
milli – mənəvi dəyərlərini qoruyub saxladığına görə bunların tərrcüməsi 
məsələsində də bir çox məsəllərlə qarşı – qarşıya duyuruq.  

B.H. Tahirbəyovun fikrinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, atalar sözlərinin 
mənbə dildən hədəf dilə tərcüməsi zamanı üç üsuldan istifadə etmək olar. 
Onlardan birincisi ''uyğunsuz uyğunluqlar ''dır ki, bura Azərbaycan və ingilis 
dilindəki məzmununa görə tamamilə uyğunluq təşkil edən və ekvivalent olan 
atalar özləri daxildir(2-s.12).  Həm Azərbaycan,həm də ingilis  atalar  sözlərini  
müqayisə etdikdə görürük ki, hər iki dildəki atalar sözlərinin arasında bir-birinə  
tamamilə uyğun gələnləri də var. Bu da o deməkdir ki, hər iki xalqın düşüncəsi, 
həyata baxışı və bu baxışlardan qaynaqlanan, alınmış nəticələr (burada yaranmış 
atalar sözləri nəzərdə tutulur) oxşar və ya eyni olduğu üçündür. Bizə  isə  bu  
nəticələri (atalar sözlərini) müqayisə etmək qalır. Həm müqayisə edərək, həm də 
araşdıraraq biz hər iki  xalqın  tarixini,  adət-ənənələrini və həm mənəvi, həm də 
psixoloji təkamül yolunu öyrənmiş oluruq. Nümunələrə diqqət yetirək.  Səhifə-
nin sol tərəfindəki sütununda ingilis atalar sözləri, sağ tərəf sütununda  isə  on-
ların  Azərbaycan  dilindəki  qarşılığı  verilir:      
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A stitch in time saves nine.                          Hər iş öz vaxtında yaxşıdır.                         
He works best who knows his trade.            Hər iş öz ustasının əlində asandır.            
All are not friends that speak us fair.           Hər axan su şirin olmaz.                               
Envy never enriched any man.                     Paxıl artmaz.                                                      
The tongue is not steel, yet it cuts.               Dil qılınc deyil, amma kəsir.                          
Beauty is skin – deep.                                  Gözəllik yalnız zahiri əlamətdir.                
All that glitters is not gold.                          Hər parıldayan qızıl deyil.                      
Good wine needs no bush.                           Yaxşı şərabın reklama ehtiyacı  

yoxdur.  
Bu  təhlil  sübut  edir  ki,  ingilis  xalqına  məxsus  frazeoloji   birləşmələ-

rin - atalar sözlərinin məzmunu Azərbaycan xalqına məxsus atalar sözlərinin 
məzmunu ilə eyniliyə malikdir. Məs: 

                                                                                                                                                                                                   
Every man thinks his own geese swans.     Heç  kim  öz  ayranına  turş  deməz.       
İt  never rains, but it pours.                         Xəta  xəta  üstündən  gələr. 
İt  is neck  or  nothing.                            Ya  xələf  olaram, ya tələf.  
 
Qeyd  edək   ki, bəzi   ingilis  atalar  sözlərinin   Azərbaycan  dilində  sadəcə  bir 
deyil, bir neçə analoqu olmayan atalar sözləri mövcuddur. Buna mial olaraq 
aşağıdakı nümunələri göstərə bilərik: 
 
Among  the  blind  the  one  eyed  man  is a king.   
– Qoyun olmayan  yerdə  keçiyə Kəraməddin ağa deyərlər;                                                          
Qazan  olmayan  yerdə  güvəc də qazandır.                                                                                       
Claw  me and I shall  claw  thee.         
Hümmət et  mənə, xidmət  edim sənə;                                    

 
Üçüncü  üsul  isə  ''uyğunsuzluqlar''  adlanır  ki, bu  da  məcazi  məna  ilə  

əlaqələndirilir. İngilis  folklorlarına   məxsus   məcazi  mənada   işlənən  atalar  
sözləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunarkən elə  məcazi  mənada da  işlədilir.                                          

 
Dog  does  not  eat  dog.      -      ; İt it əti  yeməz ;  İt  itin  ayağını  basmaz                                                                                               
 
Elə  bu  nümunələrin  də  bir  deyil, bir  neçə  analoqu   görürük 
Velvet paws hide sharp claws - Yumşaq  pəncələrdə iti caynaqlar  gizlənir.                 

. 
Bu nümunədə də  isə  əksinə, ingilis  variantının  ekvalenti  göstərilib. 
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If  the cap  fits  you, wear  it.             Papaq  başına  olursa, qoy.                         
Nəqli cümlə şəklində inkar formalı ingilis atalar sözlər Azərbaycan dilində  

elə inkar formasında da tərcümə edilmiş və ya ekvivalent və analoqu  veril-
mişdir. Nümunələrə  diqqət  yetirək :                                                                                                      

 
Never  cross a bridge till  you  come  to  it.  
Körpüyə catmamış  heç  vaxt üstündən keçmə 
 
Never do things  by  halves -                           . 
Heç  vaxt  yarımçıq  iş  görmə ;                                                                                                        
 
A.A.Axundov özünün “Dilçiliyə giriş”əsərində yazır:” Azərbaycan  

atalar  sözləri  arasında   təsdiq   formada  işlənənlər  var  ki, onların  ingilis  
dilindəki   qarşılığının   da  inkar  formada   olduğunu   görə   bilirik (3-s.254).   
Məsələn : Axtaran  tapar. Nothing  seek, nothing  find.      '' Nothing  seek, 
nothing find '' atalar sözünün tərcüməsi  - '' Heç nə axtarmasan, heç nə də  
tapmazsan. '' – inkar  formada   olsa  da, ekvivalentinin   - '' Axtaran   tapar '' -  
təsdiq formada olduğunu görürük. 

                                                                                                                                                                                                                                              
Meşə  çaqqalsız  olmaz   -  It  is  a  small flock that has not a black   sheep. 

 
Bu tərcümə və ekvivalentlərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, əsas olan atalar 

sözlərinin tərcüməsində və ya ekvivalent və analoqun verilməsində cümlənin təsdiq 
və ya inkar formada olması deyil, əsas olan məzmunun, atalar sözlərinin məğzinin 
hədəf dilə işlək formada, xalqa rahat formada və öz milli keyfiyyətlərini qoruyub 
saxlaya  biləcəyi  formada  verilməsidir. Bu da  ki, tərcüməçidən  xüsusi bacarıq  
tələb edən bir işdir. Yaxşı tərcümə dedikdə, mümkün qədər səlist və rəvan, 
ideomatik (hələ atalar sözlərinin tərcüməsin də xüsusilə), metaforik, mətnin 
orijinallığını qoruyub saxlayan mətnin mənasını, məzmununu mümkün olduğu 
qədər yaxşı ifadə edən, mətnin, eləcə də, atalar sözlərinin bədii gözəlliyini olduğu 
kimi ifadə etməyi bacaran bir tərcümə nəzərdə tutulur. 
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SUMMARY 
The Azerbaijani national games have appeared in a context of a complex 

of especially significant ceremonies along with various cults and beliefs. 
National games in system of dances had syncretic character and played a role as 
primary sources of dialogue and the information. From the view of globalization 
and integration processes into world culture a researching of the games as the 
information on civilization’s values, and their studying in a context of the 
European culture are promote to representation of our folklore at high level 
within the limits of the world culture.  

Key words: folklore,English, the oral folk literature, period of renessance 
 
İngilis və ya anqlosaks ədəbiyyatı — 1066-cı ildə Normand 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 əsərləri. Bu 
əsərlərə epik poeziya, aqioqrafiya, İncilin tərcüməsi, dövlət sənədləri, xronoliji 
sənədlər, tapmacalar və digər janrlar daxildir. Bəhs edilən dövrdən bütün bu 
janrlara aid 400-ə qədər qorunub saxlanmış əlyazma mövcuddur. 

Şifahi xalq ədəbiyyatı erkən ingilis mədəniyyətində sarsılmaz mövqeyə 
malikdir. Bu səbəbdən də epik şeirlər çox geniş yayılmışdır və “Beəvulf”’ da 
daxil olmaqla bəziləri bu günümüzə kimi qorunub saxlanılmışdır. Hazırki 
əlyazmalarda qədim ingilis dilində yazılmış bir çox şeir, çox güman ki, 
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müharibə mövzusunda olan erkən german şeirlərindən alınmışdır. Bu tip poeziya 
İngiltərəyə gətirildiyi zaman artıq o nəsildən-nəslə şifahi halda keçməkdə idi. 

Tarixi mövzulu əsərlər. Xronikalar geniş miqyasda tarixi və ədəbi hadisə-
lərdən ibarətdir və diqqətəlayiq nümunələrdən biri də anqlosaks xronikasıdır. Bu 
isə qədim ingilis dilində yazılmış və anqlosaks tarixinin qeydə alındığı tarixi 
salnamələr toplusudur. Bu xronikanın doqquz əlyazması bütöv və ya hissələr 
şəklində günümüzə qədər qorunub saxlanmışdır, lakin heç də hamısı eyni tarixi 
dəyərə malik deyil, həmçinin heç biri orijinal variant da deyil. “Maldon döyüşü” 
poeması da tarixi mövzudadır. Bu isə anqlosaksların 991-ci ildə baş verən 
Vikinq hücumunun qarşısını ala bilmədikləri Maldon döyüşünü mədh etmək 
məqsədilə verilən addır, adın verilmə tarixi isə məlum deyil. Yalnız 325 misrası 
bizə məlumdur, poemanın başlığı və sonu isə itmişdir. Antik tarix anqolosaks 
İngiltərəsindən yan keçməmişdir və qədim ingilis dilində olan bir neçə şeir son 
antik dövrün fəlsəfi mətnlərdən təsirlənərək yazılmışdır. Həcminə görə ən 
böyüyü Kral Alfredin (849-899) 9-cu əsrdə tərcümə etdiyi “Boetiusun təsəlli 
fəlsəfəsi” olmuşdur. 

Erkən orta əsr ingilis ədəbiyyatı. 
Bütün anqlosaks müəlliflərin adları məlum deyildir; Orta əsr mənbələrində 

onlardan on ikisinin adı çəkilir, lakin yalnız dördünün ana dilində əsərləri 
olduğu bilinir: Kadmon, Bid, Böyük Alferd və Sinevulf. Kadmon erkən dövr 
ingilis şairidir. Onun dövrümüzə qədər gəlib çıxmış yeganə əsəri 7-ci əsrin 
sonlarında yazıldığı güman edilən “Kadmonun himni”dir. Himn 658-680-ci illər 
arasında bəstələnmiş, 8-ci əsrin əvvəllərində oxunmuşdur və hal hazırda himnin 
14 müxtəlif variantda əlyazma nüsxələri mövcuddur. 

Orta əsr ingilis ədəbiyyatı (1100-1500) 
Bu mərhələdə dini ədəbiyyat populyarlıq qazanmağa başlamışdı və 

“Müqəddəs Odrinin həyatı”, İdmerin (1060-1126) “Müqəddəs Anselmin müasir 
bioqrafiyası” və “Cənubi ingilis əfsanəsi” kimi aqioqrafiyalar yazılır və tərcümə 
edilirdi. 12-ci əsrin sonlarında Layamon ilk ingilis dilli əsər yazmaq məqsədilə 
"Veysib" əsərindən təsirlənərək, “Kral Artur və Dəyirmi masa gecələri “əfsa-
nəsindən bəhs edən “Brut” əsərini qələmə aldı. Bu isə həmçinin Anqlosaks xro-
nikasının yazıldığı vaxtdan bəri ingilis dilində olan ilk yazılı tarixi əsər idi. Bəhs 
etdiyimiz əsrdə orta əsr ingilis dili kimi də tanınan yeni üslub formalaşır və 
inkişaf edirdi. Bu isə çətin olmasına baxmayaraq, müasir oxucular və dinləyi-
cilər üçün anlaşıqlı görünən ingilis dilinin erkən formasıdır. Orta əsrlərdə İncilin 
ingilis dilinə tərcüməsi, xüsusilə də Viklifin başçılığı altında edilən tərcümə 
ingilis dilini ədəbi dilə çevirməyə kömək etdi. 

Digər ədəbi janr olan, Anqlonormand mənbələrində Horn romantizmi kimi 
verilən Romantizm İngiltərədə kral Horn və danimarkalı Heyvlok sayəsində 13-
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cü əsrdə meydana gəlmişdir, lakin İngiltərə tarixində, əsasən, aparıcı yazıçıların 
ədəbiyyata gəlişi 14-cü əsrə təsadüf edir. Bu yazıçılar sırasına Uilyam Lanq-
land, Cefri Çoser və ən məşhur əsəri “Ser Qavain və yaşıl cəngavər” olan 
"Mirvari Şair" daxildir. 

İngilis renessansı (1500-1660) 
1476-cı ildə Uilyam Kakstonun İngiltərəni çap dəzgahı ilə tanış etməsin-

dən sonra ana dilli ədəbiyyat inkişaf etməyə başladı. Ədəbi dildə əvəzsiz rola 
malik “Ümumi dualar kitabı”nın ərsəyə gəlməsinə səbəb olan reformasiya ana 
dilli ədəbiyyat əsərlərinin yazılmasına təkan vermişdir. İngilis renessansı İngil-
tərədə 15-ci əsrin sonları 16-cı əsrin əvvəllərindən 17-ci əsrə qədər davam edən 
mədəni və bədii cərəyandır. Əksər şimali Avropa ölkələri kimi İngiltərə də ədəbi 
nailiyyətləri bir neçə əsr sonra əldə etmişdir. Renessans üslubu və ideyalarının 
sürətli inkişafda olan İngiltərədə zəif yayılmasına baxmayaraq, Elizabet erası 
16-cı əsrin ikinci yarısında İngilis renessansının zirvə nöqtəsi hesab olunur. 

Elizabet və Yakobin dövrü (1558-1625) 
16-cı əsrin sonları və 17-ci əsrin əvvəllərində I Elizabet (1558-1603) və 

sonradan I Ceymsin (1603-25) hakimiyyəti dövründə Londonda təşəkkül tapmış 
mədəniyyət möhtəşəm poeziya və dram əsərləri yaratmışdır. İngilis drammaturq-
ları öz əsərlərində orta əsr teatrının motivləri ilə faciə janrında Seneka, komedi-
ya janrında Platus və Terens kimi Roma drammaturqlarının üslublarını birləş-
dirmişlər. İtaliya İngiltərədə Renessans ideyalarının əsas mənbəyi idi və atası 
italyan olan, özü isə I Ceymsin sarayında dövlət dili məsləhətçisi kimi fəaliyyət 
göstərən dilçi alim və leksikoqraf Con Florio (1553-1625) bundan əlavə italyan 
dilinin və mədəniyyətinin əksər xüsusiyyətlərini İngiltərəyə gətirmişdir. O, 
həmçinin fransız yazıçısı Montenin əsərlərini ingilis dilinə tərcümə etmişdir. 
İtalyan dili və mədəniyyətinin təsirinə erkən Renessans dövrü ingilis şairi Tomas 
Uatın (1503-1542) şeirlərində də təsadüf oluna bilər. O, 16-cı əsrin əvvəllərində 
İtaliyanın sonet janrını İngiltərəyə tanıdan Sari vilayətinin qrafı Henri Hovardla 
(1516/1517-1547) birgə ingilis poeziyasında bir çox yeniliyin müəllifidir. Onun 
ədəbi əsərlərinin çox hissəsini italyan şairi Petrarxın sonetlərinin tərcüməsi və 
bu sonetlərə yazılmış nəzirələr təşkil etməsinə baxmayaraq, həmçinin özü də 
sonetlər yazmşdır. 

Uilyam Şekspir 
Uilyam Şekspir (1564-1616) hələ də əvəzolunmaz şair və drammaturq 

kimi diqqətəlayiqdir. Şekspir ixtisasına görə yazı-pozu işlərindən uzaq idi və 
çox güman ki, yalnız orta təhsili vardı. O, yazmağa başladıqda ingilis ədəbiyya-
tında hökmranlığı əlinə almış “universitet zəkalarından” fərqli olaraq nə 
hüquqşünas, nə də aristokrat idi. Lakin o, istedadlı və hərtərəfli idi. Şekspir ona 



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər      ●      2019/2 
 

64 
 

rişxənd edən Robert Qrin kimi “peşəkarları” geridə qoymuşdur. Şekspir tarixi, 
faciə, komediya, və son növ roman və ya tragikomediya daxil olmaqla müxtəlif 
janrlarda yazmışdır. Onun gərgin ikili süjetə malik və dəqiq komik səhnələrdən 
ibarət “Yanlışlar komediyası” kimi erkən klassik və italyan tərzində yazılmış 
komediyaları 1590-cı illərdə öz yerini romantik ruhlu möhtəşəm komediyalarına 
vermişdir. Şekspir həmçinin Petrarx modelində əhəmiyyətli dəyişikliklər edərək 
yaratdığı ingilis sonetini məşhurlaşdırdı. Həyatın ötüb keçməsi, sevgi, gözəllik 
və ölüm kimi mövzuları əhatə edən 154 sonetdən ibarət toplu ilk dəfə 1609-cu 
ildə “Şeyk-spiker sonetləri” adı altında çap olunmuşdur. İlk 17 şeir öz 
gözəlliyini gələcək nəsillərə ötürərək ölümsüzləşdirmək üçün özünü evlənməyə 
və uşaq sahibi olmağa vadar edən gənc oğlan haqqındadır. 

Elizabet dövrü teatr ədəbiyyatının ən önəmli şəxslərinə Xristofor Marlov, 
Ben Conson, Tomas Deker, Con Fletçer və Fransis Bimont daxildir. 

Marlov (1564-1593) digər mövzulara nisbətən daha çox Renessans dövrü 
insanının mənəvi dramından bəhs etdiyinə görə əsərlərinin predmeti Şekspirdən 
fərqlənir. Alman folkloru ilə maraqlanan Marlov daim bilik əldə etmək, insanın 
texniki gücünü sonuncu həddə qədər inkişaf etdirmək və ruhunu şeytana satmaq 
arzusunda olan alim və cadugərdən bəhs edən “Faust” (1592) pyesində İngil-
tərəyə Faust əfsanəsini tanıtmışdır. 

Şekspirin ölümündən sonra şair və drammaturq Ben Conson Yakobin 
dövrününn aparıcı bədii yaradıcılarındandır. Consonun estetikası Orta əsrlər 
ədəbiyyatını xatırladır və onun yaratdığı obrazlar yumor nəzəriyyəsini təcəssüm 
etdirir. Yakobin dövründə teatr ədəbiyyatının digər məşhur üslubu Yelizaveta 
dövründə Tomas Kid (1558-94) tərəfindən məşhurlaşan və sonradan Con 
Vebster (1578-1632) tərəfindən inkişaf etdirilən intiqam mövzusunda 
olan pyeslərdir. Vebsterin ən məşhur pyesləri “Ağ şeytan” (1612) və “Malfi 
hersoginiyası” (1613) əsərləridir.  
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MÜASIR FOLKLOR PARADİQMASINDA  
VİRTUAL FOLKLORUN ARAŞDIRILMASI TARİXİ 

 

Xülasə 
Müasir folklorşünasların qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri şifahi 

icra mühitindən elektronik mühitə transmissiya zamanı xalq biliyinin təzahür və 
təcəssüm imkanlarının  öyrənilməsidir. Professor Füzuli Bayatın dili ilə desək, 
ümumən hər bir folklor araşdırması (ümumilikdə isə humanitar sahə) strateji 
əhəmiyyətə malikdir. Folklor nümunələrini, həm verbal, həm vizual, həm də virtual 
sahələrdən birini digərindən üstün hesab etmədən araşdırmaq lazımdır. Folklorun 
araşdırılması dünya folklor elminin nəzəri bazası əsasında tədqiq edilməlidir.  

Məqalədə müasir folklorun paradiqmasında virtual folklorun araşdırılması-
na diqqət ayrılmış, həm Avropa folklorunda, həm də Azərbaycan folklorunda 
virtual folklorun araşdırılması tarixi ilə bağlı fikirlər açıqlanmışdır. Adı gedən 
məqalədə virtual folklorun Azərbaycan ədəbiyyatında təzahür etməsi ilə bağlı 
məsələ təhlil olunmuş, folklorşünaslığın elmi paradiqmasında araşdırma metod-
ları ilə bağlı məlumatlara da toxunulmuşdur. Folklorun bədii mətn kimi tədqiqi 
əsas götürülərkən virtual folklorun xüsusiyyətləri ənənəvi folklora nəzərən 
tədqiq edilmiş və folklorun keçdiyi tarixə nəzər yetirilmişdir. 

Məqalədə virtual folklorla bağlı araşdırma aparan tədqiqatçıların fikirlə-
rinə istinadlar verilmişdir ki, bu da müzakirə edilən məsələyə mövcud baxışı 
təhlil edərkən önəmli rol oynayır. Bu məqalədə həmçinin həm Avropa, həm 
Amerika, həm Rusiya, həm də Azərbaycan folklorşünaslığında virtual folklorla 
bağlı araşdırma aparan tədqiqatçıların yanaşmaları təhlilə cəlb edilmişdir. Bu 
təhlillər isə virtual folklorun ənənəvi folklorla oxşar funksiyaları, virtual folklo-
run özünəməxsus prinsipləri üzərində qurulmuşdur. 

Açar sözlər: müasir folklor, virtual folklor, folklorun araşdırılması, folk-
lorun tarixi 

 

Гюнай Гасанова 
История изучения виртуального фольклора  

в современной фольклорной парадигме 
Резюме 

Одной из важнейших задач, стоящих перед современной наукой о 
фольклоре, является изучение проявления и возможностей народных зна-
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ний в передаче от устной культуры к электронной культурной среде. По 
словам профессора Физули Баята, каждое фольклорное исследование 
(вообще гуманитарная сфера) имеет стратегическое значение. Примеры 
фольклора, как устного, так и визуального, а также электронного фольк-
лора следует изучать независимо друг от друга. Изучение фольклора сле-
дует сравнить с примерами фольклора в мире. 

Статья посвящена изучению виртуального фольклора в парадигме 
современного фольклора и исследует историю виртуального фольклора как 
в европейском фольклоре, так и в азербайджанском фольклоре. В данной 
статье анализируется проблема использования виртуального фольклора в 
азербайджанской литературе, затрагиваются методы исследования в науч-
ной парадигме фольклора и содержатся важные пояснения. В то время как 
изучение фольклора как литературного текста, особенности виртуального 
фольклора были изучены в традиционном фольклоре и учтены в истории 
фольклора. 

В статье приводятся мнения исследователей, которые провели 
исследование виртуального фольклора, который играет важную роль в 
анализе современного взгляда на обсуждаемый вопрос. В этой статье также 
анализируется подход исследователей виртуального фольклора, которые 
провели исследование виртуального фольклора в европейском, американ-
ском, русском и азербайджанском фольклоре. Эти анализы помогают нам 
узнать об истории виртуального фольклора и в то же время понять отли-
чительные черты виртуального фольклора наряду с аналогичными функ-
циями традиционного фольклора. 

Ключевые слова: современный фольклор, виртуальный фольклор, 
фольклор, история фольклора 

 
Gunay Hasanova 

The history of the study of virtual folklore  
in the modern folklore paradigm 

Resume 
One of the most important objectives of modern folklore is to study the 

manifestation and possibilities of folk knowledge in the transmission of the oral 
culture to the electronic cultural environment. According to Professor Fuzuli 
Bayat, every folklore study (in general, the humanitarian field) is of strategic 
importance. Examples of folklore, both verbal and visual, and electronic folklore 
should be explored without regard to one another. The study of folklore should 
be compared with the examples of folklore in the world. 
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The article focuses on the study of virtual folklore in the paradigm of 
modern folklore, and explores the history of virtual folklore in both European 
folklore and Azerbaijani folklore. This article analyzes the issue of the use of 
virtual folklore in Azerbaijani literature, and touches on the research methods in 
the scientific paradigm of folklore and contains important explanations. While 
the study of folklore as a literary text, the features of virtual folklore have been 
explored in traditional folklore and taken into consideration the history of 
folklore. 

The article cites the views of researchers who have done research on 
virtual folklore, which plays an important role in analyzing the current view of 
the issue under discussion. This article also analyzes the approach of virtual 
folklore researchers who have done research on virtual folklore in European, 
American, Russian, and Azerbaijani folklore. These analyzes help us to learn 
about the history of virtual folklore, and at the same time understand the dis-
tinctive features of virtual folklore along with similar functions of traditional 
folklore. 

Keywords: modern folklore, virtual folklore, folklore research, folklore 
history 

 
Virtual folklor dedikdə təbii folklorik mühitdə yaranmayan, əsasən internet 

mühitində yaranan folklor nümunələrinin araşdırılması nəzərdə tutulur. Ayrıca 
virtual folklorun tarixi ilə bağlı fikirləri bilmək üçün araşdırmanı müqayisəli 
metod üzərində qurmuşuq. Bunun üçün həm Avropa, həm Amerika, həm rus, 
həm türk və eyni zamanda həm də Azərbaycan folklorşünaslığında bununla bağ-
lı nəzəri baxışlara diqqət yetirilmişdir. Təbii ki, Amerika, Avropa folklorşü-
naslığında virtual folklorla bağlı ilkin nəzəri fikirlərin daha tez təşəkkül tapması 
birbaşa inkişafla bağlıdır və burada sənayeləşmə və digər faktorların təsiri 
danılmazdır. İlk öncə Azərbaycan folklorşünaslığında virtual folklorla bağlı 
araşdırma aparan, ümumən müasir folklor dedikdə ilk öncə professor Füzuli 
Bayatın yaradıcılığına toxunmağı doğru hesab edirəm. 

Müasir Azərbaycan folklorşünaslığımızın araşdırılması zamanı Füzuli 
Bayatın yaradıcılığına xüsusi toxunmaq lazımdır. Müəllifin folklorşünaslığın 
aktual məsəllərinə həsr olunmuş “Folklor haqqında yazılar”, “Folklor dərsləri” 
adlı kitabları və folklorşünaslığın mühüm əhəmiyyət daşıyan məsəllərinə dair 
məqalə və məruzələri ilə tanış olduqda Azərbaycan folklorşünaslığının uğurla-
rından və inkişaf istiqamətlərindən danışmağa kifayət qədər əsas olduğunun 
fərqinə varırıq. 
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Füzuli Bayat folklorşünaslıqda elmi nəzəri bazanın tam işlənib hazırlan-
maması ilə bağlı məsələni xüsusilə vacib hesab edərək folklorşünaslığın elmi 
paradiqmasının özündə mövcud olan iki mərhələnin ehtiva etməsini bildirmişdir. 
Alimin mətn mərkəzli və kontekst mərkəzli araşdırma metodları ilə bağlı fikir-
ləri diqqəti cəlb edir. Belə ki, alim mətn mərkəzli araşdırma metodunun folklo-
run əsas aparıcı metodu olduğunu qeyd edərək, burada araşdırmanın əsasında 
mətnin dayanmasını, araşdırılma zamanı motiv, epizod, süjet, mövzu, üslub, 
struktur və s. əsas götürülməsini vurğulayır. Kontekst mərkəzli araşdırma meto-
dunda isə folklorun sadəcə keçmiş kimi deyil, həm də yeni mədəniyyət ele-
mentləri ilə zənginləşən mədəniyyət növü kimi məsəllərin daxil olduğunu, 
burada araşdırmanın əsasən icra ortamı nəzərə alınmaqla aparılması önə çəkilir. 
Bu araşdırma metodunda mətnin təhlilindən çox, folklor hadisəsinin özü təhlil 
olunur (Bayat 2018: 42). 

Folklorun təməl qanunundan danışarkən Füzuli Bayat çağdaş dünya folk-
lorşünaslığındakı formullar nəzəriyyəsi və performans nəzəriyyənin aparıcı 
müddəalarına xüsusi diqqət yetirir: “Performans nəzəriyyənin elmə gətirdiyi bir 
yenilik də xalq ədəbiyyatında olan qavramaların keçmişdən gəlməyib, hər 
zaman mövcud olduğu və gələcəkdə də mövcud olacağı fikirdir. Bu mətn, 
struktur və icra ortamını folklorun təməl qanunu sayan bir metoddur”. F.Bayatın 
elmi fəaliyyəti timsalında çağdaş Azərbaycan folklorşünaslığının səviyyə göstə-
ricilərindən birini də toplama-tərtib işlərinin kəmiyyət və keyfiyyətində axtar-
maq lazım gəlir. Azərbaycan, Türkiyə və dünya folklorşünaslığının toplama və 
tərtib sahəsində keçib gəldiyi mərhələlərə yaxından bələd olan, toplamanın 
mahiyyəti və müasir prinsipləri barədə ayrıca əsər yazan F.Bayat toplama və 
tərtib işini elmi fəaliyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi sayıb bu gün həmkarları ilə 
birlikdə tez-tez folklor ekspedisiyalarında olursa, müasir tələblərə cavab verən 
folklor toplularının çapa hazırlanmasına gərgin əmək sərf edirsə, toplama, tərtib 
və araşdırma sahəsində gənc kadrlar yetişdirirsə, deməli, sabaha ümidlə baxmaq 
olar (Kazımoğlu 2018: 3). 

Azərbaycan folklorşünaslığında internet folklorunun tədqiqi ilə bağlı gənc 
alim Hikmət Quliyevin də adını qeyd edə bilərik. Gənc alimin “Virtual mühitdə 
folklor: ənənə və kommunikasiya” adlı kitabında kommunikasiya və folklor, 
rəqəmsal kommunikasiya vasitələrində folklorik modellər, virtual sosial mühitdə 
folklorlaşma, internet folklorunun semantik analizi, Azərbaycandilli virtual 
mühitdə folklorik dinamika kimi məsəllər müasir elmi nəzəri yanaşma və 
baxışlar əsasında öyrənilib. H.Quliyevin müasir dövrdə ənənəvi folklordan 
virtual folklora transformasiya problemləri ilə bağlı araşdırmaları xüsusilə 
vurğulanmalıdır. Onun tədqiqatlarında virtual folklorda ənənəvi folklordan 



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər      ●      2019/2 
 

69 
 

fərqli formada gedən dəyişikliklər, əsasən də Azərbaycandilli virtual məkanda 
cərəyan edən folklor prosesləri təhlil olunmuşdur. 

Virtual folklorla bağlı dünya folklorşünaslığında hansı fikirlərin və 
mövqelərin olması maraq doğurur. Rusiya folklorşünaslığında internet və folklor 
münasibətlərinin tarixi ilə bağlı hər hansı fikrə sahib olmaq üçün birmənalı 
olaraq  tədqiqatçı M.D.Alekseyevskinin “İnternet folklorda və yaxud folklor 
internetdə” adlı məqaləsi ilə tanış olmaq lazımdır. Tədqiqatçının bu məqaləsi ilə 
tanışlıq virtual folklor və onun tarixi, internetdə meydana gələn folklor nümu-
nələri, ümumən Rusiya folklorşünaslığında internet və folklor münasibətləri ilə 
bağlı durum və ən əsası virtual folklorun araşdırılması ilə bağlı biliklərə 
yiyələnməyə kömək edir. Ümumiyyətlə, folklor və internet münasibətləri ilə 
bağlı aparılan tədqiqatlar barədə M.D.Alekseyevski yuxarıda adı qeyd edilən 
məqaləsində məsələyə dörd istiqamətdən yanaşıldığını və hər bir yanaşma 
barədə ətraflı şərh vermişdir M.D.Alekseyevski Rusiya folklorşünaslığına nəzə-
rən yazır: “İnternet folkloru ilə sistemli şəkildə məşğul olan yerli tədqiqatçılar 
hələlik çox azdır, bununla belə folklorşünaslar arasında “folklor internetdə 
mövcud ola bilməz” deyənlərin sayı isə kifayət qədərdir. Nəticədə bir çox 
müəlliflər həmkarlarının müqavimətinə cavab olaraq bütün gücləriylə internet 
folklorunun mövcud olduğunu sübut etməyə və onun ən ümumi xüsusiyyətlərini 
təsvir etməyə məcbur olurlar” (Алексеевский, М.Д. 2010: 153). 

Rus folklorşünaslığında M.D.Alekseyevskinin bu qeydlərinə əsasən 
bildirmək olar ki, virtual folklorla bağlı məsəllər, virtual folklor nümunələrinin 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tam fikirlər mövcud deyildir.  Rusiya folklorşü-
nalarının internet folkloru ilə sistemli şəkildə araşdırma aparmaması da tədqi-
qatların natamam olmasına təsir etmişdir. 

Dünya əski çağdan və arxasınca gələn orta çağdan yeni bir dövrə-elek-
tronik çağ adlanan bir dövrə daxil olur. V.Ongun da yazdığı kimi elektronik çağ 
ikinci sözlü mədəniyyət çağıdır: varlığı yazı və mətbəə texnologiyasına dayanan 
telefon, radio və televizora xas olan sözlü mədəniyyət çağıdır (Bayat 2004: 57). 

 Rusiya folklorşünaslığından fərqli olaraq Amerika folklorşünaslığında 
virtual folklorun sistemli araşdırmalarına rast gəlinir. Amerika folklorşünas-
lığında Alan Dandesin tədqiqatlarının müstəsna rolu vardır. Tədqiqatçının 
internet folkloru ilə bağlı araşdırmaları müasir folklorun dərk olunması və 
analizi baxımından çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Alim folklor termininin 
müəyyənləşdirilməsi və ya xalqın kim olması ilə bağlı fikirlərini “Halk kimdir” 
adlı məqaləsində geniş təfsilatı ilə əsaslandırmışdır. İnformasiya kommunikasiya 
texnologiyalarının sürətli inkişafının folklora təsiri, folklorun daha çox yayıl-
ması və inkişafında internetin danılmaz rolu və eyni zamanda illər öncədən 
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fərqli olaraq indi dünyanın ən uzaq nöqtəsinə hər hansı bir məlumatın bir dəqiqə 
vaxtdan da az müddətdə ötürülməsi ilə bağlı fikirlərini alim məhz bu məqalə-
sində işıqlandırmışdır. Həqiqətən də bu gün folklorun daha çox yayılmasında 
internetin rolu danılmazdır. Təbii ki, bu gün internet folklorunun araşdırılması 
tarixinə nəzər salarkən, Amerika folklorşünaslığında bununla bağlı kifayət qədər 
sanballı tədqiqatların olması və eyni zamanda sistemli araşdırmanın mövcudluğu 
birbaşa informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bu ölkədə güclü inkişafı 
ilə bağlıdır.  

Amerika folklorşünası Dan Ben Amosun ənənənin unudulması və yoxa 
çıxması ilə folklorşünaslığın da məhv olacağı fikirlərini tənqid edən Alan 
Dundes “XXI əsrdə folklor” adlı məqaləsində yazır: “folklor məhv olmur, əksinə 
elektron poçt və internet üzərindən yayılmanın inkişafı hesabına müasir dünyada 
canlı və diri qalmağa davam edir” (Dundes A. 2005: 406). 

Digər bir amerikan folklorşünası Simon Brunerin də Alan Dundes kimi 
folklor və internetin qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı fikirləri qənaətbəxşdir və alim 
internet mühitini ənənələrin meydana çıxdığı və yarandığı ayrıca bir məkan, 
sahə kimi dəyərləndirmişdir. Bu gün doğurdan da, virtual məkan, internet mühiti 
folklor proseslərinin baş verdiyi bir məkan kimi xarakterizə olunmalıdır. Gün-
dəlik həyatımızı internetsiz təsəvvür etməyin mümkün olmadığı hər birimizə 
bəllidir. Lakin eyni zamanda qeyd edilməsi önəmlidir ki, internetin sürətli inki-
şafı və yayılması virtual folklorun daha çox inkişaf etməsi ilə yanaşı, internet və 
folklor problemini diqqət mərkəzinə gətirmişdir. 

Dünyada folklor deyilən mədəniyyət hadisəsi özünün üçüncü mərhələsinə 
girmişdir. Sözlü mədəniyyətin yazılı, oradan da elektronik mədəniyyətə keçdiyi 
bir vaxtda folklorun toplanması, xüsusən də öyrənilməsi düşüncə sistemimizi 
açacaqdır. Bunun yolu canlı folklor materiallarının üzərində aparılan işlərə önəm 
verməklə başlamalıdır (Bayat 2017: 50). 

Hazırda folklor keçdiyi tarixi zaman diliminə görə arxaik, klassik və 
müasir olmaq üzrə üç mərhələni özündə birləşdirmişdir. Bu üç mərhələ folklo-
run tarixi inkişaf prosesini, diaxronikliyini özündə cəmləşdirdiyi üçün folklor 
araşdırmalarında nəzərə alınmalıdır. Əsasən XXI yüzilin anlayışı olan virtual və 
ya sanal aləmdə (elektronik mühitdə) folklor dedikdə buraya elektronik oyunlar, 
internet folkloru və s. daxil olduğu məlumdur. Əslində insanın yaradıcılıq 
qabiliyyətinin bütün zamanlarda hakim olması virtual folklorun da əsas funk-
siyasını təşkil edir (Bayat 2018: 44). 

Bu gün müasir folklor araşdırılarkən artıq köhnə tədqiqat metodlarına 
istinad edilməməlidir. Çünki klassik folklorun araşdırılması zamanı əsas götü-
rülən tədqiqat metodları bu gün üçün öz aktuallığını müəyyən mənada itirmişdir. 
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Əgər folklor mətni zamanın tələblərinə uyğunlaşırsa onun araşdırılmasında əsas 
götürülən metod və metodologiya da müasir olmalıdır. Çünki bu gün üçün 
folklor materialları artıq toplanmış mətn üzərində deyil, nəşr edilən materiallar 
üzərində aparılır. Təbii ki, bu mətn mütləq şəkildə müəyyən dəyişikliyə uğrayır, 
yeni formada yaranır, təşəkkül tapır. Artıq biz klassik və ya ənənəvi folklor 
deyil, virtual və ya elektron folklor anlayışından istifadə edirik.  

Müasir folklor paradiqmasında virtual folklorun araşdırılması birbaşa ola-
raq İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) ilə bağlıdır. Təbii ki, 
virtual folklorun obyekti də məhz internet üzərində yaranır. İKT-nin folklora 
təsiri də onun araşdırılmasında tədqiqatçıların məsələyə fərqli prizmadan bax-
masını şərtləndirir. Professor Füzuli Bayatın “Folklordan postfolklora” adlı 
məqaləsində “Şəhər folklorundan elektronik çağın folkloruna” yarımbaşlıqlı 
yazısında qeyd edilir ki, elektronik folklorun millilikdən sürətlə uzaqlaşma 
cəhtləri yeni araşdırma metodunu formalaşdırmağı tələb edir. Bunun üçün milli-
likdən güzəşt verməməklə yeni elmi paradiqmanın hazırlanması şərtdir. Folk-
lorşünasların da folklorun xüsusiyyətlərinə yeni parametrlə baxmaları lazımdır. 
Burada birinə üstünlük verməklə, digərini inkar etmək folkloru və elektronik 
mühiti qarşı-qarıya qoymaq mənasına gəlir ki, bunlardan birində keçmişə 
saplanıb qalmaq varsa, digərində keçmişi inkar etmək düşüncəsi vardır. Məsələn 
klassik söyləyici tipləri olan nağılçıların, lətifəçilərin, aşıqların və digərlərinin 
elektrotexnika mühitində fəal olmaması və bunun yerini alan fərqli çatlaşma 
tiplərinin varlığı əslində söyləyicilik institunun yox olması deyil, yeni forma 
alması, yəni istifadəçilərin var olan folklor mətnlərini güncəlləməklə tamamilə 
yeni bir variant yaratmalarıdır (Bayat 2018: 45, 48). 

Amerika alimi Trevor Blank “Folklor və internetin araşdırılmasının kon-
septual əsasları”, Dan Ben Amos isə “Kontekstdə folklorun bir tərifinə dair” adlı 
məqalələrində folklorşünaslığın tarixi ilə bağlı, ənənəvi folklordan virtual folk-
lora keçid prosesində baş verən dəyişikliklər, eyni zamanda internetin, İKT-nin 
folklora təsiri istiqamətləri üzrə fikirləri cəmlənmişdir.  

Amerikan folklorşünası Barbara Kirşenblatt Gimblettin “Folklorun krizisi” 
adlı məqaləsində texnologiya və folklorun qarşılıqlı əlaqəsindən, hətta folklorun 
bu texnologiya ilə mövcud olmasını əsaslandırmağa çalışmışdır.  

Türkiyə folklorşünaslığında virtual folklorla bağlı tədqiqat aparan alimlər 
sırasında Əhməd Özgür Güvencin adını xüsusilə vurğulamaq lazımdır. “İnternet 
folkloru üzerine önerilen bir terim: e-folklor” adlı məqaləsində elektron mühitdə 
folklorun yaranması və araşdırılması ilə bağlı fikirlərini əsaslandırmışdır. E-
folklor termini və eyni zamanda Türkiyede e-folklor başlıqlı hissələrdə virtual 
folklorla bağlı məsələlərdən bəhs etmişdir. Türkiyə folklorunda mövcud olan 
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konkret mətnləri nümunə gətirməklə alim, folklor nümunələrinin - internet 
mühitində mövcud olan formalarının e-folklor termini ilə ifadə olunmasını irəli 
sürmüşdür. Virtual folklor münasibətləri çərçivəsində internet folkloru barədə 
Əhməd Özgür Güvenc eyni adlı məqaləsində yazır: “Folklor nümunələrinin 
müxtəlif məqsədlərlə elektron mühitdə istifadə olunması və folklora əsaslanan 
yeni kommunikasiya və marketing formalarının meydana çıxması, bu yeni 
folklor materiallarının necə araşdırılması problemini də özü ilə bərabər gətir-
mişdir. Folklor nümunələrinin yaşama mühiti virtual dünyadır. Bu mənada 
folklor nümunələrinin elektron mühitdəki formalarının e-folklor termini ilə ifadə 
olunması irəli sürülməkdədir (Güvenc A.Ö. 2014: 44). 

İnternetdə cərəyan edən folklor proseslərinin müəyyənləşdirilməsi, kollek-
tiv reaksiya modelində təzahür edən faktların folklor kimi qəbul olunması və 
araşdırılması, daha dəqiq desək. akademik folklorşünaslığın predmetinə çevril-
məsi ilkin dövrlərdə bir qədər mübahisəli və ziddiyyətli məsələ kimi cərəyan 
etmişdir.Əvvəlcə texnologiyanın mədəniyyətə. medianın və kütləvi informasiya 
vasitələrinin şifahi ünsiyyətə, eləcə də virtual dünyanın real aləmə qarşı olması 
barədə irəli sürülən fikirlər bu prosesi bir  qədər gecikdirsə də, informasiya 
kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı və virtual dünyanın insanın 
gündəlik həyatına dərindən nüfuz etməsi və s. kimi faktorlar internetə müasir 
folklorun, şəbəkə və ya internet folklorunun yarandığı, aktuallaşdığı və reallaş-
dığı məkan kimi baxmağı zərurətə çevirdi (Sərxan Xavəri, Hikmət Quliyev, Səfa 
Qarayev, 2016: 236). 

Yekun olaraq bildirilməsi labüddür ki, müasir elm paradiqmasında virtual 
folklor araşdırılarkən mütləq mənada “virtual folklor nədir”, “virtual folklor nə 
üçün yaranır” və “virtual folklor niyə yaranır” sualları ətrafında dərin müzaki-
rələrin aparılması qarşıda duran əsas məqsədlərdən birinə çevrilməlidir. Təbii ki, 
ilkin olaraq virtual folklor anlayışı tam əsaslandırıldıqdan sonra onun araşdı-
rılması da asan olacaqdır. Məsələyə ümumi planda yanaşmaq isə tədqiqatın zəif 
olmasına zəmin ola bilər.  

Bir sözlə, müasir dövrdə folklor yaradıcılığının inkişaf etməsi, folklor 
janrlarının yeni üslubda yaranması və yayılmasında internetin rolu danılmazdır. 
İnternetin sürətli inkişafı isə folklorun virtual aləmdə daha yeni formada 
zənginləşməsinə, daha çox yeni məzmunda inkişaf etməsinə şəriat yaratmışdır. 
Bunun üçün virtual folkloru daha geniş aspektdə öyrənmək və araşdırmaq üçün 
müasir folklorun yeni forma və məzmun təşəkkülünə təbii bir proses kimi 
yanaşmalıyıq. 
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“KİTABI-DƏDƏ QORQUD”EPOSUNDA İŞTİRAK EDƏN  

KÖMƏKÇİ QADIN TİPLƏRİNDƏ PSİXOSOSİAL SEMANTİKA 
 

XÜLASƏ 
Məqalədə köməkçi qadın tiplərinə aid olan xüsusiyyətlərin “Kitabi-Dədə 

Qorqud” eposunda iştirak edən hansı köməkçi qadın obrazlarında sərgiləndiyi 
araşdırılmaya cəlb edilmişdir. Bu zaman boylarda iştirak edən həmin qadın 
obrazlarında müşaiyət olunan istər müsbət, istərsə də mənfi xarakterlərin təhlili 
zamanı psixoanalitik göstəricilər əsas götürülmüşdür. Köməkçi qadın tipi şifahi 
və yazılı ədəbiyyat nümunələrində ehtiyac hissi doğuran obrazlardan  təşkil 
olunur. “Kitabi-Dədə Qorqud”eposunda da sözügedən müsbət və mənfi xüsusiy-
yətlər hadisələrin gedişi ərəfəsində, eyni zamanda əsas qəhrəmanlarla köməkçi 
obrazlar arasında dolayı və ya birbaşa əlaqə qurulduğu məqamlarda aşkara çıxır. 
Aşkara çıxan bu şəxsi dəyərlər silsiləsində psixoanalitik təhlil tədqiqatın əsas 
həlqələrindən birini təşkil edir.  

Açar sözlər: köməkçi qadın tipləri, psixisima, Paul Auster, qırx incəbelli 
qız, persona, pəri qızları, ana obrazı, kafir qızları, əskiklik kompleksi. 

 
Arzu Aliyeva 

PSYCHO-SOCIAL SEMANTICS OF AUXILIARY FEMALE TYPES IN 
THE EPIC "KITABI DADA GORGUD" 

SUMMARY 
The article draws on a study of the characteristics of auxiliary female types 

that are represented in the characters of auxiliary women in the epic "Kitabi 
Dada Gorgud". Psychoanalytic indicators were based on the analysis of both 
positive and negative traits in these female characters who were present. The 
auxiliary female type is made up of images that make sense in the oral and 
written literature examples. The positive and negative features mentioned in the 
"Kitabi Dada Gorgud" epic are revealed on the eve of the events, as well as in 
the moments where indirect or direct contact between the main characters and 
the supporting characters. Psychoanalytic analysis is one of the main pillars of 
this research in this series of personal values. 

Key words:  auxiliary female types, mental condition, Paul Auster, forty 
girls, persona, fairy girls, mother image. 
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Арзу Алиева 
ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ЖЕНСКИХ ТИПОВ В ЭПОПЕЕ "КИТАБИ ДАДА ГОРГУД" 
РЕЗЮМЕ 

Статья опирается на изучение характеристик вспомогательных жен-
ских типов, которые представлены в персонажах вспомогательных женщин 
в эпопее «Китаби Дада Горгуд». Психоаналитические показатели были 
основаны на анализе как положительных, так и отрицательных черт у этих 
женских персонажей, которые присутствовали. Вспомогательный женский 
тип состоит из образов, которые имеют смысл в устной и письменной 
литературе. Положительные и отрицательные черты, упомянутые в эпосе 
«Китаби Дада Горгуд», раскрываются накануне событий, а также в 
моменты, когда происходит прямой или прямой контакт между главными 
героями и второстепенными персонажами. Психоаналитический анализ 
является одним из ключевых элементов этого исследования в этой серии 
личных ценностей. 

Ключевые слова: вспомогательные женские типы, психическое сос-
тояние, Пол Остер, сорок добродушная девушка, персона, сказочные де-
вушки, образ матери 

 
Giriş. Azərbaycan xalqının etnopsixoloji baxışının formalaşmasının böyük 

bir hissəsini “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu ilə əlaqələndirmək olar. Bu barədə 
Əkbər Bayramov “Dədə Qorqud Kitabı dastanlarında etnik-psixoloji xüsusiy-
yətlərinin inikası”adlı məqaləsində Tofiq Hacıyevin fikrini əsas gətirmişdir. 
“Türkü türk edən, bizi biz edən nə varsa tarixi-sosial, etnik-psixoloji, ədəbi-
fəlsəfi, fiziki-mənəvi faktorların hamısı “Dədə Qorqud” kitabında vardır”(2, 
s.45). Eposu tədqiqat obyekti kimi təhlil etdiyimiz zaman bir-birinə yaxın, eyni 
zamanda bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənən rəngarəng qadın obrazları ilə 
qarşılaşmaq mümkündür. Metin Ekici “Kitabi Dədə Qorqud” eposunda yer alan 
qadın xarakterlərinin bütün xüsusiyyətlərini təhlil etdikdən sonra, həmin qadın 
obrazlarını üç qrupa bölmüşdür. 

I. İdeal həyat yoldaşı və ana tipi; 
II. İdeal sevgili tipi; 
III. Köməkçi tip (7). 
Tədqiqatımızda eposda daha çox ikinci planda özünə yer tutan, əsas 

obrazların əhatəsində görünən və özünəməxsus xarakterlərə malik olan köməkçi 
qadın obrazları əsas götürülmüşdür. İdeal qadın və ideal sevgili obrazlarından 
fərqli olaraq əsas hadisələrlə köməkçi qadın obrazları arasında birbaşa yox, 
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dolayı yol ilə bir əlaqə qurulur. Məqalə konkret iki məsələnin təhlili üzərində 
qurulmuşdur: 

1. “Kitabi Dədə Qorqud” eposunda iştirak edən  köməkçi qadın obrazları 
kimlərdir? 

2. “Kitabi Dədə Qorqud”eposunda iştirak edən köməkçi qadın obrazla-
rında psixoanalizmin hansi cizgilərini görmək mümkündür? 

Təhlil olunan köməkçi qadın obrazlarının əksəriyyəti milli soykökə bağlı 
olub, alp qadın tipinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini özlərində cəmləmişdirlər. 
Sözügedən qadın obrazlarının həm müsbət, həm də mənfi sayıla biləcək 
xüsusiyyətləri (Dəli Domrulun anasının öz canını fəda etməməsi,Təkurun arva-
dının Qazan bəylə kinayəli söhbəti və s. kimi) diqqəti çəkən əsas məsələlərdən 
olmuşdur. Boyda iştirak edən köməkçi qadın obrazlarını təhlilə cəlb etmək üçün 
onları iki qrupda fərqləndirmək mümkündür: 

1. Oğuz elinə məxsus olan köməkçi qadın obrazları; 
2. Oğuz elindən olmayan köməkçi qadın obrazları. 
Oğuz elindən olmayan köməkçi qadın obrazlarına misal olaraq boylarda 

ötəri şəkildə təqdim olunan kafir qızlarını, Beyrəyi əsirlikdən xilas edən kafir 
qızını, Təpəgözün anası olan pəri qızı, Tuman Təkurunun həyat yoldaşını və s. 
göstərmək olar.  

“Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu”nda iştirak edən köməkçi 
qadın tipi: Boyda hadisələrin gedişinə təsir qabiliyyəti zəif olan və tutduğu 
obraz da əsas obrazlar qədər təsiredici mahiyyət daşımayan köməkçi qadın 
obrazları bunlardır: kafir elindən olub, Oğuza  əsir gətirilən, Oğuz bəylərinin 
əyləncə məclislərində şərab payladılan kafir qızları, adı çəkilən, varlığı barədə 
məlumat verilən, ancaq özünün hansısa bir hadisədə birbaşa iştirakından söz get-
məyən Salur Qazanın anası, Burla xatunun göstərişinə əməl edib Uruzu ölüm-
dən xilas etmək üçün çalışan qırx incəbelli qız. Adları sadalanan kafir qızları, 
qırx incəbelli qız və Qazan bəyin anası haqqında birbaşa olaraq onlarla əlaqəli 
hər hansı bir dialoq və ya mətn olmadığına görə, həmin obrazları psixososial 
aspektdən təhlil  etmək və psixoanalizlə əlaqələndirmək bir qədər çətindir. 

Qadından istər cəmiyyətdə, istərsə də ədəbi-bədii nümunələrdə kişini 
ucaltmaq və ya alçaltmaq üçün güclü silah vasitəsi kimi istifadə etmişlər.  De-
mək olar ki, yalnızca düşmən tərəf yox, Oğuz bəyləri də kafiri alçaltmaq üçün 
“qadın”ın kişi üzərindəki mövqeyindən faydalanmışdır. Bunlara isə boyun 
müxtəlif hissələrində rast gəlmək olar: 

Qaraca çobanın Qazan xanın evini yağmalayan kafirə verdiyi cavabda: 
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“Şöklü Məlik, cins toxum almağa meylin varsa, qara gözlü qızını gətir 
Qazana ver, sənin qızından oğlu olsun, Qazan xanın qulluğunda dursun” (4, 
s.36). 

Diğər bir nümunəyə isə Qazana kömək üçün gələn bəylərin təsvirində rast 
gəlirik: 

Kafirləri it ardına qoşub-alçaldan, eldən çıxıb Ayğırgözlü suyunda at 
üzdürən, əlli yeddi qalanın açarını alan, Ağ Məliyin Çeşmə qızına kəbin kəsdi-
rən, Sufi-sandal Məliyə qan qusduran, qırx cübbə bürünüb otuz yeddi qala 
bəyinin gözəl qızlarını oğurlayıb qucaqlayan, üzündən-dodağından öpən, Elin 
oğlu Alp Ərən çaparaq gəldi” (4, s.37). 

Eyni zamanda boyun başlanğıcında da nəzərə çarpdığı kimi Qazan xanın  
məclisində doqquz qara gözlü, gözəl üzlü, saçı arxadan hörülmüş, sinəsi qızıl 
düyməli, əlləri biləyindən xınalı, barmaqları naxışlı, gözəl kafir qızları Qalın 
Oğuz bəylərinə şərab süzmələri kafiri alçaltmağın yollarından idi. Biz burada 
köməkçi qadın obrazı kimi iştirak edən kafir qızlarının eposda hansı mövqedə 
olduqlarının şahidi oluruq. Tədqiqatçılardan olan Mehmet Kaplan qeyd etmişdir 
ki, “Xüsusilə kafir qadınlarına qarşı həqarət qəhrəmanlığı tamamlayan bir ünsür 
olaraq görsənir” (3, s.109). 

Boydakı digər köməkçi qadın obrazı isə Qazan xanın anasıdır, doğrudur, 
birbaşa onun iştirakı  ilə bağlı hər hansı bir hadisə olmasa da, bir neçə yerdə adı 
vurğulanır. Boyun bu hissəsində ana-oğul xəttinin nə dədəcədə güclü təsvir 
olunduğunu görürük. Ümumiyyətlə, istər cəmiyyətdə, istərsə də ədəbi nümunə-
lərdə, eyni zamanda özünə psixoanalizm nəzəriyyəsində də yer tapan ana-oğul 
sevgisi və onun təfərrüatları hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur. Bunlardan 
birinə də Qazan xanın ana məhəbbətini hər şeydən uca tutduğu məqamda rast 
gəlmək olar: 

Ədə Şöklü Məlik! 
Qızıl tağlı uca evlərimi gətirmisən, sənə kölgə olsun. 
Çoxlu xəzinəmi, bol gümüş pulumu gətirmisən, sənə xərclik olsun. 
Qırx incəbelli qızla Burla xatunu gətirmisən, sənə əsir olsun. 
Qırx igidlə oğlum Uruzu gətirmisən, qulun olsun. 
Tövlə-tövlə şahbaz atlarımı gətirmisən, sənə minik olsun. 
Qatar-qatar dəvələrimi gətirmisən, sənə  yüklük olsun. 
Qoca anamı gətirmisən, ədə kafir, anamı ver mənə 
Savaşmadan, vuruşmadan qayıdıb, çıxım gedim (4, s.34-35). 

Nəhayət, boydakı digər köməkçi qadın obrazlarından fərqli olaraq boyun 
ən diqqətəlayiq hadisələrində dolayı yol ilə yer verilən qırx incə belli qızları 
göstərmək mümkündür. Qırx incəbelli qız kafirin mənfur niyyətini anlayan, 
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Burla xatuna yardım edən köməkçi qadın tipidir. Boyda Şöklü Məlik adam 
göndərir ki, qadınlardan hansının Qazan bəyin həyat yoldaşı olduğunu anlasın. 
Bu zaman isə qırx yerdən eyni səs əks olunur (4, s.31). Qeyd etmək olar ki, qırx 
incəbelli qız “Dirsə xan oğlu Buğacın boyu”nda da anaya dağ çiçəyi ilə ana südü 
məlhəminin hazırlanmasında yardım edərək müsbət rolda çıxış edən  köməkçi 
qadın obrazlarıdır. Boyda iştirak edən qırx incəbelli qız yüksək əxlaqi-etik 
davranışlar sisteminin ən önəmli komponentlərindən olan ləyaqət və namusun 
qorunmasında böyük əhəmiyətə malik addım ataraq Burla xatunu çıxılmaz 
vəziyyətdən xilas etməyə çalışır. 

“Baybura oğlu Bamsı Beyrəyin boyu”nda iştirak edən köməkçi qadın 
tipi: Deyə bilərik ki, adı çəkilən boyda eposun digər boylarına nəzərən, daha 
çox köməkçi qadın obrazlarına rast gəlmək mümkündür. Boydakı köməkçi qadın 
tipinə aid olan qadın obrazları bunlardır: Bamsı Beyrəyin anası, Bamsı Beyrəyin 
bacıları, Boğaca Fatma, Qısırca Yengə, Bamsı Beyrəyin əsirlikdən xilas 
olmasında rolu olan Bayburd Təkurunun qızı.  

Beyrəyin anası boyun sonuna doğru oğlu Beyrəyin geri qayıtdığını görüb 
sevinərək bunları deyir: 

Oğul! Qızıl tağlı hündür evimin dayağı oğul! 
Qaza bənzər qızımın, gəlinimin çiçəyi oğul! 
Görən gözümün işığı oğul! 
Belimin tutarı, qüvvəti oğul! 
Qalın Oğuzun sevimlisi oğul (4, s.66-67). 

Bacı obrazı isə anaya nisbətən aktiv rola sahib olub, daha çox diqqət 
mərkəzindədir. Buna Beyrəyin əsir düşdüyü, eyni zamanda əsirlikdən geri 
döndüyü məqamlarda şahid olmaq olar: 

Qarşıdakı uca dağım yıxılıbdır, 
Ozan, sənin xəbərin yox. 
Bir kölgəlicə uca ağacım kəsilibdir. 
Ozan, sənin xəbərin yox. 
Bu dünyada bir qardaşım tutulubdur, 
Ozan, sənin xəbərin yox (4, s.58). 

Boyda bacıların hiss və həyəcanı illərdir əsirlikdə olan Beyrəyin geri 
dönüb bacılarından köhnə bir qaftan istədiyi epizodda da aydın şəkildə təsvir 
olunmuşdur: 

Qara qıyma gözlərin çökməsəydi, 
“Ağam Beyrək” deyərdim, ozan, sənə. 
Üzünü qara saç örtməsəydi, 
“Ağam Beyrək” deyərdim, ozan, sənə. 
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Ətli, canlı biləklərin boşalmasaydı, 
“Ağam Beyrək” deyərdim, ozan, sənə. 
İti-iti yerişindən, 
Aslan kimi duruşundan, 
Qanrılaraq baxışından 
Ağam Beyrəyə bənzədirəm, ozan səni! (4, s.59) 

Əkrəm Bayramov eposu el-obaya, ata-anaya, qardaş-bacıya ülvi məhəb-
bətin canlı salnaməsi hesab edir (2, s.52).  Boyda iştirak edən bacı obrazlarının 
tipoloji xüsusiyyətləri ilə yaradılan köməkçi qadın tipinin təzahüründə bu sev-
ginin, hörmətin necə hissi-emosianal duyğularla əks olunduğunu görmək olar.  

İnsanın şüuraltını öyrənmək üçün yaradılan “psixoanaliz” nəzəriyyəsində 
“arxetip”lərlə bağlı bir neçə hipotez irəli sürülmüşdür ki, onlardan biri də 
“arxetip”in anadangəlmə ideya, yaxud xatirələr toplusu olması fikridir. Bu fikrə 
əsasən, demək olar ki, “sevgi” hissi də insana doğulandan verilmiş, mahiyyəti  
zamanla dərk olunmuş bir duyğudur. Boyda iştirak edən bacı və ana obrazlarının 
timsalında ananın oğula, bacının qardaşa olan sevgi hissindən doğan kədər və 
ehtiyacın təcəssümünü görmək mümkündür. Yunq hesab edirdi ki, bizə verilən, 
başqa sözlə keçmişdən gələn hər bir duyğunun əksini konkret bir obyektlə 
əlaqəli olduğu halda aydınlaşdırmaq olar (10). Boyda ana və bacılardakı sevgi 
keçmişdən gələn ideyanın, Beyrək isə bu ideya ilə bağlı olan obyektin inikasıdır. 

Boğazca Fatma və Qısırca Yengə obrazları boyun o qədər də mübət yönlü 
olmayan köməkçi qadın obrazlarıdır. Onların Oğuz elindəki mövqeyi əsirlikdən 
geri qayıdan Beyrəyin dilindən verilir.  Oğuz elində istər qrupdaxili, istərsə də 
qruplararası ünsiyyət və fəaliyyətdə yalançılığa və iftiraya qarşı barışmazlıq, 
mənfi qiymətləndirmə güclü motiv kimi çıxış edir (2, s.51). Bu qənaətdən yola 
çıxaraq qeyd etmək olar ki, Beyrəyin fikirlərində əks olunan mənfi, əxlaqi-etik 
olmayan davranışlar boyda iştirak edən Qısırca Yengə və Boğazca Fatma obraz-
larının varlığı ilə maddiləşir. 

Psixoanalizlə bir qədər maraqlandıqdan sonra, belə bir nəticəyə gəlmək 
olar ki, Yunq tərəfindən şərh olunmuş şəxsiyyətin strukturu Freydə nəzərən daha 
mürəkkəb quruluşa sahibdir. Şəxsiyyətin strukturunu təsvir etmək üçün Yunqun 
önə çıxardığı arxetiplər sırasında “persona”nı (latınca “maska” mənasını ehtiva 
edir) qeyd etmək olar ki, o, insanın cəmiyyətdə nümayiş etdirdiyi sosial 
maskaya bürünmüş obrazıdır (6, s.35). Boyda iştirak edən Qısırca Yengə və 
Boğazca Fatmanın Oğuz elində sərgilədiyi, göstərmək istədiyi obrazın “perso-
na”sı Beyrəyin onları tənqid etdiyi və həqiqətləri dilləndirdiyi hissələrdə təkzib 
olunub aşkara çıxarılır. Buna aşağıdakı nümunələrdə aydın şəkildə şahid olmaq 
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olar. Banıçiçəyin toy gününə ozan qismində gələn Beyrək ərə gedən qızın yerinə 
Qısırca Yengənin qalxdığını görüb deyir: 

And içmişəm, qısır ata minmirəm, 
Qısır atın belində döyüşlərə getmirəm. 
Evinizin arxasında sarvanlar sənə baxar. 
Gildir-gildir gözlərinin yaşı axar. 
Sən onların yanına get, 
Muradını onlar verər, bəlli bilginən! 
Səninlə mənim işim yox (4, s.63). 

Daha sonra Boğazca Fatma qızın qaftanını geyinib gəlin əvəzindən oyna-
maq istətəyəndə Beyrək deyir: 

And içirəm, boğaz ata minmərəm, 
Minibən döyüşlərə getmərəm. 
Mən səni yaxşı tanıyıram. 
Evinizin ardı dərəlik deyildimi? 
İtinizin adı Buraq deyildimi? 
Sənin adın qırx oynaşlı Boğazca Fatma deyildimi? 
Get yerinə otur, oynama. 
Yoxsa daha artıq eybini açaram dəqiq bil (4, s.63). 

Boyda kafir bəyin qızı obrazında çıxış edən köməkçi qadın tipi əsas 
qəhrəman olan Beyrəyin ətrafında baş verən hadisələrdə həyati əhəmiyyətə 
malik addım ataraq onu əsirlikdən xilas edir. Bunun səbəbi isə onun Oğuz igidi 
olan Beyrəyə olan sevgisi idi. Onun dilindən verilən bu misralar qızın niyyətini 
aydın şəkildə təzahür etdirir: 

- Əgər səni hasardan aşağı iplə sallasam, atana-anana çatsan, məni burdan 
gəlib halallıqla alarsanmı? (4, s.54) 

Freydin düşüncəsində, psixoanalizin əsas mahiyyəti insan xoşbəxtliyinin 
təmin olunmasıdır. Eyni zamanda ortadoksal psixoanalitiklərin gəldiyi ortaq 
qənaət qadının kişi anatomiyasına duyduğu paxıllıq və kişiyə duyduğu ehtiyac 
hissidir. Sözügedən iki fikri əlaqələndirsək psixoanalizdə qadın xoşbəxtliyinin 
istər birbaşa, istərsə də dolayı yol ilə kişilərlə əlaqələndirildiyi qənaətinə gəlmək 
mümkündür. Boyda iştirak edən kafir qızının verdiyi qərarda bu hipotezin  əks 
olunduğunu görmək olar. Neofreydizmin tanınmış nümayəndələrindən biri 
sayılan Karen Horni qadının psixisimasına və davranışlarına təsir edən amilləri 
araşdırmış və sadalamışdır. Onlardan “əks cinsdən emosianal asılılıq”, “sevgidə 
ərimək” və “zəiflik və köməksizlik anından istifadə edib qarşı tərəfi özünə cəlb 
etmək” (9) amillərini kafir qızı obrazına aid edə bilərik. Çünki o da Beyrəyə 
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duyduğu sevgi hissi və ondan aldığı vədə inanaraq emosional asılılıq zəminində  
onu əsirlikdən xilas edir.  

“Duxa Qoca oğlu Dəli Domrulun boyu”nda iştirak edən köməkçi 
qadın tipi: Boyda iştirak edən iki qadın obrazlarından ananı köməkçi qadın tipi 
qrupuna aid etmək olar. Dəli Domrulun həyat yoldaşı Domrulun ətrafında 
cərəyan edən hadisələrin tam mərkəzində dayana bilmiş və əsas qəhrəmanın 
həyat və ölüm arsındakı əlaqəsində həyati bir qərar verdiyinə görə, bizim 
tərəfimizdən tədqiq olunmuş başqa bir məqalənin tədqiqat obyetinə çevrilmişdir.  
Bu səbəbdən, yazımızda köməkçi qadın tipi kimi sadəcə Dəli Domrulun anası 
təhlilə cəlb olunmuşdur. Boydakı ana obrazı haqqında fikir sahibi olmaq üçün 
Metin Ekicinin “Dədə Qorqud Kitabında qadın tipləri” məqaləsinə nəzər salmaq 
olar. Müəllif ana barədə bu qənaətə gəlir ki, “Dəli Domrulun həyat yoldaşının 
xaraktereri ilə hekayədə təzad yaradan bu ana oğlu üçün canını verməyən bir 
anadır” (7). Eposda olan digər boylarda iştirak edən qadın obrazları övladı üçün 
hər çətinliyə sinə gərmiş, yeri gəlsə öz bəylərinə qarşı çıxmış alp qadın tiplə-
ridir. Sözügedən bu köməkçi ana tipi isə tam fərqli xarakterə sahib olan, bizim 
doğma türk ədəbi nümunələrimizdə rast gəldiyimiz ana tipinə yad olan bir 
obrazdır.  Dəli Domrul ilə anası arasındakı dialoq bu şəkildə cərəyan etmişdir: 

Ana, bilirsənmi nələr oldu? 
Göy üzündən al qanadlı Əzrayıl uçub gəldi. 
Mənim ağca köksümü basıb qondu. 
Xırıldadıb canımı almalı oldu. 
Atamdan can istədim, amma vermədi. 
Səndən can istərəm ana, canıını mənə verərsənmi? (4, s.91) 

Dəli Domrulun bu yalvarışlı müraciətinin müqabilində isə anasının cavabı 
bu şəkildə olur: 

Murdar dinli kafir əlində dustaq olaydın oğul! 
Qızıl-ağca gücünə alıb səni qurtaraydım, oğul! 
Yaman yerə getmisən, mən gedə bilmərəm. 
Dünya şirin, can əziz! 
Canımı qıya bilmərəm, bunu bil (4, s.92).  

Nəticə etibarilə də, boyun sonunda həmin bu Ana obrazı Allah tərəfindən 
canı alınaraq cəzalandırılır. Boyda iştirak edən ana obrazının verdiyi qərar ilə 
paradoksluq təşkil edən bir fikir səsləndirmək olar. “Kitabi Dədə Qorqud”da- 
kənd və şəhər ədəbiyyatında olduğu kimi sevgi hissi, insanları macəralara 
sürükləyən bir amil olaraq görünmədiyi halda ananın oğula, oğulun da anaya 
olan sevgi və bağlılıq duyğuları ən böyük qəhrəmanlıqların təməl daşıdır (3, 
s.102).  
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İnsan təbiətini, zehnini, mübarizəsini, eyni zamanda insan davranışlarının 
daha dərindən analiz edilməsini öyrənən psixoanaliz nəzəriyyəsində xüsusi bir 
hal vardır ki, o, insan düşüncəsini və hərəkətlərini formalaşdırma potensialına 
sahibdir. Bu hal “ qadının qocalıq və onun nəticələri qarşısında qorxusu”dur (9). 
Vurğuladığımız  və psixoanalizin əsas amillərindən hesab etdiyimiz “qocalmaq 
qorxusu”nun zəminində də “ölüm” fobiyası dayanır. Doğrudur, qəbul etməliyik 
ki, Domrulun anasının verdiyi qərar onu ümummilli türk qadını və türk anasının 
ailəsi və övladı üçün fədakar olmaq obrazından bir qədər uzaqlaşdırır. Qeyd 
etmək olar ki, ananın timsalında da, övladı üçün fədakarlıq etməməsinin arxa 
planında da ümumi qorxu olan yuxarıda adını çəkdiyimiz “ölüm hissi” dayanır. 

“Qanlı Qoca oğlu Qanturalının boyu”nda iştirak edən köməkçi qadın 
tipi: Boyda ana obrazı ilə Qanturalının ata yurdundan ayrılması qərarını verdiyi 
zaman tanış oluruq. Qanturalı anasının əlini öpməmiş, halallıq almamış öz 
obasını tərk etmir. Valideyn övladın nəzərində gücün, müdrikliyin, düşüncənin, 
sevginin simvoludur. Psixoanalitik nəzəriyyəyə diqqət etdiyimiz zaman ana-oğul 
münasibətlərinin əsasını sevgi, hörmət və heyranlığın tutduğunu görə bilərik. 
Qanturalı anası üçün bir övlad-oğul kimi müsbət yönlü emosionallığın maddi-
ləşmiş forması qismində çıxış edir. Ananın narahatlığı boyun əvvəlində övladını 
yad elə göndərdikdən sonra başlayıb, gəlini ilə qarşılaşdığı və oğlunu itirdiyini 
düşündüyü an zirvəyə çatır. Bu isə boyda ananın gəlininin qılıncını qanlı görüb 
nigaran olduğu epizodda daha aydın təsvir olunur:  

Anam insan, qızım insan, 
Dan doğanda yerindən durub gəldin, 
Oğlumu tutdurdunmu? 
Qəfildən gözəl başın kəsdirdinmi? 
Əsilzadə ana, bəy ata deyib ağlatdınmı? 
Sən gəlirsən, tək bəyim görünməz (4, s.106). 

Basatın Təpəgözü öldürdüyü boyda iştirak edən köməkçi qadın tipi: 
Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy ümumdünya xalqları içərisində ən çox diqqət 
mərkəzində olan boylardan biridir. Boyda ön plana olan əsas bir qadın obrazı 
yoxdur, lakin köməkçi obraz qismində Təpəgözün anası kimi vurğulanan, föqəl-
təbii yaradılışa sahib olan pəri qızı və yeganə oğlunu ölümdən xilas etmək üçün 
Basatdan kömək diləyən ana obrazlarına diqqət yetirmək olar.  Pəri obrazının 
varlığı boyda bu şəkildə təsvir olunur: 

“Uzun bulaq” deyilən məşhur bir yer vardı. Qoyunlar otlayarkən pərilər 
yerə qondular, birdən qoyunlar ürkdülər. Çoban irəli qaçdı ki, görsün nə 
olubdur. Pəri qızların qanad-qanada bağlanıb uçduğunu gördü” (4,s.111). 
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Pəri qızlarını görüb öz nəfsinə məğlub olan çoban onlardan birinə təcavüz 
edir. Bunun qarşılığında isə pəri qızı “Çoban, il tamam olanda məndə olan 
əmanətini gəl, al! Amma Oğuzun başına bəla gətirdin” (4, s.112), -deyir və ilin 
sonunda çobanın əmanətini Oğuz elinə gətirir.  

Mehmet Kaplanın fikrinə istinadən, deyə bilərik ki, cinsi duyğunun öz 
təbii qayəsindən ayrılması qeyri-normal nəticələr doğurur” (3, s.110). Tədqiqat-
çıların gəldiyi qənaətə əsasən, qeyd etmək olar ki, insanın insanla münasibətinə 
uyğun olmayan əlaqələr fəlakətlə nəticələnməyə məhkumdur (7). Dastanda isə 
bu fəlakətin yaradıcısı pəri qızıdır. O, pəri olmasına baxmayaraq, bir anadır və 
dünyaya gətirdiyi övladını qorumaq instikti ilə oğlanın barmağına üzük keçirdir. 
Kambernisa Muhammedhacı folklor mətnlərində iştirak edən qadınları üç qrupa 
bölmüşdür ki, onlardan ilkini “Qadın ilahə və qadın tanrılar” adlandırır və 
onlarda müsbət və mənfi xarakterləri təhlil edir (5, s.714). Pəri obrazında çıxış 
edən Təpəgözün anasını da eposda tutduğu rola görə köməkçi qadın fonunda 
saxlamaqla bu qrupa daxil etmək  olar. O, Oğuz elinə bəla gətirməklə mənfi 
planda şərh olunsa da, dünyaya gətirdiyi öz övladını qorumaqla analıq duyğu-
sunu sərgiləyə bilir. Z.Freydin psixoanaliz nəzəriyyəsində qadınlarla əlaqəli olan 
fikirlərin bir qismini təqzib edən və psixoanalizi öz baxış bucağı ilə yeniləyən 
Karen Horni qadının cinslərarası münasibətdə “təcavüzkarlıq və qadına zəif 
məxluq kimi yanaşılma”nın ona imtiyaz və güc qazandırdığı qənaətinə gəlir. O 
qeyd edir ki, qadının alt şüuruna yerləşən əskiklik “analıq üstünlüyü”nə malik 
olmaqla yox edilə bilər (9). Pəri qızının obrazında Karen Horninin bu yanaşma-
sının təcəssümünü görmək olar, çünki o, çoban tərəfindən  olunan zorakılığa ana 
olaraq qarşılıq verir və öz qisasını bu yol ilə alır.  

Boyda adı çəkilən digər bir köməkçi qadın obrazı yardım istəyən, fəryad 
edən anadır. Ana Basatın yanına gələrək deyir: “Bu vəfasız dünya üzünə bir kişi 
gəlmiş. Oğuz elini yaylaqlara çıxmağa qoymadı. Qara polad iti qılınclar tükünü 
də kəsmədi.... İki oğlum vardı, biri qaldı. Növbə fırlanıb yenə mənə çatıb. Onu 
da istəyirlər. Mənə kömək et!” (4, s.114). 

Psixoanalizin əsas hədəflərindən biri də insan təkamülünün hansı yollar ilə 
reallaşdığını  təyin etməkdir. Freyd isə bu təkamülün bir sıra mərhələlərdən 
keçdiyini qeyd edir. Biz Basatdan yardım istəyən, mədəd uman, eyni zamanda 
övladının həyat və ölüm arasındakı çıxılmaz vəziyyətində ana kimi yardım 
etməyə çalışan köməkçi qadın obrazında Freydin qeyd etdiyi mərhələlərdən bir 
neçəsini görə bilərik. Belə ki, bunlardan bir neçəsi: 

1. “insan sevgisi” ; 
2. “ağrıların azaldılması”; 
3. “azadlıq” dır (8). 
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Köməkçi qadın obrazlarından olan ananın psixi halı öz övladına olan 
sevgisində və övlad itkisi səbəbindən canı yanaraq, ağrılarını azaltmaq üçün bu 
bəladan azad olmaq istəyində təcəssüm olunur. 

 “Uşun qoca oğlu Səkrəyin boyu”nda iştirak edən köməkçi qadın tipi: 
Boyu təhlil etdiyimiz zaman orda iştirak edən köməkçi qadın obrazları kimi 
Səkrəyin anası və evləndiyi xanımı nümünə göstərmək olar. Bir oğlunun yoxlu-
ğu ilə barışan ana, yeganə oğlunu da itirməmək üçün bu sirri saxlamaq məcbu-
riyyətində qalır. Gizilədilən sirri öyrənən Səkrəyə anası deyir: 

Ağzın üçün ölüm oğul! 
Dilin üçün ölüm oğul! 
Qarşı yatan qara dağın 
Yıxılmışdı, ucaldı axı. 
Axan çayların suyu 
Qurumuşdu, coşdu axı. 
Möhkəm ağacda dal budağın 
Qurumuşdu, yaşıllanıb göyərdi axı. 
Qalın Oğuz bəylərinin izi ilə sən də get! 

O igidə yetəndə ağ-boz atın üzərindən yerə en! O igidlə əl verib görüş. 
Boynunu qucaqla! Qara dağımın yüksəyi qardaş de! Nə durarsan, oğul, get! (4, 
s.130-131). 

Köməkçi qadın obrazı fonunda çıxış edən Səkrəyin anasının digər oğlunun 
əsir düşməsini gizlətməsinin əsas səbəbi qorxu hissidir. Psixoanalizdə qorxu 
hissi insanı durğunlaşdıran, eyni zamanda hərəkətə keçməyə vadar edən bir 
duyğu kimi təzahür olunur. Paul Auster qeyd etmişdir ki, qorxu hissi, müdafiə 
mexanizminin, təziqin, “mən”lik xaosunun, “mən”lik arayışının, arzu və daxili 
mübarizənin təməl mövzusudur (6, s.25). Səkrəyin anasını günahlandırdığı bu 
hadisənin mərkəzində ananın digər övladını itirməmək qorxusu dayanır. Çünki 
bir ana yalnız bu qorxunun kölgəsində bu qədər dəyərli və ağır olan sirri saxlaya 
bilərdi. 

Boyda diqqət çəkən digər bir obraz isə Səkrəyin evləndiyi qızıdır. Səkrə-
yin ailə qurduğu bu xanım öz vəfası ilə boyun başlanğıcından özünü müsbət 
şəkildə göstərir. Qardaşını xilas etmək üçün Oğuzu tərk edən Səkrək və xanımı 
arasındakı dialoq belə cərəyan edir: 

Qız sən məni bir  il gözlə! 
Bir il gəlməsəm, iki il gözlə! 
İki il gəlməsəm, üç il gözlə! 
Gəlməsəm, o vaxt mənim öldüyümü bilərsən, 
Ayğır atı kəsib ehsan verərsən. 
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Gözün kimi tutsa, 
Könlün kimi sevsə,ona ərə gedərsən! (4, s.132) 

Səkrəyin dilindən xanımına deyilən bu sözlər həm kişi, həm qadın üçün 
çox ağır kəlamlardır. Həyat yoldaşının bu təklifi qarşısında qadın öz sədaqətini 
göstərərək deyir: 

İgidim, mən səni bir il gözlərəm, 
Bir ildə gəlməsən, iki il gözlərəm. 
İki ildə gəlməsən, üç, dörd il gözlərəm. 
Dörd ildə gəlməsən, beş il, altı il gözlərəm. 
Altı yol ayrıcında çadır tikərəm. 
Gələn-gedəndən soraqlaşaram. 
Xeyir xəbər gətirənə  at, paltar verərəm. 
Şər xəbər gətirənin başın kəsərəm. 
Bir başqasına ərə getmərəm. 
Murad ver, murad al, sonra get, igidim (4, s.132). 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, yüksək əxlaqi sərvətlər hər bir şəraitdə 
oğuzların fəaliyyət və davranışlarının motivi kimi çıxış edir (2, s.48). Sözügedən 
əxlaqi motiv cinslərarası münasibətdə uğurlu bir şəkildə Səkrəyin xanımının 
simasında təcəssüm olunmuşdur. Psixoanalitik nəzəriyyəni əldə əsas götürsək,  
qadınların  kişilərlə münasibətində iki halın xüsusi vurğulandığının şahidi olarıq: 

- qadınların əksəriyyəti tabeçilikdə olmaq arzusundadır; 
- qadında əsas qorxu sevgi hissinin yox olmasıdır (9). 
Səkrəyin ailə qurduğu xanım Səkrəyə olan sevgi hissinə inanan və onu 

illərcə gözləmək gücünü özündə görən bir obrazdır. Yuxarıda sadalanan iki psixi 
halın da bu obrazda müsbət yöndən əks olunduğunu görmək mümkündür. Belə 
ki, Səkrəyin xanımı bəyini bir ömür gözləyib, ancaq onun tabeliyində olmaq 
istədiyini dilinə gətirir. Bu istəyin zəminini isə bəyinə duyduğu sevgi təşkil edir 

“Bəkil oğlu İmranın boyu”nda iştirak edən köməkçi qadın tipi: Boyda 
Bayandır xanın göstərişi  ilə Gürcüstan sərhəddinin mühafizəsi Bəkilə tapşırılır. 
Bəkil ona verilən bu vəzifəni yüksək hünərlə, mərdliklə yerinə yetirir, hər dəfə 
xanlığa lazımınca bəxşiş göndərir. Qazan bəy onun bu hünərini sorğulayıb xəbər 
alır: 

“Bu hünər atındırmı, yoxsa igidinmidir? 
Xan dedi: Yox at işləməsə ər öyünə bilməz, hünər atındır” (4, s. 139). 
Xanın bu fikrindən inciyən Bəkil bəy evinə gələrək nə övladlarını 

əzizləyir, nə də xanımına bir kəlmə söz deyir. Bunu görən qadın öz bəyinə 
müraciət edir : 
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“Qızıl taxtımın ağası igid bəyim! 
Göz açıban gördüyüm, könül verib sevdiyim..... 
Alnında altun işığın zirehin yox! 
Ala gözlü övladların oxşamazsan? 
Ağca üzlü gözəlinlə söyləşməzsən? 
Nədir halın” (4, s.139). 

Qadının öz bəyini diqqətlə, nəzakətlə əzizləyərək sorğu-sual etməsindən 
sonra Bəkil bəy hər şeyi öz xanımı ilə bölüşür və Bayandır xandan incidiyini 
dilə gətirir. Bəkil bəyin xanımı hadisələri dinlədikdən sonra öz bəyinə müdrik 
məsləhətlər verməyə başlayır: 

“İgidim, bəy igidim! Padşahlar Tanrının kölgəsidir. Padşaha ağ olanın işi 
rast gəlməz. Təmiz könüldəki gizli sirləri şərab açar. Sən gedəli, ey xan, Ala 
dağlara ova çıxan olmadı. Ova çıx, könlün açılsın” (4, s.140). 

Qadının bu fikirləri həm öyüd-nəsihət, eyni zamanda məsləhət mahiyyəti 
daşıyır. O, öz yoldaşına xana qarşı çıxmağın düzgün olmayacağı fikrini verər-
kən, bir tərəfdən də öz bəyini sakitləşdirmək və olanları unutması üçün ova 
çıxmağın əhəmiyyətini göstərməyə çalışır. “Qadının kişiyə qarşı tutduğu mü-
nasibətlərdən biri də onu diqqətə dəvət etmək, xəbərdar etmək, və qorumaqdır” 
(3, s.108). Sözügedən bu müsbətyönlü xarakter təsvirinə Bəkil bəyin xanımında 
rastlamaq olur. Mehmet Emin Bars qeyd etmişdir ki, “ tarix boyunca qurulan 
Türk dövlətlərində qadınlar həm cəmiyyət həyatında, həm də siyasi həyatda 
önəmli rollar üstlənmişdirlər” (1, s.121). Bəkil bəyin xanımı öz fikir və 
düşüncələri ilə birbaşa siyasi bir mahiyyət kəsb etməsə də, həyat yoldaşını 
atacağı səhv addımda onu bu yoldan döndərmək iqtidarına sahibdir. 

Obrazı psixososial fonda təhlil etsək görərik ki, Bəkil bəyin xanımı psixi 
determinizm nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edən “səbəb-nəticə” əlaqəsi zəminində 
baş verən hadisələri izləyərək, bəyini gələcəklə əlaqədar xəbərdar etməyi 
bacarır. Çünki qadın Bəkilin xana olan münasibətindəki incikliyin irəli zaman 
üçün ciddi qəzalara yol açacağını dərk edir və bu səbəbdən bəyinə hadisə ilə 
bağlı doğru məsləhətlər verir. 

“Salur Qazanın dustaq olduğu və oğlu Uruzun onu azad etdiyi boy”da 
iştirak edən köməkçi qadın tipi: Boyda qarşımıza çıxan köməkçi qadın obrazı 
düşmən elinə məxsus olan bir qadın, Tuman Təkurunun həyat yoldaşıdır. 

Yunqa görə, şəxsiyyətin struktur vahidlərindən biri şəxsi şüursuzluqdur ki, 
onun da əsas zəminini formalaşdıran və fərdin davranışına güclü təsir edən 
amillər sırasında “kompleks”ləri xüsusi vurğulamaq olar. Boyda iştirak edən 
Təkurun xanımında “əskiklik hissindən yaranan kompleks”in izinə rastlamaq 
mümkündür. Bu hal qadının dilindən səslənən fikirlərdə belə təsvir olunmuşdur: 
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“Gedək, Qazanı görək, bu necə hallı adamdır ki, bu qədər insanlara zərbə 
vururmuş?! Xatun gəlib qapağı zindançıya açdırdı. Çağırıb soruşdu: Qazan, bəy 
halın necədir? Ömrün yer altında xoşdur, yoxsa yer üstündə xoşdur? Həm də 
indi nə yeyirsən, nə içirsən? (4, s.148). Belə nəticəyə gəlmək olar ki, o, Qazan 
bəyin əhalından xəbərdar olmaq yox, ona qarşı qərəzli bir mövqe tutmaq niyyəti 
ilə kinayə edir və bu hərəkətləri ilə Qazan xan qarşısında özünün və Tuman 
Təkurunun kifayətsiz, gücsüz olduğunu qəbul edir. Çünki “əskiklik kompleksi” 
olan insan birbaşa, yaxud dolayı olaraq özünün əskik olduğunu mövzu ilə 
əlaqədar əhəmiyyətli dərəcədə psixi enerji sərf edir ki, obrazın dilindən deyilən 
fikirlər buna sübut kimi gətirilə bilər. 

Nəticə. Ədəbi-bədii nümunələrdə elə bir psixoloji düşüncə sahəsi tapmaq 
olmaz ki, onun təhlilini psixoanalizlə əlaqələndirmək imkan xaricində olsun. 
Yəni əsərlərdə iştirak edən obrazın düşüncələrini əks etdirən hər hansı bir fikrə 
istinad edib, o obraz haqqında nələrsə demək və yaxşı mənada nələrsə 
mənimsəmək mümkündür. Sosial-iqtisadi əlaqələrin güclənib, mənəvi əlaqələrin 
aşındığı bu zamanada biz də “Kitabi-Dədə Qorqud”kimi eposlardan, ədəbi-bədii 
nümunələrdən doğru olanı, dürüst olanı seçib götürməliyik. Çünki bu kimi 
əsərlərdə ideal ailə quruluşu, qadın və kişi arasındakı ideal münasibət yüksək 
məharətlə əks olunmuşdur. Əkbər Bayramovun qeyd etdiyi kimi hər bir xalq və 
ya etnos özünü düzgün dərk edib qiymətləndirmək və tərəqqiyə nail olmaq üçün 
özünün sosial-iqtisadi tarixi keçmişinə deyil, həm də öz psixoloji keçmişinə 
dərindən bələd olmaldır (2, s.44). Məqalənin əsas hissəsində bütün bu deyilən-
ləri nəzərə almaqla, eposda iştirak edən köməkçi qadın obrazlarını ədəbi düşün-
cə və təhlilə sadiq qalmaqla psixososial aspektdən təhlil etməyə çalışdıq. 
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“LAY-LAY” SÖZÜ HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ 
 

Xülasə 
Məqalədə bir folklor janrı kimi, “Lay-layın” etimologiyası, bədii- estetik 

xüsusiyyətləri təhlilə cəlb olunur. Daha sonra “Lay-lay”ların poetik strukturu, 
estetik təsir qüvvəsi, əhəmiyyəti inandırıcı arqumentlərlə göstərilir. Daha sonra 
bu janr haqqında uydurma, qeyri-elmi konsepsiyalar təkzib edilir. 

Aşar sözlər: lay-lay, beşik nəğməsi, janr fərqi, etimologiya, mübahisəli 
situasiyalar, forma xüsusiyyətləri 

 
Sabuhi Badalov 

SOME THOUGHTS ABOUT THE WORD “LAY-LAY”  
(“LULLABY”) 

Summary 
In the article the etymological principles of the word “Lay-lay” 

(“Lullaby”), its artistic-aesthetic features are analyzed as a genre of folklore. 
Then the poetic structure of “Lay-lay”, the aesthetic influence power and the 
importance are shown with the convincing arguments. The fictitious, non-
scientific concepts about this genre are disproved.  

Key words: “Lay-lay” (“Lullaby”), the cradle songs, genre difference, 
etymology, the controversial situations, form features 

 
Сабухи Бедалов 

 НЕСКОЛЬКО МЫСЛИ О СЛОВЕ «ЛАЙ-ЛАЙ»  
(«Колыбельная песня») 

Резюме 
В статье рассматривается история и художественные, эстетические, 

этимологические принципы, особенности, «Лай-лай (Колыбельная песня), 
анализ её поэтическая структура, эстетическое влияние, как значительный 
жанр фольклора. Пользуясь достаточными аргументами автор  старается 
доказать вечную развитию историй, возникновение как лирический жанр и 
опровергает ложные, выдуманные концепции об этой колыбельной песне. 

Ключевые слова: «Лай-лай», колыбельная песня, жанровая разница, 
этимология, спорные ситуации, особенности формы 
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Dilin və onunla bərabər sözün yaranması mürəkkəb və dialektik prosesdir 
və bu maraqlı və dərin izahat tələb edər. Hadisəni primitiv, elmi metoddan uzaq 
mülahizə ilə bağlamaq absurd cəhddir. Sözün yaranması, meydana gəlməsi bəşər 
tarixində misilsiz və praktik cəhətdən o qədər qiymətli və əvəzedilməz hadisədir 
ki, onsuz heç bir insan təfəkkürünün, təəssüratın, idrak prosesinin reallaşması, 
gerçəkləşməsi mümkün deyildir və buna görə də marksizm klassikləri “dili 
təfəkkürün gerçəkliyi”, “qabığı” adlandırmışlar. 

Sözün yaranması haqqında  bir-birinə oxşar və bir-birinə diametral şəkildə 
zidd, bəzən də absurd mülahizələr fonunda aydın, həqiqətə uyğun, elmi 
prinsiplərlə müşayiət olunan fikirlərdə vardır. Dilçilik tarixindən məlumdur ki, 
sözün yaranmasında, daha geniş mənada dilin yaranmasında bir neçə nəzəri 
konsepsiyalar vardır ki, onların arasında, nidalar, səs təqlidi nəzəriyyələri də 
xüsusi maraq doğurur. 

Əlbəttə, bu nəzəriyyələri tamamilə düzgün  elmi mülahizə adlandıra bil-
məsək də onlarda rasional toxum olmasını etiraf eləməliyik, çünki gündəlik 
praktikamızda belə bir fikirlər dar mənada olsa da, öz təsdiqini tapır, həqiqətlə 
səsləşir. Dilimizdə elə leksik ifadələr var ki, onlar bilavasitə səs təqlidi və 
nidalar vasitəsilə meydana gəlmişdir. 

Bu sözlər konkret olaraq dili yaradan xalqın canlı müşahidəsi, praktikası, 
şahidliyi, məişət şəraiti ilə bağlı olmuş və sonradan onlar dilin  leksik  tərkibində 
artıq şərti semantik reallıq kimi qəbul edilmişdir. Məsələn, mələmək “miyolda-
maq”, “şırıldamaq”, “guruldamaq”, “nırıldamaq”, “haylamaq” və sair bu kimi 
sözlər bilavasitə səs təqlidi yolu ilə meydana gəlmişdir. Dini mərasimlərdə 
“şaxsey”, “vaxsey” sözləri “Şah Hüseyn, vay Hüseyn” sözlərinin təhrifi nəticə-
sində yaranan və artıq dini leksikada necə deyərlər, “daşlaşan” sözlərdir. Əlbəttə 
bu praktika dilin yaranması ilə bağlı mütləq konsepsiya  hesab etmək də sadə-
löhv prinsip olardı, bununla belə misal gətirdiyim sözlər artıq təksibedilməz 
faktdır. Bizim fikrimizcə “Lay-lay” sözü də bir-başa dil açmamış körpə uşağın 
hələ heç bir mənası olmayan çıxardığı sözə oxşar səsin təqlidi yolu ilə meydana 
gəlmiş və sonra körpələri yatırmaq üçün bu səsin ritmikasından istifadə  olun-
muş və daha sonralar müstəqil leksik məna daşımışdır. Vaxtilə böyük alimimiz 
Xudu Məmmədov söz arası belə bir maraqlı misal gətirmişdi ki, mənşəcə Av-
ropa musiqi aləti hesab edilən “Balalayka”- “Bala, lay-lay” sözündən yaran-
mışdır. Musiqi və musiqi alətləri ilə bağlı tədqiqatlarda sübut etmişdir ki, bu gün  
Avropada olan musiqi alətlərinin çoxunun adı şərq mənşəlidir. 

Şərq musiqi mühitindən alınmış bu sözlər sonradan Avropa dillərinə 
uyğun bir şəkildə təhrifə uğramışdır. Bizdə folklor nümunələrindən biri olan 
“Holavarlar”da konkret olaraq maldarlıqla məşğul olan babalarımızın təsərrüfat 
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praktikası nəticəsində yaranmış və “holamaq” sözü ilə birbaşa bağlı olmuşdur. 
(daha konkret desək, cütcü nəğmələri ilə bağlı) “Lay-lay” sözünün leksik 
mənasına gəldikdə isə bizim fikrimizcə, burda iki aspekti nəzərə almaq lazımdır. 
Dediyimiz kimi, söz yaradıcılığında səs təqlidi xüsusi əhəmiyyət  daşıyır. Uşaq 
hələ dil açmamışdan qabaq “də-də”, “lə-lə”, “la-la” kimi səslər çıxarır və buna el 
arasında “uşaq dili” deyilir. Hətta “uşaq dili” ifadəsi artıq leksikamıza daxil 
olub. Ola bilər ki, uşağın dilindəki bu şərti səs faktı, yəni la-la  sonradan artıq 
uşaqlar üçün yazılmış şeirlərdə bir şərti janr kimi sabitləşmişdir. Hamımıza 
məlumdurki, “Kenquru” sözünün əsl mənası “Başa düşmədim” deməkdir. Bir 
alim aborigendən  həmin heyvanın adını soruşduqda aborigen  alimin dediyini 
başa düşmədiyi üçün həmin sözü işlətmişdir və sonradan bu söz bir çox xalq-
ların leksikasına həmin heyvanın adı kimi daxil olmuşdur. 

Başqa bir misal gətirək XX əsrin əvvəllərində Qərbi Avropada xüsusən 
fransız və almanların incəsənətində bir janr, bir üslub kimi “dadaizm” sözü iş-
lənmişdir. (1916-1926-cı illərdə) Bu söz əslində heç bir leksik məna vermir və 
hələ dil açmamış uşağın kəkələməsini bildirən səs kompleksidir. Yə “dada” şərti 
mənada uşaq dilidir. 

“Da-da  səslərinin konkret olaraq, heç bir mənası yoxdur. Qərbi Avropada 
XX əsrin əvvəllərində meydana çıxan bir çox izmlər, xüsusən modernist 
incəsənətin dəbdə olduğu vaxtda antirealist mahiyyətli şüar və proqramlar 
sürətlə yayılırdı. Əlbəttə bu modern cərəyanlar estetik məqsəddən  daha çox 
burjua ideyalarının təbliğatına qüvvət vermək üçün  gülünc ideyalar irəli sürür 
və incəsənətin bütün sahələrində realizm, həqiqəti demək şüarına qarşı qoyurdu. 
Bu zaman uydurma anlayışlar kateqoriyalar yaradılırdı, onlar demək istəyirdilər 
ki, guya realizm uşaq dili kimi absurd bir anlayışdır və onun həqiqətlə bağlılığı 
yoxdur. Məntiqə sığışmır və nəticə etibarı ilə irrasional bir cəhddir. Yaxud bu 
uşaq kəkələməsi guya dilin ilk atributlarıdır. Əlbəttə, biz “lay-lay” sözü ilə 
“dadaizm” sözü arasında bir əlaqə görmək məqsədi güdmürük. Təkcə onu 
demək istəyirəm ki, bəzən təsadüfi bir söz sonradan qanuni “vətəndaşlıq” 
hüququ qazanır. Mən “lay-lay” sözünü də belə bir hadisə adlandırıram. Başqa 
konkret, əyani bir məsələyə diqqət yetirək. Bayatılarımız içində elələri var ki, 
“lay-lay” sözünün  təkcə “uşaq kəkələməsi” necə deyərlər, uşaq ləhcəsi deyil, 
elə açıq-aydın sözün leksik mənasıdır. Axı dil faktları haqqında danışarkən 
dildəki sözün hansı yollar keçdiyini də düşünmək lazımdır. Axı sözün 
çoxmənalığına, leksik və məcazi mənaların omonim və sinonimliynə də xüsusi 
diqqət yetirmək lazımdır. Aşağıda bir neçə bayatını nümunə gətirirəm: 

Ay lay-lay yenə, lay-lay, 
Can dedim sənə lay-lay. 
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Sənə gələn dərd bala, 
Qoy gəlsin mənə lay-lay. 

Bayatıya diqqətlə nəzər yetirsək  görərik ki, bu şeirdə, “lay-lay” sözü bir 
neçə dəfə təkrar olunub və onlar sadəcə olaraq təkrir və rədif kimi işlənməmiş-
dir, bu sözlərin müstəqil leksik mənaları da var. Gəlin adi danışıq dilimizdəki bir 
neçə cümləyə fikir verək: “Divar lay-lay” olub yerə töküldü, “otu lay-lay (yəni 
qat-qat) toplayıb  yığdılar,“Buludlar dağılır uzaqda lay-lay”,  (Səməd Vurğun) 
“Qapılar lay-lay açıldı. 

Göründüyü kimi lay-lay sözü ayrıca məna daşıyaraq, “çox-çox”, “qat-qat” 
“üst-üstə” təkrar olunan konkret bu işi, danışıq tərzini, ifadəni bildirir. Deməli 
uşaq bu səsləri tez-tez, dalbadal, təkrar-təkrar işlətdiyi üçün analar bu uşaq 
tələffüzünü  ana məhəbbətini klassik şəkildə ifadə edən şeir forması üçün rədifə, 
yaxud ştamp kimi götürülərək onun şeir formasının tərkib hissəsi, elementi kimi 
uşaq dilinə cavab, reaksiya kimi qiymətləndirilmişdir. Bütün incəsənət növlərin-
də bu və ya digər şərtiliklər mövcuddur. 

Yenə həmin “lay-lay” mahnısına qayıdaq və onun misralarına bir də 
baxaq: 

Ay lay-lay, yenə lay-lay, yəni təkrar lay-lay. “Can dedim sənə lay-lay” 
yəni sənə dönə-dönə, qat-qat, bollu-bollu lay-lay dedim. Bu ana məhəbbətinin 
sonsuzluğunu göstərir və onu sübut edir ki, ana öz məhəbbətini ifadə edən 
sözləri təkrar etməkdən doymur. 

... Sənə gələn dərd-bəla, 
Qoy mənə gəlsin lay-lay. 

Yəni sənə gələn dərd-bəla qat-qat, artıq-artıq mənə gəlsin. Göründüyü 
kimi bu lay-lay sözündə heç bir mücərrədlik yoxdur. Xalq şeirlərinə məxsus 
konstruksiyası-quruluşu vardır, işin-fikrin söhbətin təkrarlanmasını ifadə edir. 
Təkrir kimi başa düşülür. 

Yenə başqa bir bayatını nümunə gətirək: 
“Yat yuxun şirin olsun, 
Ucalsın səsin lay-lay” 

Göründüyü kimi “lay-lay” sözləri ilə az qala cinaslaşır, yaxud bir-birinə 
yaxın mənalarda işlədilir.Bu bayatının ilk misralarına fikir verək: 

...Lay-lay hər kəsim, lay-lay, 
Sənə nər kəsim, lay-lay. 

Yəni sənə lay-lay, parça-parça dəvə qurbanı kəsim və sonda sənə elə lay-
lay çalım ki, səsim lay-lay, dalğa-dalğa ucalıb göylərə yayılsın. Yenə bir lay-lay: 

Lay-lay ay balam, lay-lay, 
Alınmaz qalam lay-lay. 
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Sənə gəc baxanları, 
Yandırsın nalam, lay-lay. 

Biz dilimizin amonimliyinin, sinonimliyinin, çox mənalığının zənginliyi 
ilə fəxr etməliyik. Görün “lay-lay” sözünün, yəni müqəddəs ana məhəbbətinin 
şirinliyinə, dərinliyinə, lirikasına, mənəvi qüdrətinə, müsiqiliyinə hansı dili 
bərabər tutmaq olar? Sonsuz ana məhəbbəti, körpəyə olan ilahi sevgi, sarsılmaz 
sədaqəti ifadə üçün necə təşbehlər, metaforalar tapılmışdır. Ana üçün lay-lay 
pozulmaz inam sarsılmaz ilqar, fədakarlıq  nəyə bənzədilmişdir: Alınmaz, 
uçulmaz, ələ keçməz, möhkəm, topdağıtmaz bir qalaya etibarlı istinadgaha, ilahi 
dərgaha, düşmənin yaxın gələ bilmədiyi bir səddə, daş-dəmir mühafizə divanına! 
Laylayın sehrli-tilsimli, ecazkar qüdrəti ana məhəbbəti ilə yoğrulub məğlubedil-
məz bir istehkama çevrilir. Ana layla deyib, körpələrini yuxuya verərkən, onun 
bütün tükənməz, potensial duyğuları ayılır, ana ürəyində ilahi bir intibah yaranır. 

(Laylalar: aşağıdakı kitabdan alınmışdır.Bax: Bayatılar. Azərnəşr. Bakı.-
1969. Səh.99) 

Biz yuxarıda bəzi sözlərin, adların necə yaranmasının dialektik yolları 
haqqında danışdıq. Bu barədə bizim böyük dilçi alimimiz Ə.Dəmirçizadənin 
maraqlı fikirləri ilə razılaşmamaq mümkün deyil. Məsələn, o, bildirçin quş 
adının necə yaranmasını aşağı şəkildə izah edir. Bu adlandırma quşun səslən-
məsini nəzərə aldıqda tərəddüd etmədən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu 
adın birinci tərəfini təşkil edən “bildir” hissəsi həmin quşun özünəməxsus bir 
çalarlıqla səslənməsini, yəni “pil-pil”, bi-tir” kimi fonetik tərkiblərə bənzər 
səslənməsini  insan nitqində əks etdirmək üçün sövti təqlid yolu ilə düzəldilmiş 
sözdür, həmin söz “çin” ünsürü ilə birləşdirərkən məhz belə səslənməsi ilə 
quşun adını, yəni Bildirçin adı yaradılmışdır. Burada belə bir faktı da qeyd 
etmək lazımdır ki, həmin quşun rusca adı “perepel” sözü də əslində “pel-pel” 
kimi səslənirsə və güman etmək olar ki, “bildirçin” adı olan, pere-pel sözü də 
“pel-pel” edən mənasında formalaşmış bir sözdür.” (Bax: Ə.Dəmirçizadə 50 söz: 
Gənclik nəşriyyatı. 1968. Səh.66” 

K.Marksın məşhur bir fikrinə istinad etsək, yəqin edərik ki, dil praktik 
şüurdur (yəni real şüurdur), yəni insan özünün bütün fəaliyyətində təbiətə, 
praktikaya, real hadisələrə istinad edib və onun bütün konkret fəaliyyəti istər 
poeziyada, istər musiqidə, istər rəssamlıqda, heykəltaraşlıqda, memarlıqda, dilin 
yaranmasında təbiətin “dərsindən” kənar olmamışdır. Bəzi poetik janrların ya-
ranmasında və onların adlarının formalaşmasında təbiəti-onun küləklərini, yağış 
səslərini, nəğməsini, tufanların uğultusunu təqlid yolu ilə meydana gəlmişdir. 

Dil məsələsi o qədər məhrəm, mürəkkəb, diqqət, güclü nüfuz edici baxış,-
təfəkkür üsulu tələb edir ki, biz ona çox həssaslıqla yanaşmalı, ona zərrəbinlə 
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baxmalıyıq. Bəzən dildə təkcə bir hərfin dəyişilməsi mənanı tamam dəyişir. Belə 
deyirlər ki, bir faciə aktyoru (məncə almandır) bir tragik rolu oynayarkən 
“Ende” (Son! Hər şey qurtardı daha!) sözünü deyərkən öz güclü emosiyalarını 
gizlədə bilməyib “Ende”! ( hər şey qurtardı) sözündəki “d” səsini elə möhkəm 
sıxıb ki, bu səs “t” kimi səslənib, yəni “Ende” sözü “Ente” kimi səslənib. Bu 
anda tamaşanı əvvəldən dərin həyacanla izləyən tamaşaçılar donub-qalmış halda 
birdən “Ente” sözünü eşidib, salonda qəhqəhə çəkirlər. Çünki “Ente” sözü alman 
dilində “ördək” mənasını verir və aktyorun bu ehtiyatsızlığı sözün bir hərfini 
düzgün tələffüz eləmədiyinə görə bu gülünc paradoks yaranmışdır. 

(Bax! А.А. Леоньтев. Путешествие по карте языков мира. Москва, 
Просвещение, 1981, с.14) 

Haşiyə də olsa, dilimizin qorunmasına Dövlət qayğısının bu qədər yüksək 
olmasına baxmayaraq, bu dili simasız bir vəziyyətə salanlar çoxdur və təəccüb 
edirəm ki, belə bir münasibət getdikcə də artır.  

Akademik Mark belə hesab edirdi ki, elə təfəkkürün özünün köməkliyi ilə 
dilsiz də ünsiyyət saxlamaq olar. Kim bilir bəlkə uşağın ifadə etdiyi “la-la” səs-
lərinin özü də təfəkkür simvoludu, təfəkkür işarəsidi və simvol gizli təfəkkürün 
gizli sızmasından irəli gəlir: Bəlkə elə bu daxili nitqin əsrarəngiz təzahürüdür. 
Bəlkə elə Bibliyada təsbit olunan “Əvvəlcə hər şeydən qabaq söz olmuşdur” 
fikrində “mistik dona girmiş bir həqiqət” varmış. 

Təkrar edirəm ki, əslində uşağın “la-la” kəkələməsi qətiyyən nitq vahidi 
deyil, amma layla” adlandırılan mahnilar  bu səslərə uyğunlaşdırılmışdır və lay-
layların ritmikası bu səslərə uyuşdurularaq ritmika, ritmikaya uyğun işə poetik 
mətn yaradılmışdır. Dilçilikdə  belə  hadisələr müntəzəmdir.  

Bildiyimiz kimi “Ura” nidası türk dilində olan “Vur ha!” nidasından ya-
randığı kimi. 

Belə rəvayət edirlər ki, Misir firionu hansı xalqın ən qədim olduğunu sübut 
etmək belə bir əmr verir ki, təzəcə doğulmuş iki oğlan uşağını anasından ayırıb 
meşəyə atsınlar. Belə də edirlər. İki il keçəndən sonra bir çoban meşədə uşaq 
səsi eşidir., uşaqlar çobana yaxınlaşır və bu uşaqların hər ikisi “Bekos, bekos!” 
sözlərini tələffüz etdirir. 

Firon Psammetix bu sözləri eşidəndən sonra əmr edir ki, görün hansı 
xalqın dilində belə söz işlənir və bu sözün mənası nədir. Əmri yerinə yetirirlər. 
Məlum olur ki, “Bekas” sözü frikiya dilində “çörək” deməkdir. Belə olduqda 
firon Psammetik bu qərara gəlir ki, dünyada ilk xalq Frikiya xalqı olub. Bu 
rəvayəti qədim yunan tarixçisi Herodot  söyləyib. ( Bax! Л.Успенский. Слово о 
словах. Из-во ЦКВЛКСМ «Молодая гвардия» Москва. 1960. Səh.49) 
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Soruşa bilərlər ki “Bekos” nidasından da mahnı yaratmaq olarmı? Mən də 
cavab verirəm ki, həmişə fərdi, xüsusi olan hadisəni ümumiləşdirmək mümkün 
deyil və mənim öz dilimizlə bağlı hadisəni heç də ümumiləşdirmək istəmirəm. 
Əlbəttə, bəlkə də qədim Frikyalıların özü də güclü poetik təfəkkür və 
təxəyyülləri olsaydı və təxəyyülün imkanlarından istifadə etsəydilər “Bexis” 
sözü ilə bağlı lap poema da yaradardırlar. Rusların beşik nəğmələinin nəqaratı 
“Bayu” sözü ilə işlənir. Bu söz də bir səs təqlididir və konkret leksik mənası 
yoxdur. Amma ruslarda “bayu-bayu” sözlərinin ritmikası ilə beşik mahnıları 
yaratmışlar. Ola bilsin ki, başqa xalqların özündə də belə dil hadisələri 
olmuşdur. Belə misallar dilçilik tarixində çoxdur.Məsələn: Ququq quşunu səs 
təqlidinə görə “kukuşka”adlandırıblar. 

Biz bu quş adının bir çox dünya dillərində variantlarına diqqət yetirək. 
Ruslarda bu quşun adı “kukuşka” 
Çexlərdə -kunaçka 
Bolqarlarda –kukuvitsa 
Almanlarda-kukux 
Fransızlarda-kuku 
Rumınlarda –kux 
İspanlarda –kuko 
İtalyanlarda – kukolo 
Türklərdə-qurux 
Koreyalılarda-ippokukse və s. 
(Bax:L. Uspenskinin yuxarıda adı çəkilən  kitabı.Səh.53) 

Deməli, dilin tərkibində təbiət  hadisələrini, o cümlədən quşların səsinin 
təqlidi ilə bir xeyli söz yaranmışdır. Bu fakt yalnız isimlərə aid deyil, məsdərlərə 
də aiddir:taqqıldatmaq (taqqıltı səsi), şappıldatmaq (şappıltı səsi),hıqqıldamaq, 
xışıldatmaq və s. Bu kimi sözlər məhz təbiət səslərini təqlid etmək yolu ilə dü-
zəldilmişdir. 

Lev Uspenski uşaqların dili ilə bağlı leksikaya daxil olan bir çox sözlər 
haqqında danışır. Bu uşaq leksikasının bəzi nümunələrini öz dilimizin lüğət 
tərkibi ilə bağlı oxuculara xatırlatmaq istəyirəm: uşaqlar yemək istəyəndə “nəm-
nəm”, “ufa” deyəndə öz ağrısını “ufa”sözü ilə bildirir. Anaya məmə deyirlər. 
Mama (məmə) sözü bəşəriyyətin işlətdiyi ilk sözdü. 

Qədim Şumerlərdə analar üçün qoyulmuş ilk heykəl “Mama”adlandırıl-
mışdır. Ruslar anaya  “mama” Azərbaycanın bəzi yerlərində “məmə”, 
ingilislərdə “mimma”, almanlarda “mama”,çinlilərdə “mama”, koreyalılarda 
“omma”: Bəlkə yer kürəsində dünyanı beşiyində sözlərin yaradıcısı  uşaqlar ol-
muşdur. (L.Uspenski). Bizdə uşaqlar çörəyə “pəpə”, ukraynılalılarda  isə “papa” 
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deyirlər. Bir  faktı da nəzərə çatdırıram ki,  Moskva qəsəbələrinin birində uşaq 
dilindən alınmış “papa”(pəpə)  sözü ilə bağlı bir beşik nəğməsində yaranmışdır. 
Necə ki, biz uşaq dilində olan la-la səsindən “lay-lay” mahnısı yaradılmışdır. 

Sənə pəpə verərəm 
Öpə-öpə verərəm 
Ye, bir də sən ağlasan 
Əlini çöpə verərəm. 

Məlumdur ki, rus beşik mahnılarında “lay-lay, bayu-bayu, bayuşki, sözləri 
ilə əsas yer tutur və bunlarda necə deyərlər uşaqın tələffüz etdiyi sözlərə əsasla-
nıb yaranmışdır. Qədim rusların dilində  bayatı sözü, (məsdəri) işlənmişdir. Bu 
qədim rus sözünün mənası “nağıl danışmaq”, “bayka” sözünün mənası nağıl de-
məkdir.Lakin, vatuşki - bayu “mən sənə nağıl danışıram” deməkdir. Sonralar bu 
uşaq dilindən gələn söz böyüklərin dilində “ubayukovat”sözü işlənmiş və 
böyüklərin leksikasına daxil olmuşdur. (Bax.Lev Uspenski. Səh.64) 

Bu barədə ən etibarlı fikir söyləyənlər Lev Uspenskinin aşağədakı sözlə-
rini misal gətirməklə yazımın əvvəllərində  “laylay”beşik mahnısının  uşaq  “kə-
kələməsi ilə yaranan lə-lə “lay-lay” sözləri ilə bağlı olduğunu, yəni bu hadisələr 
arasında leksik paralellər olduğunu bir daha qabarıq şəkildə nəzərə çatdırmaq is-
təyirəm və onu da demək istəyirəm ki, bu uşaq sözləri yaşlıların leksikasına elə 
rəndələnməmiş formada yox, onların üzərində bir qədər əməliyyat aparmaqla bu 
günkü vəziyyətə gətirilmişdir. Eyni zamanda “laylay” sözü başqa leksik 
variantlara uğrayaraq omonimlər sistemi yaratmışdır. “Lay-lay” (uşaq tələffüzü), 
lay-lay (qat-qat, parça-parça, “lay-lay”,dalğa-dalğa 

İndi Lev Uspenskinin sözlərinə baxaq: “Aydındır ki, dilin uşaq kəkələməsi 
yolu ilə yaranmasını iddia edən indi o qədər diqqəti cəlb etmir. Az-çox bəzi uşaq 
sözlərinin (nəm-nəm; mama; pəpə; la-la) “Yaşlı dildə  də işlənməsi məlumdur. 
Lakin bu sözlər çox azdır və bu sözlər “yaşlı dilin” yaranmasına qədər yox, 
ondan sonra yaranmışdır. Belə sözləri böyüklər uşaq sözlərinə (kəkələmələrinə) 
uyuşduraraq bu sözlərdən onların təkmilləşdirilmiş formaları meydana çıxmış-
dır. Amma heç bir uşaq bir qədər böyüyəndən sonra “mən nəm-nəm istəyirəm”, 
“mən hoppaya getmək istəyirəm” sözlərini işlətmir. Bu sözləri sonradan danışa 
bilən uşaqlar yox, valideynlər işlədirlər, özü də uşaqlara nəyisə başa salmaq 
məqsədilə” ( Bax. Lev Uspenski. Səh.65) Beləliklə, uşaq sözü adlandırdığımız, 
“la-la” şərti sözlərinin sonrakı surroqatı- əvəzi, təqlidi “lay-lay” beşik mahnı-
sının yaranmasına səbəb olmuşdur. “Lay-lay” sözü haqqında bəzən elə qəribə 
izahat eşidirik ki,bu izahat lap anektotik mahiyyət daşıyır. Məsələn, bu barədə 
biri belə deyir ki, “lay-lay” sözü, “la ilahə, illəllah” duasından alınıb və guya 
təhrif olunaraq indiki şəklə düşübdür. Əcaib bir fanatizm! 



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər      ●      2019/2 
 

97 
 

Onu da deyim ki, fanatizm qədər dağıdıcı fəlakət yoxdur. A.Eynşteyn belə 
deyirdi ki, “fanatizmi aradan götürmək atomu parçalamaqdan çətindir” Nə qədər 
böyük və dərin həqiqət! 

Fanatizm yalnız elmdən uzaq olanlar üçün yox, həm də alim adlananlar 
üçün bir xərçəng bəlasıdır. Cavanı da, qocanı da, alimi də, savadsızı da! Əgər 
alim fanatikdirsə, mən onun kamil alim olmağına şübhə edirəm. Mənə elə gəlir 
ki, Peyğəmbər özü fanatizmin bu dəhşətlərini qabaqcadan duyub və hələ min 
dörd yüz bundan qabaq belə deyib. “Altmış il ibadət eləyincə, iki saat elmlə 
məşğul ol” Gəlin elmin və həqiqəti qüdrətinə fanatikasına inanaq!  
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inkişaf 

 
Zenfira Mammadova 

 ENGLISH AND AZERBAIJANI ORAL FOLK LITERATURE  
AS AN EXAMPLE OF FOLKLORE 

İS ORIGINS OF PEOPLES, HISTORICAL WAYS  
OF DEVELOPMENT, TRADITIONS AND TRADITIONS 

IT IS THE EXPRESSOR OF HIS IMPRESSION 
SUMMARY 

         Folklor janre is  science,  art  and  skill.  A  perfect  translation  is  the  one  
which  joins  all  the  features  of  the  original   texts. As  English and  
Azerbaijan  proverbs  preserves outlook, traditions, national  values  of  these  
people, we  face a number  of  problems in translations of  these.  Between  azeri  
and  English  proverbs  there  are  many  closest meanings  even  similarities  for  
their  meanings  and  contents.  

Key words: folklore, English people, Azerbaijani people, customs and 
traditions, development. 
         

İngilis və Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri çox qədim bir 
tarixə malik olub bədii söz xəzinəsi sayılır. İstər ingilis xalqlının,istərsə də, 
Azərbaycan xalqının min illər ərzində düzüb-qoşduğu zəngin bədii nümunələr, 
atalar sözləri, tapmacalar, lətifələr, əfsanələr, nağıllar, dastanlar və s. ağızdan-
ağıza keçərək əsrlər boyu yaşamış, cilalanaraq dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır. 
Bu ədəbiyyat şifahi şəkildə yaranmış, şifahi şəkildə də yayılmışdır. Onun 
üzərində çoxları işləmiş, ilkin müəlliflər yaddan çıxmış və o, əsil söz xəzinəsinə, 
xalq ədəbiyyatına çevrilmişdir. 



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər      ●      2019/2 
 

99 
 

Azərbaycanda və İngiltərədə ilkin şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin nə 
vaxtdan yarandığı haqqında dəqiq fikir söyləyən hələ olmamışdır.Bu olduqca 
çətindir. Lakin təxmini şəklində bu bədii söz örnəklərinin ibtidai icma quru-
luşunda və ondan sonrakı dövrlərdə meydana çıxdığını demək mümkündür. 
Şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim nümunələri kimi isə əmək nəğmələrini qəbul 
etmək olar. Qədim insanların əmək və zəhmət anlarında görülən işin ahənginə 
uyğun dediyi, işlətdiyi sözlər get-gedə nəğmələrə çevrilmiş və əmək nəğmələri 
kimi zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışdır. 

Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri çoxvariantlıdır. Bu nümunələr şifahi 
şəkildə yaranıb, şifahi şəkildə yayıldığına görə bəzən xalq içərisində bir 
bayatının, bir atalar sözünün, bir tapmacanın bir neçə variantına rast gəlmək 
mümkündür. 

Şifahi xalq ədəbiyyatının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri onun xalqın 
həyatı, tarixi ilə bağlı olmasıdır. Bu ədəbiyyat nümunələrində xalqın həyatında 
baş verən ən əsas hadisələr öz əksini tapır. «Kitabi-Dədə Qorqud», «Koroğlu», 
«Qaçaq Nəbi» dastanlarında bu cəhəti aydın bir şəkildə görmək mümkündür. Bu 
əsərlər vasitəsilə biz xalqımızın həyatında baş verən ən əlamətdar hadisələrlə 
tanış oluruq. 

Şifahi xalq ədəbiyyatı bu gün də yaranır və yazılı ədəbiyyatla qarşılıqlı 
təsir əsasında paralel şəkildə inkişaf edir. Bu ədəbiyyat nümunələri yazılı ədə-
biyyitımız üçün zəngin materiallar verir və eyni zamanda özü də bəzən yazılı 
ədəbiyyat materialları hesabına zənginləşir. Məsələn, yazılı ədəbiyyatımızın gör-
kəmli nümayəndəsi M.P.Vaqif haqqında yaradılmış «Hər oxuyan Molla Pənah 
olmaz» ifadəsi şifahi xalq ədəbiyyatımızda zərb-məsəl kimi geniş yayılmışdır. 

İngilis şifahi xalq ədəbiyyatında yaranmış nümunələrdən bir neçəsini misal 
gətirək,belə ki, 1621-ci ildə “Şükranlıq bayramı” (Thanksgiving Day- ABŞ-da 
və həmçinin, Kanada da qeyd olunur), 1636-cı ildə “Dövlət məktəbinin açılışı” 
(Publich school), 1696-cı ildə “Məzun günü” (Alumnus) və 1676-cı ildə 
müstəmləkəçilərin ön sərhədi dəyişdirməsi (The Frontier) bu əlamətlər sırasında 
yerini almış ən bariz nümunələrdir. 18-ci əsr, əsasən, 1736-cı il “Milli Dirçəliş” 
(Awakening) və 1789-cu il “Mühacir Köçü” (İmmigrant Migration) kimi 
hadisələrlə səciyyələnir. 

Şifahi xalq ədəbiyyatı xalqın arzu və istəyindən doğan, bu arzu və diləkləri 
bədii şəkildə ifadə edən xalq sənəti nümunələridir. Xalqın ürəyindən gələn 
xeyirin şər üzərində qələbəsinə inam xalq yaradıcılığı nümunələrinin əsas səciy-
yəvi cəhətlərindəndir. Bu ədəbiyyat nümunələrində xeyirxah qüvvələri təmsii 
edən müsbət qəhrəmanların son olaraq düşmən üzərində zəfər çalması oxucuda 
nikbin bir əhvali-ruhiyyə oyadır, onları xeyirxah işlər görməyə, insanlıq, vətən, 
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həqiqət, azadlıq uğrunda mübarizələrə səsləyir. Bu ədəbiyyat xalqımızın 
mənşəyi, tarixi inkişaf yolları, adət və ənənələri, baxış və görüşləri haqqında 
zəngin məlumat verir, bizi tarixi keçmişimizlə yaxından tanış edir, bizi baba-
larımızın qəhrəmanlıq ruhunda tərbiyə edir.ingilis və Azərbaycan xalqlarının 
yaratdığı şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri bizdə mərdlik, qəhrəmanlıq, vətənə 
məhəbbət, insanpərvərlik, əməksevərlik və s. kimi nəcib insani keyfıyyətlər 
tərbiyə edir, həyatda baş verən hadisələri daha düzgün anlamaqda, onları daha 
düzgün qiymətləndirməkdə bizə yaxından kömək göstərir. 

Folklor janrları arxaik və çağdaş janrlar kimi iki yerə bölünür. Arxaik 
folklor janrlarında sınamalar, ovsunlar, fallar, andlar, dualar, alqışlar və 
qarğışlar geniş yer tutur. Ancaq bu bölgü şərtidir; belə ki, folklor yaranma 
prosesi bütün tarix boyu getdiyindən, bu janrlara da müntəzəm olaraq yeni-yeni 
örnəklər əlavə olunur. 

Bağlı olduğu hadisə və ya proses baxımından mərasim folkloru, əmək 
nəğmələri ayırd edilir.İngiltərədə mərasim folklorunun özü də mövsüm 
mərasimlərini, müxtəlif təbiət hadisələri ilə bağlı olan mərasimləri, məişət 
mərasimini, o sıradan toy və yas mərasimlərini əhatə edir. 

Azərbaycan folklorunun ən zəngin janlarından birini bayatılar təşkil edir. 
Bayatılar əsasən insanın lirik-fəlsəfi duyğularını yığcam poetik şəkildə ifadə 
etməyə xidmət göstərir. Bu poetik formanın məzmun növləri arasında layla, 
nazlama, ağı, sayaçı sözü, holavar, vəsfi-hal və s. örnəklər vardır. Bundan başqa, 
bayatı-bağlama, bayatı-deyişmə, bayatı-tapmaca kimi örnəklər də bu poetik 
formanın daxilində özünə yer tutur. Bayatılar dörd misradan, hər misra yeddi 
hecadan ibarət olur. Qafiyələnmə sistemi əsasən a-a-b-a şəklindədir. Tarixən 
türkdilli poeziyada cinasa çox fikir verildiyindən, qafiyələri cinas təşkil edən 
bayatı örnəkləri də çoxdur. Bayatının forma növlərindən biri də ilk misrası 
ancaq qafiyədən ibarət olan növdür. Bu cür bayatılara daha çox Kərkük 
folklorunda rast gəlinir. Bayatıda adətən birinci və ikinci misralar əsas mənanı 
ifadə etmək üçün hazırlıq rolunu oynayır. 

Geniş yayılmış lirik folklor janrlarından birini də xalq mahnıları təşkil 
edir. Bunlar konkret musiqi motivinə bağlı olan müxtəlif formalı poetik 
mətnlərdir. "Aman nənə", "Ay lolo", "Sona bülbüllər", "Süsən sünbül" və s. xalq 
mahnıları indi də müğənnilərin repertuarında qalmaqdadır. İfa tərzinə görə xalq 
mahnıları arasında solo, xor və deyişmə-mahnılar seçilir. 

Xronoloji baxımdan epik folklor janrlarından əfsanələr ilk öncə nəzərdən 
keçirilir. Əfsanələri başqa epik janrlardan fərqləndirən başlıca əlamət - onda 
fantastik element və hadisələrin iştirak etməsidir. Eyni əlamətin daşıyıcısı olan 
sehirli nağıllardan fərqli olaraq, əfsanələrdə süjet bitkin xarakter daşımayıb, yalnız 
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bir fraqment şəklində olur. Təsvir etdiyi obyekt və hadisənin məzmununa görə 
Azərbaycan folklorunda əfsanələr kosmoqonik, zoonimik, toponimik, etnoqrafik, 
dini, tarixi, qəhrəmanlıq və s. xarakteri daşıyır. Ən qədim əfsanələr kainat, dünya və 
səma cisimlərinin yaranması ilə bağlı olan örnəklərdir. İngilis və Azərbaycan 
folklorunun janrları arasında əfsanə və rəvayətlərdən sonra nağıllar epik növün ən 
geniş yayılmış örnəklərini təşkil edir. Atalar sözü və məsəllər də Azərbaycan 
folklorunun epik janrları arasında geniş yayılmışdır. Xalqın uzun əsrlər boyu əldə 
etdiyi təcrübələrin ümumiləşmiş yekunu, nəticəsi olan atalar sözü və məsəllər türk 
xalqları arasında geniş yayılmış, bir çox hallarda cəmiyyətdə əxlaq kodeksini əvəz 
etmişdir. Bu janrın ilk örnəkləri Mahmud Kaşğarinin "Divanu lüğət-it-türk", 
"Kitabi-Dədə Qorqud" kimi klassik yazılı abidələrdə özünə yer tapmışdır. Oğuz 
tayfalarının müdrikliyini ifadə edən xüsusi atalar sözü topluları - "Oğuznamə"lər də 
Azərbaycan folklorunun qiymətli abidələrindəndir. 

İngilis və Azərbaycan folklor nümunələrinin böyük bir qrupu xüsusi olaraq 
uşaqlar üçün yaradılmışdır. Bunlar həm lirik, həm epik, həm də dramatik 
növlərə məxsus örnəklərdir. Lirik növə aid janrlar: layla, oxşama, nazlama, uşaq 
mahnıları; epik növə: tapmaca, yanıltmac, qaravəlli, uşaq nağılları; dramatik 
növə isə uşaq oyunları və tamaşalar daxildir. 

Azərbaycan folklorunun inkişaf mərhələləri arasında orta əsrlərin xüsusi yeri 
vardır. Bu dövrdə - XVI-XVIII yüzilliklərdə dastan janrı xüsusilə geniş inkişaf 
etmiş, Qurbani, Tufarqanlı Abbas, Sarı Aşıq, Xəstə Qasım kimi qüdrətli sənətkarlar 
ərsəyə gəlmişdi. Əsasən irfanla bağlı olan orta əsr məhəbbət dastanları - "Qurbani", 
"Aşıq Qərib-Şahsənəm", "Əsli-Kərəm", "Abbas-Gülgəz", "Şah İsmayıl-Gülzar", 
"Tahir-Zöhrə", "Alıxan-Pəri", "Arzu-Qəmbər", qəhrəmanlıq dastanı "Koroğlu" bu 
dövrün məhsuludur. Məhəbbət dastanlarından fərqli olaraq, "Koroğlu" müxtəlif 
qolların toplusu olmaqla "Dədə Qorqud" dastanlarının ənənəsini davam etdirir və 
buna görə də epos adlanır. "Koroğlu" eposunun süjetində konkret tarixi hadisə - 
XVI-XVII yüzilliklərdə Türkiyə və Azərbaycanda baş vermiş Cəlalilər üsyanı dursa 
da, formalaşma prosesində abidəyə bir sıra əlavə süjetlər artırılmış, bəzi hallarda 
mifik motivlərdən də istifadə edilmişdir. 

Folklor örnəkləri əsas etibarilə anonim - müəllifsiz olduğundan, konkret 
müəllifi olan aşıq ədəbiyyatının Azərbaycan folklorunda xüsusi yeri vardır.  
                                                   

ƏDƏBİYYAT 
1.Z.Əlizadə: Folklor janrında atalar sözləri və zərbi məsələlər. B. ”Elm”, 

1978. s.18. 
2. B.H.Tahirbəyov:”İngilis  atalar  sözləri  və  onların  azərbaycan dilində 

qarışılıqları”. B : Elm,1981.s.12     



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər      ●      2019/2 
 

102 
 

Radə Mərdan qızı ABBASOVA 
AMEA Folklor İnstitutu  

Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsinin elmi işçisi 
irada.abbasova61@gmail.com 

 
ƏBDÜLHƏQ HAMİD TARHANIN DRAM ƏSƏRLƏRİNDƏ  

MƏCBURİ EVLİLİK MOTİVİ VƏ FOLKLOR 
 
Radə Mərdan qızı ABBASOVA  

 
Xülasə 

Tənzimat dövrü türk ədibi Əbdülhəq Hamid Tarhanın “Macərayi-eşq”, 
“Səbrü-Səbat”, “Nestərən”, “Sardanapal” və “Zeynəb” dramlarında məcburi ev-
lilik motivi ilə qarşılaşırıq. Bu əsərlərdə valideynlər övladlarının  fikirlərini və 
nə düşündüklərini nəzərə almadan onları öz məsləhət bildikləri insanlarla evlən-
məyə məcbur edirlər. Araşdırmada belə qənaətə gəlinir ki, Əbdülhəq Hamidin 
əsərlərində müşahidə edilən məcburi evlilik motivi folklordan qaynaqlanan bir 
motiv olmaqla dastanlarda müşahidə edilən sözügedən motivlə eyniyyət təşkil 
etməkdədir. 

Açar sözlər: Folklor, Əbdülhəq Hamid Tarhan, dram əsərləri, motiv, məc-
buri evlilik, dastan 

 
Rada Mardan ABBASOVA 

MOTIF OF FORCED MARRIAGE AND FOLKLORE IN THE DRAMA 
PLAYS OF ABDULHAK HAMID TARHAN 

Abstract 
We encounter the motive of forced marriage in the dramas of the Turkish 

writer Abdulhak Hamid Tarhan "Macera-yı Ask (Love Affair)", "Sabru-Sabat 
(Perseverance in Patience)", "Nesteran (Dog Rose)", "Sardanapal" and "Zey-
nep". In these works, parents force their children to marry people they know, 
regardless of their opinions and thoughts. The study concludes that the motive of 
forced marriage observed in the works of Abdulhaq Hamid is a motif derived 
from folklore and is identical to the motif observed in the epics. 

Keywords: Folklore, Abdulhaq Hamid Tarhan, drama plays, motif, forced 
marriage, saga 
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МОТИВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО БРАКА И ФОЛЬКЛОР  

В ПЬЕСАХ АБДУЛХАКА ХАМИДА ТАРХАНА 
Аннотация 

С мотивом принудительного брака мы сталкиваемся в драмах турец-
кого писателя Абдулхака Хамида Тархана «Мачера-йы Ашк», «Сабру-Са-
бат», «Нестеран», «Сарданапал» и «Зейнеп». В этих произведениях родите-
ли заставляют своих детей жениться на знакомых, независимо от их мне-
ния и мыслей. В исследовании делается вывод, что мотив принудительного 
брака, наблюдаемый в произведениях Абдулхака Хамида, является моти-
вом, полученным из фольклора и идентичным мотиву, наблюдаемому в 
эпосах. 

Ключевые слова: фольклор, Абдулхак Хамид Тархан, драматичес-
кие пьесы, мотив, принудительный брак, сага 

 
Məsələnin qoyuluşu: Tənzimat dövrü türk ədəbiyatının görkəmli nüma-

yəndələrindən biri də Əbdülhəq Hamid Tarhan olmuşdur. Əbdülhəq Hamid 21 
dram əsəri qələmə almışdır. Dram əsərlərinin əsasən səhnəyə qoyulma texnika-
sına uyğun olmadığı qeyd edilməkdədir və bu əsərlər “oxunmaq üçün yazılmış 
dram əsərləri” kimi qiymətləndirilməkdədir [8]. Tarix, mifologiya, ölü mədəniy-
yətlər və yazıldığı günə qədər Türkiyə ədəbiyyatında adı qeyd edilməyən uzaq 
ölkələrin mədəni və coğrafi xüsusiyyətləri Əbdülhəq Hamid Tarhanın dram 
əsərlərində ana mövzular olmuşdur [9]. Bəzi dram əsərləri nəzmlədir. Əsərlərin 
bir qismi “əruz” vəzni ilə, bir qismi isə  heca vəzni ilə yazılmış, bir qismi isə 
nəzm və nəsrin sintezi şəklində qələmə alınmışdır.  

İşin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında başlıca məqsəd Əbdülhəq Hamid 
Tarhanın dram əsərlərində məcburi evlilik motivinin folklor semantikasını araş-
dırmaqdır. 

Əbdülhəq Hamid dram əsərlərində geniş şəkildə folklor motivlərindən isti-
fadə etmişdir. Bu motivlərə misal olaraq qiyafət dəyişdirərək (həmçinin dərviş 
qiyafəsində) səyahət etmə, ilk görüşdə aşiq olma, yuxuda aşiq olma, insanların 
qeyri-adi davranışları – kəramətlər göstərmə, uzaq məsafələrdən nələr olduğunu 
görə bilmə, uzaq məsafələrdə olan insanlarla danışa bilmə, valideynlərin doğma 
olub olmadığının öyrənilməsi, cilddəyişdirmə, qarşılıqlı əhdləşmə, razılaşma və 
söz vermələr, ata və oğul qarşıdurması, həbs edərək cəzalandırma, sürgün edərək 
cəzalandırma, gerçək kimliyinin açıqlanmasının yasaq edilməsi, sirlərin açıqlan-
masının yasaq edilməsi, başına gələni rəvayət etmə, övladlığa götürmə və s.-ni 
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göstərə bilərik. Əbdülhəq Hamidin dramlarında rast gəldiyimiz motivlərdən biri 
də məcburi evləndirmə motividir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, məcburi evlilik motivi folklordan qaynaqlanan bir 
motivdir. Biz bu motivlə Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrlarında qarşıla-
şırıq. Bu motivin daha çox yer aldığı janrlardan biri də dastanlardır.  

“Aşıq Qərib” dastanında biz məcburi evlilik motivinə rast gəlirik. Dastan-
da göstərilir: “Şahvələd Şahsənəmin əmisi oğlu idi. O eşitdi ki, əmisi qızını 
Qərib adında bir nəfər təbrizli istəyir, elçi göndərdi əmisinin yanına. Xacə 
Şahsənəmi Şahvələdə nişanladı.... Şahsənəmin Qəribə aşiq olması və Şahvələdin 
adamını qovması xəbəri qızın atasına yetişdi. O öz arvadını Şahsənəmin yanına 
göndərdi ki, “get qızına öyüd ver, bizi biabır eləməsin. Qərib kasıb bir oğlandır, 
o bizə tay deyil. 

Şahsənəmin anası durub qızının yanına gəldi, ərinin dediyini qızına 
söylədi, Şahsənəm başını aşağı salıb bahar buludu kimi gözündən yaş axıda-
axıda görək anasına nə cür cavab verdi: 

.... Sarılıxda heyvalardan sarıyam,  
İsmim pakdır, sulardan da duruyam,  
Verməsəz də mən Qəribin yarıyam,  
Ana, mən yazığı nə dindirirsən? 

Şahsənəm belə deyəndə anası onun ağzına bir sillə vurub dedi:.  
– Mən deyirəm bizi biabır eləmə, sən deyirsən ki, mən Qəribin yarıyam” 

[2, s. 438].   
Biz eyni məcburi evlilik motivi ilə “Qurbani”, “Xan çoban”, “Məhəmməd-

Güləndam”, “Abbas-Gülgəz” kimi məhəbbət dastanlarında da biz qarşılaşırıq. 
[3, s. 259; 2, s. 453; 3, s. 437; 1, s. 151-152]. 

Yuxarıda gətirdiyimiz nümunələr bizə onu deməyə əsas verir ki, məcburi 
evlilik motivi folklorda geniş yayılmış bir motivdir və Azərbaycan dastanlarında 
biz bu motivin müxtəlif şəkilləri ilə qarşılaşırıq.    

Əbdülhəq Hamid Tarhanın “Macərayi-eşq”, “Səbrü-Səbat”, “Nestərən”, 
“Sardanapal” və  “Zeynəb” dram əsərlərində də biz istəmədikləri insanlarla evli-
liyə məcbur edilən obrazlarla, dolayısı ilə desək, folklordan qaynaqlanan məc-
buri evlilik motivi ilə qarşılaşırıq. Bu əsərlərdə valideynlər övladlarının  fikir-
lərini və nə düşündüklərini nəzərə almadan onları öz məsləhət bildikləri 
insanlarla evlənməyə məcbur edirlər. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Əbdülhəq Hamid Tarhanın məcburi evləndirmə mo-
tivindən istifadə etdiyi dramlarından biri  “Macərayi-eşq” dramıdır [7, s. 5]. 
Əsərdə göstərilir ki, ədalətli Bəhram ilə Ərdəşir Mirzə bir qəbilənin rəhbəri olan 
iki qardaşdır. Rəhbərlikdə sözü keçən Ədalətli Bəhramdır. Ədalətli Bəhramın 
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Bədri Fələk adlı oğlu, Ərdəşir Mirzənin isə Sakibə adlı qızı var. Valideynlər 
uşaqlarını evləndirmək istəyirlər. Lakin Sakibə Bədri Fələyi sevmir və onunla 
evlənmək istəmir. Sakibənin könlü Bədri Fələyin dostu olan – sonradan İran 
şahzadələrindən biri olduğu məlum olan Heydərdədir.  

Sakibə Heydərə onu qaçırmasını söyləyir. Heydər çıxılmaz vəziyyətədə 
qalır. Bir tərəfdə dostu, digər tərəfdə isə sevdiyi qız olduğu üçün seçim etməkdə 
çətinlik çəkir. Sakibə seçim etməkdə çətinlik çəkən Heydərə intihar edəcəyini 
söyləyir. O zaman Heydər məcbur olaraq Sakibə və qulluqçusu Şirinlə birlikdə 
Təbrizə qaçmağa razı olur. Onlar yolda bir daxmada Müzəffər adlı bir şəxslə 
qarşılaşırlar. Müzəffər də şəxsiyyətini gizləyən bir  şahzadə imiş.  

Məlum olur ki, Müzəffər vaxtilə Şirini istəmiş, amma Şirin isə bu eşqi 
rədd etmişdir. Sonra etdiyi əməldən peşiman olan Şirin getdiyi hər yerdə Mü-
zəffəri axtarmışdı. İki aşiq illər sonra bir-birlərinə qovuşurlar, amma bu dəfə də 
bir-birinin süd qardaşı olduqlarını öyrənirlər və vüsala yetə bilmirlər. Heydərin 
israrı və peşmanlığı ilə onlar təkrar qəbiləyə dönmək məcburiyyətində qalırlar.  

Qızı Sakibənin Bədri Fələklə evlənmək əvəzinə Heydərlə birlikdə qaçma-
sına çox əsəbləşən Ərdəşir Mirzə Heydərin Şah İsmayılın nəvəsi olduğunu 
öyrənincə inadından əl çəkir və Heydərlə Sakibənin izdivacına razılıq verir. 
Amma bu dəfə də bir başqa problem ortaya çıxır. Sakibənin Gülnaz adlı bir 
nökəri var idi. Gülnaz İran vəkillərindən Mirzə Həsən xanın qızı Zeynəb Begüm 
imiş. Vaxtilə bir-birlərinin üzünü görmədən Heydər ilə onların kəbinləri 
kəsilibmiş. Heydər bu evliliyi istəmədiyi üçün öz yurdunu tərk edərək qaçıbmış. 
Ondan sonra Zeynəb Begüm də ailəsi ilə bir karvanla səfər edərkən karvanları 
basılır, başlarına çoxlu müsibətlər gəlir və onlar Abdulcabbar adlı bir şəxs 
tərəfindən xilas edilirlər. Abdulcabbar Zeynəb Begümə aşiq olur. Ancaq onun 
haqqında həqiqəti öyrənincə sevgisindən imtina edir. Bütün bu olanlar məlum 
olduqdan sonra Sakibə də Heydərin əvvəl Zeynəb Begümlə, sonra isə onunla 
kəbin kəsdirməsini istəyir. Aşiqlər vüsala çatmağa az qalmışkən, intiqam atəşiy-
lə yanan Bədri Fələk səhnəyə çıxır və Sakibəni öldürmək istəyir. Lakin daha 
cəld tərpənən Müzəffər Bədri Fələyi öldürərək təhlükəni sovuşdurur. 

Göründüyü kimi, biz “Macərayi-eşq” dramında məcburi evləndirmə motivi 
müşahidə edilməkdədir. Bu dram əsərində biz məcburi evləndirmə motivi ilə 
hətta iki dəfə raslaşırıq. Belə ki, birinci dəfə biz iki qardaş olan ədalətli Bəhram 
ilə Ərdəşir Mirzənin övladları Bədri Fələklə Sakibəni evləndirmək istədiklərini 
müşahidə edirik. İkinci dəfə isə məlum olur ki, Sakibənin Gülnaz adlı bir nökəri 
əslində İran vəkillərindən olan Mirzə Həsən xanın qızı Zeynəb Begüm imiş. 
Vaxtilə bir-birlərinin üzünü görmədən Heydər ilə onların kəbinləri kəsilibmiş. 
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Heydər isə bu məcburi evliliyi istəmədiyi üçün öz yurdunu tərk edərək oradan 
qaçıbmış.  

Müəllif əsərdə bir də o məqama diqqət çəkmək istəyir ki, əslində övlad-
ların məcburi şəkildə evləndirilməsi ənənəvi olaraq müəyyən maraqlar uğrunda 
planlaşdırılır. Əsərdən görünür ki, Ərdəşir Mirzə qızının Bədri Fələyi sevib-
sevməməsini heç fikirləşmir belə. Lakin Heydərin Şah İsmayılın nəvələrindən 
biri olduğunu öyrənincə qızının Heydərlə evlənməsinə razılıq verir. Əsərdə 
müəllif valideynlərin uşaqlarını məcburi şəkildə evləndirmə istəklərində şəxsi 
maraqlarının olduğunu vurğulamışdır. 

Məcburi evləndirmə motivinə Əbdülhəq Hamidin “Səbrü-səbat” dramında 
da rast gəlinir. “Səbrü-səbat” beş fəsillik, 19 məclisdən ibarət bir dram əsəridir 
[5, s. 5]. “Sevgi macəraları üzərində qurulan “Səbru-səbat''da öz eşqi yolunda 
çətinliklərlə üzləşən, son anda vüsala yetişən bir gəncin taleyindən söhbət açılır” 
[4, s. 177].  Əbdülhəq Hamid bu əsərində gəncləri evlənməyə məcbur edən yaşlı 
nəslin nümayəndələrini qatı mühafizəkar, köhnə adət-ənənənin mühafizəçiləri 
kimi təqdim etmiş və onları qınamışdır. Əsərdə məcburi evləndirmələrə məruz 
qalan və bu evlililiklərə qarşı çıxan gənclər sanki, nəinki öz istəmədikləri bir 
şeyə qarşı çıxmış, həm də bəzi köhnəlmiş adət-ənənənin də əleyhinə getmiş, 
üsyan qaldırmış kimi təqdim olunurlar. Belə məcburi evliliklərin sonu isə hətta 
faciə ilə də bitə bilir. Əsərdə Məmməd bəyi sevib, məcburi şəkildə sevmədiyi 
Müyəssər bəylə evləndirilən Zəhra xanım vərəm xəstəliyinə tutulur və ölür.  

“Nesterən” əsərində də məcburi evlilik motivinə rast gəlinməkdədir. 
Əsərdə baş verən hadisələr Kabil şəhərində cərəyan edir [7, s. 173].  Qəzənfər 
Kabil şəhərinin məliyidir.  Qəzənfər xalqa zülüm etdiyi üçün xalq tərəfindən 
sevilməyən zalım  bir hökmdardır. Onun qardaşı olan Bəhram adil və mehriban 
bir insan olduğu üçün  xalq tərəfindən sevilən bir vəliəhddir. Bu iki qardaşın 
uşaqları olan Nesterən və Xosrov isə bir-birlərinə aşiqdirlər. Qəzənfər xalq ona 
qarşı olan nifrətinin səbəbkarı kimi qardaşından şübhələnir.  Elə güman edir ki, 
qardaşı Bəhram onun yerini tutmaq istəyir və bunun üçün də xalq arasında onu 
nüfuzdan salmağa çalışır. Belə düşünən Qəzənfər qardaşı Bəhramdan ölkəni tərk 
etməyi tələb edir. Bəhram isə buna etirazını bildirir. Qəzənfər ilə Bəhram arasın-
da olan bu mübahisə Qəzənfərin Bəhrama yumruq ilə vurması ilə yekunlaşır.  

Bəhram qardaşı tərəfindən döyüldükdən sonra oğlu Xosrova bunun artıq 
bir qürur, namus məsələsi olduğunu bildirir və qisas almaq üçün Qəzənfərin 
öldürülməsinin vacib olduğunu söyləyir. Bir gecə Qəzənfər həyat yoldaşı Nəsrin 
ilə yatarkən Xosrov onların otaqlarına girir və Qəzənfəri duelə dəvət edir. Duel-
də Xosrov Qəzənfəri öldürür. Xosrova aşiq olan Nəsrin cinayəti boynuna almaq 
istəyir, ancaq  Xosrov xalq məhkəməsində etdiyi cinayəti etiraf edir. Məhkəmə 
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Xosrovun ölkə üçün göstərdiyi xidmətləri nəzərə alaraq onun asılması tələbini 
rədd edir.  

Xalq məhkəməsi tərəfindən əvf edilən Xosrov Nesterənin könülündə məh-
kum edilir. Nesterən atasını öldürən adamdan qisas almaq üçün onu öldürəcə-
yinə dair and içir. Nesterən bu qisas üçün Bender adlı bir şəxsə Xosrovu öldür-
məsinin qarşılığında onunla evlənəcəyi haqda söz verir. Amma digər tərəfdən də 
hələ də Xosrovu sevir. Bir an Xosrovun ölümünü istəyir, başqa bir an bundan 
imtina edir. Xosrovu öldürməyə gedən Bender Xosrovu öldürə bilmir, Xosrov 
yalnız yüngül yaralanır.  

Xosrov ordunun başında yeni bir səfərə çıxır. Nesterəndən bu səfərdən 
zəfərlə dönən zaman evlənəcəyinə dair söz alır. Xosrov döyüşdən zəfərlə geri 
dönür. Ətrafdakıların təsiri ilə Nesterən Xosrovla evliliyi qəbul edir.  Gərdək 
gecəsi Xosrovu öldürməyi düşünən Nesterən bunu bacarmır, özü zəhər içir və 
ölür. Sevgilisinin öldüyünü görən Xosrov isə onsuz yaşamaq istəmədiyini düşü-
nərək xəncərlə özünü öldürür. 

 “Sardanapal” dramında da məcburi şəkildə evləndirilən bir gənc qız 
obrazı ilə qarşılaşarıq [6, s. 147]. Əsərdə göstərilir ki, otuz bir il hakimiyyətdə 
olan Asur kralı zalım Sardanapala qarşı Babil qubernatoru Belis ilə Midiya əmiri 
Arbakes qiyam hazırlayırlar.  Qiyamı hazırlayan qrupun içərisində Belisin 
nəvəsi Axın Darakes də vardır. Amma Sardanapalın qızı Yudeslə Axın Darakes 
bir-birlərini sevirlər. Yudesə aşiq bir başqa adam da qiyamçılardan olan 
Abdülbaaldır. Sardanapal qiyamı yatırtmaq üçün qızı Yudesi Abdülbaala 
vermək istəyir. Lakin Yudesin könlü Axın Darakesdədir. Atasının, Abdülbaalla 
evlənməzsə, onu öldürəcəyinə dair təhdidlərinə cavab olaraq Yudes öldürmək 
ixtiyarının atasında, amma evlənmək ixtiyarının isə özündə olduğunu söyləyir: 

“Ata!.. Öldürməksə məni niyyətin,  
Əminəm ki, vardır səlahiyyətin.  
Lakin varmı haqqın bu təzviç üçün.  
Məni şahı gülanla tətviç üçün?..  
Bədənim sənindir yox enaiyyeti;  
Qızın özünündür nisaiyyeti!..” [6, s. 156]. 

 Axın Darakes isə vətənə xidmətlə eşqi arasında qalır və vətənə xidməti 
seçərək Yudesdən imtina edir. Qiyam üç il davam edir. Sonda Sardanapalın sa-
rayına qədər gələn yanğın və dağıtma Sardanapalı çarəsizliyə gətirib cıxarır. 
Çarəsizlik içərisində dəliyə dönən Sardanapal saraydakı hər kəsi və hər  şeyi 
yandırır. Bunlar içərisində özü və qızı Yudes də vardır. Lakin Axın Yudesi 
yanan saraydan çıxarır. Daha əvvəl “vətən vəzifəsi” uğruna Yudesi rədd edən 
Axını bu dəfə isə Yudes rədd edir və özünü Abdülbaala təslim edir. Abdülbaal 
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da Yudesi qəbul etmir. Yudes bir uçurumdan atılaraq intihar edir. Yudesin 
cəsədi ilə bir mağaraya sığınan Axın mağaranı yandırır, özü də atəşlər içərisində 
can verir. Bütün bu hadisələrdən sonra Abdülbaal da xəncəriylə intihar edir. 

Göründüyü kimi, bu əsərdə də məcburi evlilik motivi müşahidə edilir və 
hətta əsər faciəli sonluqla – yəni ölümlə nəticələnir. Bu evliliyin tərəfləri olan 
Yudes, Akın Darakes və Abdülbaal bir-birinin ardınca intihar edirlər. 

Əbdülhəq Hamidin  “Zeynəb” əsərində də məcburi evləndirmə motivi 
müşahidə edilməkdədir [7, s. 278]. Əsərdə göstərilir ki, günlərin bir günü hind 
padşahı Əlanın qızı Zeynəb xanım yanında nökər-naibi ilə gözəl bir təbiət 
qoynunda istirahət edirmiş. Ətrafında sazəndə və xanənda qızların çalıb oxuma-
sı, cüyürlərin səkərək qaçdıqlarına şahid olmaları Zeynəb və onun ətrafındakı-
lara xüsusi zövq verməkdə imiş... Bu zaman uzaqdan bir saz səsi eşidilir. Saz 
çalan yanlarına gəldikdə xanımlar bunun bir dərviş olduğunu görürlər. Hara-
dansa peyda olan bu gənc və gözəl dərviş Zeynəb xanımın də diqqətini cəlb edir. 
Dərvişin onlar üçün də çalıb oxumasını xahiş edirlər. Dərviş də xanımlar üçün 
gözəl saz çalır və oxuyur. Başda Zeynəb olmaqla hamı onun ifasını çox bəyənir. 
Zeynəb dərvişə çalıb oxuduğu üçün bir kisə qızıl verir, amma dərviş qızılı qəbul 
etmir. Zeynəb dərvişin onun bu lütfkarlığını qəbul etməməsinə çox əsəbləşir, 
dərvişi danlayır və hətta yanlarından getməsini tələb edir. Zeynəb dərviş get-
dikdən sonra ona aşiq olduğunu anlayır. Hətta dərviş yanından gedəndən sonra 
onun xəyalı ilə danışır. 

Dərviş qiyafəsinə girmiş şəxs isə qonşu məmləkətin hökmdarı Abbas imiş. 
Abbas isə yoldaşı Zəhranın ölümünü unutmaq üçün dərviş qiyafəsinə girərək üç 
ildir ki, gəzməkdə imiş. Abbas da Hind hökmdarı Əlanın qızı Zeynəbin 
gözəlliyinin tərifini eşidibmiş. Bura isə məxsusi olaraq Zeynəbi görmək üçün 
gəlibmiş. Abbas da Zeynəbi görər-görməz ona aşiq olur və hind padşahı Əlaya 
qızını almaq istəyi ilə bağlı xəbər göndərir. Bu xəbəri eşidən Əla Abbasa etiraz 
etməyə qorxur. Həm də taxt-tacını itirməkdən qorxan Əla Abbasla döyüşmək 
yerinə ona qızı Zeynəbi verərək Abbas gələ biləcək təhlükədən xilas olmaq 
istəyir. Əla Zeynəbə Abbasın qoşunlarının ölkəsinin sərhədlərinə dayandığını və 
Zeynəbi almazsa dəhşətli döyüş olacağını söyləyir. Ancaq Zeynəb Abbasla 
evlənməyə razılıq vermir. Əla əmrlərinə əməl etməyən qızını zindana atdırır və 
Zeynəbin əvəzinə nökərlərindən biri, eyni zamanda Zeynəbə bənzəri olan 
Ceyranı Abbasa göndərir. Zeynəb Abbası rədd etməsinə səbəb olaraq atasının 
onu tanımadığı biri ilə evləndirmək istədiyini irəli sürür.  

Zeynəb dərvişin Abbas olduğundan xəbərsiz, atasının onu Abbasla evlən-
dirmək istəyinə etiraz edir. Lakin həris bir despot olan Əla qızını ola biləcəyini 
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ehtimal etdiyi bir döyüşdən xilas olmaq naminə Abbasa verməyə qəti 
niyyətlidir:  

 
Əla:  

Gəlmiş hələ Abbas hüduda!  
Sabah olacaq bizdə qonaq… 
(Hal və rəftarı dəyişən Zeynəbə diqqətlə baxaraq)  
Şükr etməlisən sən buna vafir… 

 
 

Zeynəb:  
Şahzadə üçün şahı beşaret  
Vermək nə tənəzzül!  
 
Əla: 
Nə cəsarət?  
 
Zeynəb:  
Əvvəl mənə siz soruşmadınız heç;  
Məqbul ola mümkünmü bu təbhiç.  
 
Əla: 
Tasrihi məram et, nə deyirsən?  
Az çox sanaram naz edirsən.  
Ürəyindəkini et mənə təsrih.  
Ya mən edim ürəyini təşrih.  
(Xəncərini çəkərək)  
Sən açmaz isən, budur bu açar!  
 
Zeynəb (ətrafına baxaraq):  
Bilməm ki, nə üçün gəlmədi tatar?  
 
Əla: 
Tatar o nədir?  
 
Zeynəb (buğz ilə):  
Bilmirəm mən!  
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Əla: 
Rif'at tapacaq əsas-ü rütbən,  
Hüsnün də tərəqqi edər əlbət  
Etdikcə sənə ərzi-söhbət.  
Abbas – o şahzadeyi dövran!  
 
Zeynəb:  
Ancaq mənə mənən deyil yaxın,  
Könülüm niyə ünvana qapılsın?  
 
(Bir hərəkətdən sonra)  
Həccləm yıxılıb türbə edilsin!  
 
Əla: 
Məcburi olaraq səni Abbasa versəm?  
 
Zeynəb:  
Şərbət yerinə içmiş olar sem.  
 
Əla: 
Əvvəl səni mən edərəm edam!  
 
Zeynəb:  
Mən ölməm ki, edərəm ikdam!  
Allah böyükdür.  
 
Əla: 
Ya neyim mən?  
 
Zeynəb:  
Məlum olar əlbəttə kariben.  
Abbası nə gördüm nə bəyəndim… 
 
Əla: 
Kimdir səbəbi rədd hələ?  
 
Zeynəb:  
Özüm!  
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Əla: 
Özüm dediyin şey nə kiçik şey!  
 
Zeynəb:  
Allah böyükdür!  
 
Əla: 
Gəlin!… Ey!… 
(Bir sıra eşhası zireh-puşzuhur edər.)  
Bir üsyankara! Bir əsfəli övlad!  
Kim olmağı istər isə cəllad!  
 
Cəllad:  
Mən çaxarım, qatili rəsmi!  
 
Əla  (Zeynəbi meşmulu nəzəri qəzəb etdikdən sonra):  
Candan ayırın indi bu cismi!" [7, s. 291-293].  

 
Zindana atılan Zeynəbə Maziyə və Atiyə adlı iki mələk kömək edir və ona 

fövqəladə güclər verirlər. Zeynəb Əlanın onun öz atası olmadığını, anasının isə 
Hüma adlı bir qadın olduğunu öyrənir. Zindançı və cəlladı pul ilə razı salan 
Hüma qızı Zeynəblə birlikdə zindandan qaçır.  

Zeynəb Hindistandan İrana gedir. Sahib olduğu bu fövqəladə güclər sayə-
sində Zeynəb uzaq məsafələri tez bir zamanda qət edə bilir, uzaq məsafələrdə 
nələrin baş verdiyini, eyni zamanda orada olan şəxslərlə ünsiyyət qurmağı 
bacarır. Bu güclər sayəsində Zeynəb həmçinin Abbasın əslində onun aşiq olduğu 
dərviş olduğunu da öyrənir. Sevdiyi adamı əlindən alan Ceyrana əsəbləşən Zey-
nəb Ceyranın gözünə fərqli  surətlərdə görünərək onu dəli olma həddinə çatdırır. 
Amma Zeynəbə sahib olduğu bu fövqaladə güc barədə kimsəyə nəsə söyləməsi 
yasaq edilir. 

Zeynəb Ceyranla Abbasa müxtəlif surətlərdə göründüyü qaranlıq bir gecə-
də Abbas qarabasmanı öldürürdüyünü güman edərək  Ceyranı öldürür. Zeynəb 
Abbas ilə evlənmək üçün bütün fövqəladə güclərindən imtina edir  və adi insan 
olur. 

Beləliklə, “Zeynəb” əsərində də məcburi evlilik motivi, bir atanın öz məq-
sədləri üçün qızını məcburi şəkildə ərə vermək istəyi müşahidə edilir. 

İşin yeniliyi və nəticəsi: Göründüyü kimi, Əbdülhəq Hamid Tarhanın 
“Macərayi-eşq”, “Səbrü-Səbat”, “Nestərən”, “Sardanapal” və  “Zeynəb” dramla-
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rında biz istəmədikləri insanlarla evliliyə məcbur edilən obrazları görürük, 
dolayısı ilə desək bu əsərlərdə məcburi evlilik motivi ilə qarşılaşırıq. Valideyn-
lər övladlarının  fikirlərini və nə düşündüklərini nəzərə almadan onları öz məslə-
hət bildikləri insanlarla evlənməyə məcbur edirlər. Belə məcburi evliliklərin 
sonu hətta faciəli sonluqla – yəni ölümlə nəticələnə də bilir. Apardığımız araş-
dırmadan belə qənaətə gəldik ki, Əbdülhəq Hamidin əsərlərində  müşahidə edi-
lən məcburi evlilik motivi folklordan qaynaqlanan bir motiv olmaqla dastanlarda 
müşahidə edilən sözügedən motivlə eyniyyət təşkil etməkdədir.  

İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti ondan 
problemlə bağlı tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi istifadə imkanları, praktiki 
əhəmiyyəti isə işdən ali məktəblərdə “yazılı ədəbiyyat və folklor” mövzusunun 
tədrisi prosesində praktiki vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir. 
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İbrahim ÖZKAYA 
 

XX YÜZYIL ÂŞIKLIK GELENEĞİ 
  

Xülasə 
Türk dünyasının ortaq ənənəvi sənət nümunələrindən biri aşıq sənətidir. Bu 

sənət türk coğrafiyasında müxtəlif adlarla adlansa da mahiyyəti və cəmiyyətdə 
yerinə yetirdiyi mədəni funksiyası baxımından eynidir. Müxtəlif şəkillərdə söz və 
musiqi ifa edən sənətkarlar Türkiyə və Azərbaycan sahəsində bənzər xüsusiyyətlərə 
malikdir. İslamın və təsəvvüfün təsiri ilə formalaşan və məzmununu daha da 
zənginləşdirən aşıq sənəti uzun bir inkişaf yolu keçmişdir. Aşıq sənətinin mərkəz-
lərindən biri olan Türkiyənin Qars bölgəsi xüsusi olaraq bu sənətin inkişafında ciddi 
rol oynamışdır. Məqalədə aşıq sənəti və onun Qars mühiti araşdırılmış və bu 
mühitin sosial-mədəni xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır.  

Açar sözlər: Aşıq, Türkiyə, Qars, sənət, ənənə. 
 

Ибрагим Озкая 
 ТРАДИЦИЯ АШЫКСКОГО ИСКУССТВА В ХХ ВЕКЕ 

Резюме 
Один из общей образцов традиционных  искусств тюрксого мира это  

ашыкское искусство. Несмотря на то, что это искусство называлось по 
разному в тюркской географии, они одинокого по сущности и по куль-
турной функции которые выполнялись в обществе. Мастера исполнившие 
музыку и песню разных формах сходят друг с другом  в Турции и в 
Азербайджане. Под влиянием исламской религии и суфийской секты 
ашыкское искусство прошел длинный путь развития. Карсский регион 
Турции играл большой роль в развитии этого искусства. В статье иссле-
довались ашыкское искусство, его Карсская школа и социально-куль-
турные особенности традиции в этом регионе.  

Ключевые слова: Ашык, Турция, Карс, искусство, традиция. 
 

Ibrahim Ozkaya 
 ASHIK ART TRADITION IN THE 20TH CENTURY 

Summary 
One of the common examples of traditional arts of the Turkic world is 

Ashyk art. Despite the fact that this art was called differently in Turkic 

                                         
 Araştırmacı-Yazar  
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geography, they are lonely in essence and cultural functions that were performed 
in society. Masters who performed music and song in different forms meet each 
other in Turkey and Azerbaijan. Under the influence of the Islamic religion and 
the Sufi sect, Ashik art has come a long way of development. The Kars region of 
Turkey played an important role in the development of this art. The article 
explores Ashyk art, its Kars school and socio-cultural features of the tradition in 
this region. 

Key words: Ashik, Turkey, Kars, art, tradition. 
 
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı devletinin başında olan ve muvazene 

politikası güden II. Abdülhamit,  Ortaylı’nın (1995) ifadesi ile Osmanlı’nın en 
uzun yüzyılı olarak adlandırılan XIX. yüzyılın son dönemlerine bir nevi damga 
vurmayı başarmıştı. Dönemin ilk siyasi partisi  (İttihat ve Terakki Cemiyeti)  ile 
ilk muhalefet partisi olan Ahrar Fırkası da bu dönemde tarih sahnesinde yerlerini 
almışlardı. 

II. Abdülhamit’in başa çıktığı/tahta geçtiği dönemde kendisine şart 
koşulan Meşrutiyetten sonra ikincisine zorlanmış ve bu aşamada Bulgaristan 
bağımsızlığını ilan etmişti. Yunanistan Girit'i, Avusturya-Macaristan ise Bosna-
Hersek'i aldı. Bu ve benzeri olayların yaşanması yabana atılmayacak olaylar 
arasında zikredilebilir (Ahmad, 1995, 54).  

Tüm bunlara rağmen Padişah, Kanun-i Esasi'de değişikliğe giderek, kendi 
yetkilerini kısıtlama yolunu tercih etti. Bunların başında da meclisi açma-
kapatma yetkisini kaldırdı. Hükümeti meclise karşı sorumlu tuttu. Ayrıca 
şahsına ait sürgün etme yetkisini de kaldırdı. İzahı yapılan icraatlara rağmen 
1909'da Meşrutiyet rejimine karşı çıkan ayaklanmalar engellenemedi. Bu durum 
rejime yönelik ilk isyan olarak tarih yapraklarında yerini aldı. Her ne kadar 
Selanik'ten gelen Hareket Ordusu ayaklanmayı bastırsa da II. Abdülhamit 
tahttan indirildi. Kendisi meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişah olma 
unvanını da böylece elinde bulundurmuş oldu (Özçelik, 2001, 189-190). Yerine 
de malum olduğu üzere V. Mehmet Reşat getirildi. 

Artık Osmanlı Devleti, ardı arkası kesilmeyecek olan bir dizi savaş 
yıllarına geçmek üzereydi. Bunlardan ilki günümüzde Libya olarak bildiğimiz 
Trablusgarp Savaşı (1911-1912) idi. Siyasi birliğini geç kurup sömürgecilikte 
geç kalması, yüzünden Trablusgarp’taki petrol ve fosfor’a göz diken İtalya,  
İngiltere ve Fransa'nın da işgale göz yumması neticesinde Osmanlı Devleti 
toprağını ilhak etmiştir. Osmanlı Devleti de özellikle Mısır’ın İngiliz işgalinde 
olması ve donanmasının da yetersizliği hasebiyle bu savaşı gönüllü subaylarının 
varlığına rağmen kaybetmiştir (Armaoğlu, 1997, 629-634). 1912 yılında savaşı 
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neticelendiren Uşi Antlaşması’yla da bu mağlubiyet tescillenmiş, beraberinde 
dini açıdan Osmanlıya bağlı kalmak kaydıyla Trablusgarp İtalya'ya verildi. 
Böylece Osmanlı’nın Kuzey Afrika hâkimiyeti sona erdi.  Yunan işgalinden 
korkulduğu için de On İki Ada geçici olarak İtalya'ya bırakıldı.  

Uşi Antlaşması’nın hemen akabinde ise Balkan savaşları patlak vermişti. 
Bu duruma sebep, tartışmasız milliyetçilik akımının etkisi büyük olmuştur 
denilebilir. Bir de Rusya'nın Panslavizm politikası eklenince artık zayıf ve/veya 
güçsüz görülen Osmanlı Devleti’ne saldırmanın bir engeli kalmamış oluyordu. 
Herkesin bildiği gibi komutanlar arası siyasi çekişmeler neticesinde önce 
tamamen Osmanlı’nın aleyhine sonuçlanacak olan I. Balkan Savaş’ı cereyan etti. 
Karşı bloğu; Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ oluşturmaktaydı.  
Bütün cephelerde yenilen Osmanlı’nın önüne Londra Antlaşması olarak bilinen 
maddeler konuldu. Buna göre; Osmanlı, Midye Enez hattının doğusuna çekildi, 
Arnavutluk ise bağımsızlığını ilan etti (Aybars, 199447-52). Ayrıca İttihat ve 
Terakki, Bab-ı Ali baskınıyla Kamil Paşa Hükümetini düşürerek yönetime geçti 
(Özçelik, 2001, 132).  

Söz konusu gelişmelerin ardından Osmanlı'dan alınan topraklardan en 
fazla payı Bulgaristan aldığı için Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Romanya 
devletleri Bulgaristan'a saldırdı. Fırsattan istifade eden Osmanlı Devleti de 
Kırklareli ve Edirne'yi geri almayı başardı (Armaoğlu, 1997, 680-688). 

Önce Balkan Devletleri kendi arasında Bükreş Antlaşmasını yaptılar, sonra 
da Osmanlı Devleti ile sırayla ve sırasıyla iki antlaşma imza ettiler. Meriç 
Nehri’ni sınır kabul eden Atina Antlaşması Yunanistan ile İstanbul Antlaşması 
da Bulgaristan ve Sırbistan ile imzalandı. Her ne kadar II. Balkan Savaşı Os-
manlı’nın lehineymiş gibi zihinlerde yer ettiyse de, Türk azınlıkları sorununun 
gündeme gelmesi ve bunun yanı sıra Ege Adaları sorunun artık yaşanmaya 
başlaması yadsınamaz bir gerçek olarak kaşımıza çıktı. Üstelik toparlayıcı ola-
rak görülen Osmanlıcılık fikrinin de önemini kaybetmesi devletin dağılmama 
umudunu yitirmesine sebep oldu (Armaoğlu, 1997, 694-696). Bu dağılma süreci 
bütün çabalara rağmen engellenememiştir. Siyasî ve askerî alanlardaki modern-
leşme çalışmaları diğer kurumlarda yapılmadığı için çöküş daha da hızlanmış ve 
XX. yy.ın başlarında Rusya, İran gibi diğer devletlerde olduğu gibi Osmanlı 
İmparatorluğu da parçalanmıştır.  

“Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine rastlayan XX. yy.ın ilk 
yıllarındaki siyasi gelişmeler, Anadolu insanını her yönden etkilemiştir. Devlet 
yönetiminin giderek zayıflaması ve otoritesini kaybetmesi, işgaller, savaşlar ve 
millet olarak ayakta kalma mücadeleleri ile geçen bu sıkıntılı yıllar, bütün alan-
larda olduğu gibi âşıklık geleneği üzerinde de olumsuz etki yapmıştır. Âşıkların 
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başkentte ve büyük şehirlerdeki ihtişamı kaybolmuş, gelenek taşrada ayakta 
kalma mücadelesine girmiştir. Fuat Köprülü’nün 1914 ve onu izleyen yıllarda 
ortaya koyduğu âşık edebiyatı araştırmalarında âşık tarzının sona erdiği şeklinde 
görüş belirtmesi, o yıllarda yaşanan geçici gerilemenin bir sonucu veya hızlı top-
lumsal değişim ve dönüşümlerin yaşandığı yeni teknolojik gelişmelerle yeni bir 
ivme kazanan geleneğin bir anlamda geçiş döneminin henüz görülememiş olma-
sından kaynaklanmış olmalıdır. (Oğuz vd., 2006: 182). 

XX. yüzyılın başlarında imparatorluğun çöküşü ile sadece kurumlar değil 
toplum da değişmeye başlamıştır. Özellikle Milli Edebiyat Dönemi’nde şair ve 
yazarların halka doğru yönelmesi âşıklık geleneğinin az da olsa canlanmasını 
sağlamıştır. Âşıkların her zaman halkın hissiyatını canlı tutmaları bu geleneğin 
en önemli özelliklerinden birisi olagelmiştir. Her ne kadar bu yüzyılda gelenek 
eski önemini yitirmeye başlamışsa da şekil değiştirerek devam etmiştir. “Bu 
yüzyılda millileşme hareketine paralel olarak dil sadeleşmeye başlamış, hece 
ölçüsüyle milli nazım şekillerimize uygun olarak âşıklar şiir söylemeye başla-
mışlardır. Günümüzde eskiye oranla az da olsa âşıklar vardır. Halka doğru hare-
ketinin, halk kültürünü yaşatma hareketinin etkisi ile hala âşıklar arasında atış-
malar yapılmakta, âşık eğlenceleri düzenlenmektedir. Yüzyılın başlarında, gele-
neğe bağlı olarak şiirler söyleyen âşıklar önce şiirlerine ad vermek suretiyle ilk 
değişikliğe gitmişlerdir. Cönklerde türkü, koşma gibi genel adlarla anılan şiirler 
artık konularına uygun adlarla anılmaya başlamıştır” (Artun, 2008: 44). Bu özel-
liğiyle âşıklar modern şairlerle neredeyse bir anılmaya başlanacaktır. Bu da de-
ğişen zaman ve şartlarla alakalı bir durumdur. Mesela Türkiye Cumhuriyeti ku-
rulmadan evvel Osmanlı devlet yapısı içerisinde âşıklar devlet desteği görürken 
daha sonraları yeni devlet kurulduğunda bu destek ortadan kalkmıştır. Bunun 
üzerine çeşitli şehirlerde âşıklar bayramı yapılarak aydınların ve halkın bu konu 
üzerine eğilmesine dikkat çekilmiştir. “Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, 
batıda öteden beri yürütülen folklorun milli kültürün temelini oluşturduğuna dair 
görüşlerle biçimlenen yeni kültür politikalarının yanı sıra yeniden istikrarlı bir 
sosyal hayata kavuşan Türkiye’de âşık edebiyatının yeniden canlanmaya başla-
dığı görülür. Ancak, bu canlanmanın semeresini görmek için yüzyılın ikinci ya-
rısını beklemek gerekecektir. Ziya Gökalp’in kurumsallaştırdığı ( Ziya Gökalp 
1913) ve Atatürk’ün kimi revizyon ve düzenlemelerle tatbik ettiği “halka doğru” 
hareketi, halk kültürünü öne çıkaran birçok faaliyetin yanında aşık edebiyatının 
da yeni isimler ve ürünlerin güçlenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu eğilim, mo-
dern şairlerin “hece” veznini kullanarak “Beş Hececiler” gibi ekoller oluştur-
malarına kadar uzanmıştır” (Oğuz vd., 2006: 183). 



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər      ●      2019/2 
 

117 
 

 “Cumhuriyetten sonra maddi ve sosyal hayattaki değişmeler bu zümreyi 
yaratan ve besleyen toplumsal şartları da değiştirmiştir. Yeni iletişim araçlarının 
ortaya çıkışı, sanayileşme, tekke ve medreselerin kapatılması sistemin değiş-
mesiyle âşıklar zümresi yavaş yavaş ortadan kalkarak büyük merkezlerden kırsal 
kesimlere, gelişmenin az olduğu yerlere doğru gitmeye başlamıştır.” (Artun, 
2008: 44) Bu da âşıklık geleneğinin zayıflamasına, bir dönem sekteye uğrama-
sına ve çok iyi âşıkların yetişememesine sebep olan unsurlar olarak karşımıza 
çıkar. Bu devrin önemli âşık simaları arasında saz şiiri geleneğinin son büyük 
ustalarından kabul edilen Âşık Veysel Şatıroğlu, 1966 Konya Âşıklar Bayra-
mı’nda ilk olarak sesini duyuran Abdulvahap Kocaman, aslen Tebriz Türklerin-
den olup on üç yaşında ailesiyle Türkiye’ye gelen ve bu özelliğinden ötürü Âzerî 
mahlasını alan İsmail Cengiz, âşık Veysel ile birlikte Köy Enstitülerinde gezici 
saz öğretmenliği yaparak geleneğin ateşini sonraki kuşaklara taşımaya uğraş 
veren Ali İzzet Özkan ve Murat Çobanoğlu sayılabilir. (Özkaya vd. 2011: 24)  

“XX. yüzyılın başlarından itibaren İstanbul’da âşık kahvehanesi gelene-
ğinin zayıflamasına karşılık başta Erzurum, Kars ve Kayseri olmak üzere Ana-
dolu’nun çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyetle birlikte baş-
layan halka yönelme hareketine paralel olarak âşıklık geleneğinin canlanması, 
âşık kahvehanelerinin de yeniden aktif hale gelmesini sağlamıştır. Özellikle son 
çeyrek yüzyıl içinde Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden İstanbul, Ankara, Bursa 
gibi büyük kentlere göçün hızlanması, geleneğin bu büyük kentlere taşınmasına 
sebep olmuştur. Hatta İstanbul’daki Gülhane Parkı’nda ve Ankara’daki Gençlik 
Parkı’nda “Âşıklar Kahvehanesi” adıyla mekânlar açılmış ve uzun süre işletil-
miştir” (Düzgün, 1998: 205). 

Günümüzde âşıklık geleneğinin tekrar canlanmaya başladığını görmek ise 
umut vericidir. Âşıklar, köklü bir geleneğin temsilcisi olmakla birlikte bizzat 
geleneğin kendisinin dinamik yapısı sayesinde içinde bulundukları devrin şart-
larına, ihtiyaçlarına uygun olarak sosyal yapıda yer alma potansiyellerini ortaya 
koymaktadırlar. Toplumsal öncülük ve duyarlılık özelliklerini sürdüren âşıkla-
rın, kültürel kimliğimizin önemli bir unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz (Özkaya vd. 2011: 24) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla beraber siyasî yapının değişmesi, 
merkezî otoritenin güçlenmesi, ekonomik farklılıklar, yeni bir toplum düzeni 
âşıklık geleneğini de etkilemiştir. Fakat büyük şehirlerdeki durumla taşradaki 
âşıklık geleneğinin seyri arasında farklılıklar vardır. “Âşık Tarzı Edebiyat ve 
Kültür Geleneği, sözlü kültür ortamında kahvehane odaklı olarak oluşum ve 
yazılı kültür ortamı ile elektronik kültür ortamlarında gelişim mekânları açısın-
dan bir İstanbul geleneğidir. Âşık tarzı ortaya çıktığı XVI. yüzyıl sonlarından 
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XX. yüzyıla ve günümüze kadar toplumun tamamına açık kaynaştırıcı ve ortak 
kamuoyu oluşturucu bir kimliğe sahiptir. Herhangi bir zümreye ait bir  “zümre 
edebiyatı” olmaktan ziyade toplumun tamamına açık sosyo-kültürel zümreler, 
etnisiteler ve hatta dini şekillenmelerin de üstünde eğlendirme, sosyalleştirme ve 
hoşça vakit geçirme amaçlı sanatsal bir iletişim şeması ve sistematiği olarak 
karşımıza çıkan Âşık tarzı edebiyat ve kültür geleneği, Osmanlı Devleti’nde top-
lumun tamamına açık ve din dışı bir karakteri haiz olan kahvehanelerde, ortaya 
çıkmıştır”(Çobanoğlu, 2007: 7). Çobanoğlu âşıklık geleneğinin merkezden taşra-
ya doğru bir seyir gösterdiğini savunurken Öcal Oğuz da taşra ve büyük şe-
hirlerdeki âşıklık geleneğinin seyri hakkında şu düşünceleri dile getirmiştir: 
“XX. yüzyılın başlarından itibaren İstanbul’da âşık kahvesi geleneğinin zayıfla-
masına karşılık başta Erzurum, Kars ve Kayseri olmak üzere Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinde varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet ile başlayan halka yönelme 
hareketine paralel olarak âşık tarzı şiir geleneğinin canlanması, âşık kahvelerinin 
de yeniden aktif hale gelmesini sağlamıştır. Özellikle son çeyrek yüzyıl içinde 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük kentlere 
göçün hızlanması, geleneğin bu büyük kentlere taşınmasına sebep olmuştur. 
Hatta İstanbul’daki Gülhane Parkı’nda ve Ankara’daki Gençlik Parkı’nda “âşık-
lar kahvesi” adıyla mekânlar açılmış ve uzun süre işletilmiştir. Son yıllar Göl-
cük, Gebze gibi İstanbul’un yakınında bulunan yerleşim merkezlerinde genel-
likle yaz aylarında hizmet veren “çadır âşık kahvesi” modeli de geliştirilmiştir. 
Büyük kentlerde ve onların yakınındaki yerleşim merkezlerine açılan bu kah-
vehanelerin nitelik ve fonksiyonları, Erzurum, Kars gibi taşra kentlerinde varlı-
ğını sürdüren kahvelerden farklıdır. Taşra kentlerinde bazen inişli çıkışlı bir 
trend gösterse de gelenek doğal seyri içinde devam ederken, diğerlerinde göç 
ettikleri yeni yerleşim merkezlerinde kendilerine ait geleneksel değerleri arama 
ve yaşatma gayreti içindeki insanların tatmin olmasına yönelik bir fonksiyon 
üstlenmektedirler” (Oğuz vd., 2006: 199). Dolayısıyla büyük şehirlerde halk 
ozanının ekonomik ihtiyacı daha çok ön plana çıkmaktadır ve gelenek de bu 
ihtiyaca göre şekillenmektedir. Şehir insanının aşığa bakış açısıyla taşradaki 
insanın bakış açısı arasında da büyük farklar baş göstermektedir. Taşra insanı bu 
geleneğe alışıktır ve geleneği doğal seyrinde yaşatmaktadırlar; şehirdekiler ise 
alışık olmadıkları bu geleneği tanıma gayreti içerisine girerek tatmin olmaktan 
öteye gidememişlerdir.  

Şehir hayatında âşıklık geleneğini kısaca tasvir edecek olursak;  “günü-
müzde varlığını sürdüren âşık kahveleri, gündüz saatlerinde diğer kahvelerden 
farksızdır. Kahvede âşık programı akşam saatlerinde başlar ve dört-beş saat 
kadar devam eder. Bu süre, dinleyicilerin ilgisi nispetinde daha kısa veya daha 
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uzun olabilir. Programlar, bazı özel günlerin dışında her gün devam eder. 
Ramazan ayı boyunca ise teravih namazından sonra başlar ve sahura kadar sürer. 
Program başladıktan sonra yazılı olmayan, ama müdavimleri tarafında bilinen 
bir dizi kural uygulanır. Öncelikle program esnasında iki sohbetlerde bulunmak 
veya yüksek sesle konuşmak hoş karşılanmaz. Böylesi durumlarda programını 
sürdüren âşık ikili konuşmaların yapıldığı masaya dönerek garsona seslenir, 
‘filan kişi bugün çok konuşuyor, ona yirmi tane çay cezası veriyorum’ diyerek 
nazik bir biçimde uyarma ihtiyacını duyar” (Oğuz vd., 2006: 199). 

Bu yüzyıldaki merkez ve taşra arasındaki farkı göstermek açısından Kars’-
taki âşıklık geleneği dikkate şayandır. Âşıklık geleneğinin bu yüzyılda zayıf-
lamaya başladığı bir dönemde Kars bu dairenin dışında kalmıştır. 1918 yılına 
kadar 40 yıl Rus işgali altında kalan Kars’ta - her şeyin yasaklandığı bir 
dönemde - âşıklar toplumun duygu ve düşüncelerini yansıtan birer sözcü olarak 
karşımıza çıkmışlardır. Âşıkların XIX. yüzyıldaki bu tavrı XX. yüzyılda da 
devam etmiştir. Bu yüzden taşrada âşığın konumu daha fazla önem arz etmekte 
ve âşık halk tarafından merkeze göre daha fazla saygı görmektedir. Merkezde 
bir eğlence unsuru olarak görülen âşıklık geleneği taşrada halkla iç içe yaşayan 
ve halkın hissiyatını taşıyan bir gelenek olarak yaşamaktadır. Bunun en güzel 
örneğini XIX. yüzyılda yaşayan tanınmış Hak ve halk âşığı Âşık Şenlik ve onun 
XX ve XXI. yüzyıldaki takipçilerinde görmek mümkündür.  

Gelenek her ne kadar bu yüzyılda zayıflamış olsa da halk ozanlarının 
kendilerini ve icra tarzlarını sadece bulunduğu mahalde değil, yurt içinde ve yurt 
dışında da tanıtma imkânı daha cazip hale gelmiştir. “Böylece hem âşıklar farklı 
icra tarz ve birikimlerini tanıma ve daha fazla meslektaşla bir arada olma 
fırsatını bulmuş, hem de dinleyiciler, farklı bölgelerin sanatçılarına dinleme 
imkânını elde etmişlerdir. Geleneğin önceki yüzyıllarda geçerli olan icra zemin-
lerinden ve tarzlarından uzaklaşmasına rağmen, bütün bu gelişmelerin âşık ede-
biyatına yeni bir açılım kazandırdığı da gözden uzak tutulmamalıdır” (Oğuz vd., 
2006: 185).  

Bu yüzyılın ikinci yarısında radyo, televizyon, plak vs. gibi elektronik 
icatlar yaygınlaştığı için halk ozanının dinleyici kitlesi genişlemiştir. Fakat 
burada da çeşitli problemler gündeme gelmiştir. “Elektronik ortam, kimilerine 
göre âşıklık geleneğinin sonunu getiren bir gelenek olarak kabul edilmektedir. 
Ulaşım araçlarının hızla yayılması, elektronik aletlerin kullanımının artması ve 
iletişim ağının genişlemesi, esasında sözlü olma özelliğine sahip olan âşık 
edebiyatının ürün yaratma ve icra tarzlarını temelinden sarsmıştır. Ancak, çağın 
teknolojik gelişmelerinin âşık edebiyatının hizmetine sunulduğu, âşıkların daha 
geniş bir dinleyici kitlesine sahip olduğu düşünüldüğünde bu gelişmelerin 
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geleneğe katkı boyutu da ortaya çıkmaktadır” (Oğuz vd., 2006: 184). Tabii 
çeşitli kültürlerle etkileşim neticesinde müzik türlerinin artması ile halkın bu 
çeşitlilik karşısında halk ozanına ilgisi de zamanla azalmıştır. Bu da XX. yy.ın 
sonunda geleneğinin zayıflamasına sebep olan unsurlardan birisidir. Fakat Mahir 
Çankaya âşıklık geleneğinin zayıflamadığını, gücünü birçok sebepten dolayı 
muhafaza ettiğini ve bu sebeplerden birini de şu şeklide ifade etmektedir: “XX. 
yy.da âşıklık geleneği gücünü muhafaza ederek devlet nezdinde kabul görmüş 
sosyo-kültürel bir kurum haline gelmesinin birçok nedeni olduğu gibi bunlardan 
bir tanesi âşıkların aktüalitenin merkezinde yer alarak statik olmak yerine deği-
şimi izleme yoluna gitmeleri gösterilebilir. Toplumsal modernleşme ile toplu 
kültür olarak yayılan, kültürel gelişmeleri ve günlük uygulamaları, zamanın ob-
jektif, sübjektif ve sosyolojik özellikleriyle geleneğin gerektirdiği ölçüde, şiir-
lerine konu edinen âşıkların olay ve durum değerlendirmesine yönelik muhtelif 
kişisel tespit, tenkit ve gözlem veçhelerine başvurdukları bunun yanı sıra his-
siyatlarını da tasrih ettikleri, araştırmacılar tarafından ayrıntılı olarak metin tah-
lili çalışmalarıyla ortaya konulmuştur.” (Çankaya, 2013: 587-606)  

Sonuç olarak XVI. yy.da başlayan XVII. yüzyılda olgunlaşan ve XIX. 
yüzyılda en parlak dönemini yaşayan âşıklık geleneği XX. yüzyılda da varlığını 
sürdürmüş ve güçlü temsilciler yetiştirmiştir. XX. yy âşıklık geleneğini değer-
lendiren Doğan Kaya şunları söylemektedir: 

“Bu yüzyılda hece vezni yine vazgeçilmez ölçü oldu. Hemen her konuda 
ortaya konulan şiirler, sazlarla daha kalıcı ve etkileyici hale getirildi. Saz, irtica-
len şiir söyleme, mahlas kullanma, karşılaşma yapma bu yüzyılda da devam etti. 
Ancak, hikâye anlatma ve muamma çözme geleneği eski gücünü yitirdi. 

Aşk konusunun yanında geçim zorluğu, şehre göç, gurbet, yaşanılan prob-
lemler, toplum ve devlet işlerindeki düzensizlikler de ağırlıklı olarak şiirde ken-
disini göstermeye başladı. 
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A REFLECTION OF ORIENTALISM IN WASHINGTON IRVING'S  
COLLECTION OF STORIES “ALHAMBRA” 

                                                 Summary 
İn the article are investigated orientalism in the work of the famous 

American writer Washington Irving (1783-1859). On the one hand, in the 
formation of Irving’s work, great importance is attached to the chronicles and 
literary heritage, and on the other hand, it had a great influence from folk 
literature. The writer successfully used oriental traditions and legends in his 
work. Therefore, the work “Alhambra, 1832” is of such interest. The book 
“Alhambra” reflects the history and geography of the East, folklore, and ethno-
culture, religious and spiritual way of life, customs, and traditions.  

The appeal of a work of art lies in the fact, that it synthesizes and 
combines in itself, research and observation of wildlife, the surrounding 
historical aspects as well as realistic images of the exotic, and harmony, 
complementing the historical, literary, and cultural resources.  

The writer’s attention is concentrated from architecture and art to the 
literary life of the East, as well as on the most various aspects of cultural and 
spiritual life, of course, he showed a tendency to reflect the historical flavor and 
nature of the topic, in which he achieved true mastery. 

Key words: Washington Irving, orientalism, USA Literature, Alhambra, 
Romanticism 
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ОТРАЖЕНИЕ ОРИЕНТАЛИЗМА В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ   
«АЛЬГАМБРА» ВАШИНГТОНА  ИРВИНГА 

                                                       Резюме 
В статье рассматривается ориентализм в творчестве известного аме-

риканского писателя Вашингтона Ирвинга. В формировании творчества 
Ирвинга, с одной стороны большое значение отводится хронике и литера-
турному наследию, а с другой стороны, большое влияние имела, народная 
литература. Писатель успешно использовал в произведении, восточные 
традиции и легенды. Поэтому произведение «Альгамбра», вызывает такой 
интерес. «Альгамбра», отражает историю и географию Востока, фольклор 
и этно - культуру, религиозный и духовный образ жизни, обычаи и 
традиции.  

Привлекательность художественного произведения, в том что оно 
синтезирует и соединяет в себе, исследования и наблюдения за живой при-
родой, окружающих его исторических аспектов, а также реалистичных изо-
бражений экзотического, и гармонии, дополнения историко-литературные 
и культурные ресурсы. Внимание писателя сконцентрировано от архитек-
туры и исскуства до литературной жизни Востока, так же на самых раз-
личных аспектах культурно-духовной жизни, конечно же он показал тен-
денцию к отражению исторического колорита и характер темы, чем до-
бился достижения истинного мастерства. 

Ключевые слова: Вашингтон  Ирвинг, ориентализм, литература 
США, Альгамбра, романтизм 

 
XIX yüzilliyin birinci yarısından etibarən Avropa romantizmi Amerikanın 

ədəbi - mədəni həyatında da inikas etməyə başlamışdır. Bu dövrdə Avropa 
ədəbiyyatları özünəməxsus milli müəyyənlik keyfiyyətləri qazansalar da Ame-
rika cəmiyyətinə məxsus mənəvi təzahür forması kimi Amerika ədəbiyyatı hələ 
yenicə təşəkkül tapmaqda idi. 

 Artıq XIX əsrin əvvəllərində Nyu-Yorkda yerli ədəbi-mədəni həyatın bəzi 
cəhətləri mövcud olmasına baxmayaraq, ingilis ədəbiyyatı və Avropa mədəniy-
yəti hələ də öz üstün mövqeyini qoruyub saxlayırdı. O dövr Amerika mühitində 
Amerikanın özündə yaranan ədəbiyyata ikinci dərəcəli ədəbiyyat kimi yanaşı-
lırdı. Hətta Prezident Ceferson da öz çıxışlarının birində Fransa ədəbiyyatına 
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olan vurğunluğunu bildirmişdi. Lakin o, nə vaxtsa  Amerikanın öz incəsənətini 
yüksəldəcəyinə əminliyini də qeyd etmişdi [4, 4]. 

 Amerika ədəbiyyatının formalaşmasında mühüm rolu olan İbn Rüşd 
fəlsəfəsinin oriyentalist mahiyyəti bu baxımdan Avropada İbn Rüşdlə başlayan 
ədəbi-fəlsəfi görüşlər sonradan Amerika Birləşmiş Ştatları ədəbiyyatına 
adlamışdır ki, bu sıradan əsasən V.İrvinq və E.A. Ponun yaradıcılığını qeyd edə 
bilərik. Adı keçən yazıçılar averroizmə sadiq qalaraq Qərb və Şərq düşüncəsini 
birləşdirərək Yeni Dünyanın – Amerikanın ədəbiyyatını yaratdılar. Bu ədəbiy-
yatın Avropa ədəbiyyatından fərqi isə Şərq mövzusuna fərqli baxış açısından 
yanaşma idi. 

Bir sıra oriyentalistlərin qeyd etdiyi kimi, Şərq və Qərb mədəniyyət 
sistemləri bir-birinə qarşı duran və ya fərqli olmayan sistemlər deyildir. Məlum-
dur ki, Qərb mədəniyyəti müəyyən mədəni-tarixi zərurət səbəbindən Şərq mə-
dəniyyətindən yaranan fəlsəfi-kültür sistemidir. Şərq və Qərb mədəniyyət sis-
temləri arasındakı münasibətləri aydın təsəvvür etmək üçün Vaşinqton İrvinq 
“Əlhəmra” hekayələr toplusunda ərəb mədəniyyəti ilə ispan-qot mədəniyyətlə-
rinin kəsişdiyi Əndəlüsün tarixi keçmişini o dövr üçün müasir olan mədəniy-
yətlərin sintezi baxımından təqdim etmişdir. 

Şərq və Qərbin bir araya gətirdiyi ortaq Əndəlüs mədəniyyəti Vaşinqton 
İrvinqin diqqətini çəkmiş və İbn Rüşd fəlsəfəsinin qaynağı olan bu mədəniyyəti 
Amerika ədəbiyyatının formalaşmasında əsas amil olaraq görmüşdü. Amma bu 
ortaqlıq mexaniki sintez vasitəsilə deyil, Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin və 
fəlsəfi təfəkkürünün bir-birindən qaynaqlanması vasitəsilə baş vermişdi. Vaşinq-
ton İrvinq əfsanə, rəvayət və ümumiyyətlə mifoloji yaddaşda müasir dünyagö-
rüşü birləşdirmiş və “Əlhəmra” kitabına daxil olan hekayələrdə mətnlər arası 
əlaqə (intertekstuallıq) yarada bilmişdir. Vaşinqton İrvinqə görə  ABŞ ədəbiy-
yatının formalaşması üçün həm şərqlinin, həm də qərblinin bir-birlərindən qay-
naqlanması, bir-birini tamamlaması və mədəni potensiallarının üzə çıxarması 
mühüm şərtdir. Şərq mədəniyyətinin strategiyaları və Qərb mədəniyyətinin 
taktikası burada əsas amil rolunu oynayır. 

Əndəlüsdəki Əlhəmra saray kompleksi Şərq memarlığının ən dəbdəbəli 
nümunəsi hesab olunur. İspaniyadakı ərəb-müsəlman mədəniyyətini özündə 
cəmləşdirən bu memarlıq abidəsinin əfsanə və rəvayətlərlə dolu tarixi də maraq 
doğurur. Elə bu səbəbdəndir ki, Əlhəmra sarayı ilə yaxından tanış olan amerikalı 
romantik yazıçı Vaşinqton İrvinq bu ecazkar Şərq memarlıq-inşaat kompleksini 
və onunla bağlı adət-ənənələri, əfsanə, rəvayət və tarixi xatirələri qələmə almışdır.  

Yazı üslubu və manerası ilə seçilən “Əlhəmra” kitabının məzmunu da 
rəngarəngdir. Burada oxucu hadisə və mənzərələri təsvir-təqdim edən səyyah və 
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onunla bağlı məişət səhnələrindən tutmuş, tarixi faktlar, rəvayət, əfsanə və 
maraqlı hekayələrlə qarşılaşır. Əsərin bütün təhkiyəsi yazıçının Sevilyadan 
Qranadaya səyahətindən başlayaraq oranı tərk etməsinə qədər olan üç aydan 
artıq bir dövrü əhatə edir.  

İrvinq İspaniyada romantik əhval-ruhiyyəli hər şeyi-parlaq keçmişi, qeyri-
adi təbiəti, patriarxal adətlər, müxtəlif səpkili əfsanə və rəvayətlər tapır. Ölkəni 
səyahətə çıxan yazıçı onun tarixi-coğrafi səciyyəsi, adət və ənənəsilə yaxından 
tanış olur. Böyük bir acgözlüklə itmiş ekzotik Şərq mədəniyyətinin qalıqlarını 
memarlıq abidələrinin daş divarları arasında seyr edir. Kitabın ikinci nəşrinin ön 
sözündə İrvinq özünün tarixi təəssüratını ifadə edərək göstərir ki: 

 “It was my endeavor scrupulously to depict its half Spanish, half Oriental 
character; its mixture of the heroic, the poetic, and the grotesque; to revive the 
traces of grace and beauty fast fading from its walls; to record the regal and 
chivalrous traditions concerning those who once trod its courts; and the 
whimsical and superstility legends of the motley race now boltrowing among   
its ruins” [5, 1]. 

(Mən onun yarı ispan, yarı şərqsayağı qəhrəmanlıq, poetik və bənzərsiz 
simasını, keçmiş gözəlliklərin izlərini və sönük divarların cazibəsini, ayaq 
səsləri sarayın daş döşəmələrindən çoxdan kəsilmiş sakinlərinin şahlıq və 
cəngavərlik ənənələri, indiki nəslin bu xarabalıqlar arasından topladığı qəribə və 
mövhüm əfsanələri yazmağa və səylə təsvir etməyə çalışırdım.) 

Ön sösdə İrvinq novellalarını şərq manerasında “arabesklər”, daha sonra 
isə “həyatdan götürülmüş” qeydlər, xalq əsatirlərinə söykənən hekayələr” (on 
popular traditions) adlandırır [5]. 

Səyahət zamanı qədim mavritan memarlığının nümunəsi olan Əlhəmra 
sarayı yazıçını valeh edir. Sarayın möhtəşəmliyi, özünə xas harmoniyası və 
sakitliyi, döymə naxışlı darvazanı örtən, eyvanlara sarmaşan qızılgüllər-bütün 
bunlar İrvinqin ruhunu oxşayırdı və sonralar o bu poetik yerdə yaranmış 
duyğularını təcəssüm etdirəcəkdi. 

Sarayda sərgərdan qaraçılar, yaralı əsgərlər, evsiz-eşiksiz qalmış qocalar 
yaşayırdılar. Uçulan qüllələrdə bayquşlar və gecəquşları məskunlaşmışdılar. Hətta 
bu quşlar da İrvinq novellalarının qəhrəmanlarına çevriləcəkdilər. Əlhəmranın 
hal-hazırki sakinləri Harun-ər-Rəşidin dövründən tutmuş, müqəddəslər haqqında, 
səyyahlar və quldurlar, Əlhəmranın sahibləri, mavrların gizlətdiyi var-dövlət və 
ruhlar, bu varidatı qoruyanlar, qalada və sarayın zirzəmisindəki dustaqlar, sehirli 
gözəllər və əjdahalar haqqında çoxlu əfsanə və rəvayətlər bilirdilər. 

Əfsanələr ərəb və qotik çalarlı olsa da daha çox impravizasiya, bəzən isə 
mənzum formada idi. İrvinq qubernatorun icazəsi ilə xəlifənin saraydakı 
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iqamətgahında, yazıçının öz təbirincə isə, “şahın apartamentində” məskunlaş-
mışdı. Buranın balkonundan Qranadanın dağları və dağların başındakı sürülər 
görünürdü. İrvinq Əlhəmranın keçmiş görkəmini gözləri önündə canlandırdıqca 
özünü Şəhrizadın nağıllarının əhatəsində hiss edirdi. Məhz bu “ab-havanı” 
yazıçı öz kitabında verməyə çalışmışdır. 

“Əlhəmra” toplusuna daxil olan novellaları süjet materialına görə ərəb, 
ərəb-ispan-Rekonkista dövrü və ərəblərin keçmiş sirləri ilə bağlı gözəl macə-
ralara və ispan hekayələrinə ayırmaq olar. Kitaba eyni zamanda yazıçının yol 
qeydləri, Əlhəmra saray kompleksi ilə bağlı ayrı-ayrı tarixi oçerklər və müəllif 
şərhləri də daxildir.  

Vaşinqton İrvinq bir yumorist kimi bu əsərlərində də öz oxucusunun mə-
nəvi dünyasına asanlıqla nüfuz edir, onun təxəyyül və intellektinin yeniləşmə-
sinə çalışırdı. Ərəb materialı əsasında yazılmış “Ərəb münəccimi haqqında əf-
sanə” (Legend of the Arabian Astrologer), “Şahzadə əl Kamal haqqında əfsanə” 
(Legend of Prince Ahmed al Kamel, or the Pilgrim of Love) və digər no-
vellalarda bu keyfiyyət olduqca qabarıqdır. İspan materialı əsasında yazılan 
hekayələr içərisində isə “Əlhəmranın qızılgülü” (Legend of the Rose of the 
Alhambra) və Qubernator və Notarius” (The Governor and the Notary) novel-
lalarında sözü gedən bədii-estetik ahəngin və cazibədar tarixi koloritin güclü 
təsiri duyulmaqdadır. 

Dini ədavət probleminə demək olar ki, bütün  novellalarda toxunulur və 
yazıçı bu fanatizmi açıqca mühakimə edir. Buna misal “Alkantara ordeninin 
böyük magistrinin səlib yürüşü” (The Crusade of the Grand Master of Al-
cantara) novellasıdır. Bunun əksini göstərən digər novellada Don Munyo Sanço 
de İnoxosa və Abadilin qarşılıqlı cəngavər mərdliyindən danışılır.  

Ümumiyyətlə, isə müasirliklə tarixiliyin sintezini verən yazıçı oxucusunu 
rəngarəng Şərq-qotik çalarlı bir dünyaya səyahətə aparır. Burada ərəb münəc-
cimi, sultanlar, döyüşçülər, ispan çinovnikləri, dəmirçilər, keşişlər və digər 
insanları görmək olar. Buna baxmayaraq İrvinq şərti nağılvari üslubda təsvir 
etdiyi müsəlman personajlarından fərqli olaraq, bir sıra hallarda ispanları canlı, 
hətta essentrik xarakterlər kimi təqdim edir.  

“Əlhəmra”ya daxil olan novellalar içərisində “ərəb substratı” böyük yer 
tutur. Bunlar ərəb xalq hekayə və romanlarına məxsus nağılvari motivlər, 
situasiya və təsvirlərlə (sehirli talismanlar, Süleyman peyğəmbərin üzüyü, ov-
sunlu mağara, tilsimə salınmış xəzinə, münəccimlərin gələcəyi söyləməsi, 
cənnət bağları, saraylar və s.) doludur. 

Kitab “Səyahət” (The Jorney) fəsli ilə başlayır. Burada bildirilir ki, müəllif 
1829-cu ilin baharında İspaniyaya gəlmiş, Madriddəki rus səfirinin müşayətilə 
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“Sevilyadan Qranadaya kimi” at üstündə səyahət etmişdir. Əlhəmranın təsviri, 
burada eşidilən hekayələr kitabın əsasını təşkil edir.  

Fəsillərin birində müəllifin yaşadığı qəsr-saray kompleksi təsvir olunur. 
Vaşinqton İrvinq öz təhkiyəsinə sehirli nağıl çaları vermişdir. Bu onun şəxsi 
təəssüratlarının doğurduğu romantik ovqat və təxəyyülünün səciyyəsindən irəli 
gələn bir keyfiyyətdir. Əfsanələrin reallıqla birləşdirilməsi isə hekayələrə 
təkrarolunmaz gözəllik vermişdir.  

“Əlhəmra” saray kompleksinə tarixi və ya tarixi-mədəni ekskurs Vaşinq-
ton İrvinqə mavritanların keçmişini əks etdirən xeyli dəqiq material vermişdir. 
Yazıçı bəzən bu və ya digər məlumatın əfsanəvi xarakterini təshih edərək oxu-
cusuna daha səhih məlumat verməyi özünə borc bilmişdir. 

İspaniyada Vaşinqton İrvinqin qarşılaşdığı hər şey “macəranı” xatırladır. 
Sarayın əsas zalı hesab edilən Səfirlər imarətinə İrvinq “gizli qapı”dan daxil olur. 
Yazıçının Əlhəmradakı üç aydan artıq yaşamı  özünün qeyd etdiyi kimi onun 
üçün həyatda gördüyü ən gözəl yuxu idi. Sarayın bu “gizli otaqlarında” 
məskunlaşan İrvinq buranın romantik atmosferindən aldığı zövqü gizlətmir. 
Əsərdə o öz düşüncələrini romantik şəkildə belə ifadə edir: 

“To the traveler imbued with a feeling for the historical and poetical, so 
inseparably, intertwined in the annals of romantic Spain, the Alhambra is as 
much an object of devotion as is the Caaba to all true Moslems. How many 
legends and traditions, true and fabulous,-how many songs and ballads, 
Arabian and Spanish, of love and war and chivalry, are associated with this 
Oriental pile!” [5, 23].  

(Tarix və poeziya duyumlu bir səyahətçi üçün romantik İspaniyanın 
salnamələrində əksini tapan bu hiss  Əlhəmranı mömin müsəlmanların Kəbəsi 
kimi ibadət yerinə çevirə bilər. Şərqin bu abidəsilə bağlı nə qədər gerçək və 
sonradan yaranma rəvayət və adətlər, nə qədər məhəbbət, müharibə, cəngavərlik 
nəğmə və balladaları vardır.) 

Vaşinqton İrvinq onu əhatə edən həyatla da maraqlanırdı. Onun rastlaşdığı 
hər bir adam özü də bir “macəra” idi. Müşayiətçi Sanço, Mateo Ximenes və 
onun bacısı Dolores, Antoniya xala və digərləri onu xalq adət ənənələri və insan 
münasibətlərinin maraqlı dünyasıyla tanış edirdi. İrvinq ispan milli xarakterini 
dərindən öyrənməyə çalışırdı. 

Vaşinqton İrvinq qeyd edirdi ki, o həmişə “ədəbiyyatda eksperiment” 
aparmışdır. Belə ki, o hər zaman yeni forma axtarışında olmuşdur. Qədim 
rəvayətlərin canlanmasına çalışan müəllif onları nəql edənlərin gerçək fiqurlarını 
“Əlhəmranın sakinləri” (The İnhabitants of Alhambra) bölümündə təqdim edir. 
Tənbəl və təkəbbürlü yoxsul insanların real obrazlarını verən İrvinqi “əslində 
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kimsə yaxşı deyil, ser, mən Əlhəmranın oğluyam!” (Ninguno mas; pues, senor, 
soy hijo de la Alhambra) – (“Nobody better; in fact, sir, I am a son of the 
Alhambra!”) [92, 24] deyən yoxsul ispanın sözləri daha çox təəccübləndirmişdi. 
Müəllif bu qədim sarayın “oğullarından” saysız-hesabsız rəvayətlər eşitmiş və 
onların ən yaxşılarını öz toplusuna daxil etmişdi. Bunlar “Ərəb münəccimi” 
(The Arabian Astrologer), “Üç gözəl şahzadə” (The Three Beautiful Princesses) 
və digər hekayələrdir. 

“Əlhəmra” toplusundakı hekayələrdə adı keçən çoxsaylı qəhrəmanların 
“mavrın mirasına sahib çıxmaqla” əldə etdikləri var-dövləti isə İrvinq hər yerdə 
görürdü; arxitektura abidələrində, folklorda, xalq nəğmələri ənənələrində - o 
ənənələrdə ki, rəvayətə görə “mavrlardan irs qalmışdı” [2; 6]. 

Vaşinqton İrvinqin yaradıcılığında folklor təsiri həm əyani, vasitəsiz şəkil-
də, həm də vasitəli, mətndaxili məzmun və təqdimatda özünü göstərir. Xalq na-
ğılları, rəvayət və əfsanələrindən sənətkarlıqla istifadə etməsi yazıçının prob-
lemə yaradıcı yanaşmasından irəli gəlir.  

İrvinq və folklor əlaqələrindən danışarkən klassik Şərq həyatında geniş ya-
yılmış məşhur “Min bir gecə nağılları”nı xüsusi qeyd etmək lazımdır. İrvinq he-
kayələrində daha çox buradakı obrazlara müraciət edir. Kitabdakı bir çox heka-
yətlər “Şahzadə Əhməd əl-Kamal haqqında əfsanə” (Legend of Prince Ahmed al 
Kamel, or the Pilgrim of Love), “Ərəb münəccimi haqqında əfsanə” (The Ara-
bian Astrologer), “Üç gözəl şahzadə haqqında əfsanə” (The Three Beautiful 
Princesses) və s. nəzərimizcə məhz “Min bir gecə”yə daxil olan  bəzi nağıllarla 
bu və ya digər dərəcədə səsləşir. Vaşinqton İrvinq yeri gəldikcə “Min bir gecə 
nağıllarından bəhrələndiyini birbaşa və ya dolayısı ilə nəzərə çarpdırır. Əsərdə 
diqqəti çəkən məqamlardan biri yazıçının Donya Antoniyanı Şəhrizada 
bənzətməsidir. Əlhəmranı gəzən İrvinq şahlıq rütbəsininn rişxəndlə anılmasının 
şahidi olur. Bu adı “La Reyna Coquina” – “Balıqqulağılar kraliçası” ləqəbli qoca 
qadın Mariya Antoniya Saboniya daşıyırdı. Səhərdən axşamadək sarayın daş 
döşəməli soyuq dəhlizində əyləşib tikiş tikən, nəğmə oxuyan  bu qadın gəlib-
gedənlərlə zarafatlaşardı. Lakin Donya Antoniyanı müsbət yöndən işıqlandıran 
İrvinq yazır: 

“Her great merit is a gift for story – telling, having a verily believe, as 
many stories at her command, as the inexhaustible Sheherezade of the thousand 
and one night” [5, 34]. 

(Onun ən əsas keyfiyyəti yaxşı hekayəçi olması və həqiqətəndə “Min bir 
gecə nağıllarındakı Şəhrizad kimi bir çox hekayətlər bilməsi idi.) 

İrvinqin hekayətlərində Şərqlə Qərbin birgə həyat və məişətinin bədii 
lövhələrlə əks olunması da maraq doğurur. Burada bir tərəfdən iki müxtəlif 
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mənəvi-mədəni sistemi ayırıb fərqləndirən keyfiyyətlər, həm də birləşdirici, qo-
vuşdurucu əlamət və amillər vahid bir müstəvi üzərinə çıxarılır. 

“Əlhəmra”nın əlvan süjet xəttində tarixi təqdimatlar, məişət səhnələri, ar-
xitektura abidələri və ya peyzajın təsviri ilə qarışıq şəkildə verilir. Yol macə-
raları, romantik əfsanələr, müsəlmanların keçmiş qüdrətini əks etdirən səhnələr 
və dünya şöhrətinin ötəri bir hiss olduğu fikri ilə təhkiyənin mürəkkəb və “axıcı” 
tonu üst-üstə düşür. Kitabın ən gözəl məziyyətlərindən olan bu rəngarənglik içə-
risində yazıçının mənəvi siması önə çıxır. O bir romantik kimi öz təxəyyülünün 
köməyilə onu əhatə edən həyatı – xalq psixologiyası, adətlər, ənənələr və digər 
halları analiz edir və obyektiv şəkildə dəyərləndirir. Belə ki, İspaniyada dildən-
dilə gəzən rəvayətlər möcüzələrə olan xalq inamı kinayə ilə birləşir. Tilsimə 
salınmış xəzinə haqqındakı çoxsaylı hadisələrdən biri “Dağlara yürüş” (A 
Ramble Among the Hills) hissəsində belə bitir: 

“‘All this is the fact, senor; for my grandfather was an eye-witness’.‘What! 
Mateo; did he see the pot?’ ‘No, senior, but he saw the hole where the pot had 
hung.’ ‘It’s the same thing, Mateo’” [5, 112-113]. 

 (Bu, vallah, həqiqətdir, senyor. Babam bunu öz gözləri ilə görüb. - Nə! 
Mateo, o küpü öz gözlərilə görüb? - Xeyr, senyor, amma o, qazanın asıldığı 
dəliyi görüb. - Bu ki eyni şeydir, Mateo.) 

 “Əlhəmra” hekayələr kitabının xeyli hissəsi İrvinqin İspanyada topladığı 
əfsanələrdir. İrvinq sadə ispanların söylədiyi şifahi hekayələrlə onların “Şərqə 
olan məhəbbətini” ifadə edir və xalq novellistikasının ərəblərə məxsus ənənə-
sinin burada hələ də yaşamaqda olduğunu xatırladır. “Şahzadə Əhməd əl-Kamal 
haqqında əfsanə” adlı novellada  bu ənənə incə bir tərzdə çatdırılır. Belə ki, 
ətrafına toplanan dinləyicilərə gözəl əhvalatlar nəql edən səyyah tutuquşu şərq 
nağılının söyləniş tərzini təqlid edir [3; 11]. 

Lirik-fəlsəfi və məzəli novella “Şahzadə Əhməd əl-Kamal haqqında 
əfsanə”də (Legend of Prince Ahmed al Kamel, or the Pilgrim of Love)  nağıla 
məxsus olan bütün effektli atributlar – ovsunlu at, tilsimlənmiş cəngavər silah-
ları, uçan xalça, danışan göyərçin və digər məfhumlar vardır. Hekayənin dərin 
məzmununa humanist duyğu və düşüncələr hakimdir. Burada həyat, təbiət 
qanunları, insan ürəyi, məhəbbət, cəsurluq və sədaqət hissi kimi yüksək mənəvi 
dəyərlər haqqında danışılır. Orta əsrlər ərəb abidəsi hesab olunan “Min bir gecə” 
(Əlifleyla) nağıllar məcmuəsindən məharətlə bəhrələnən  yazıçı sevən insanın 
yüksək etik idealını yarada bilmişdir. Onun qəhrəmanı şahzadə Əhməd özünü 
“məhəbbət zəvvarı” adlandırır və o həqiqətən də cəngavərlik şücaəti göstərərək 
öz sevgilisinin könlünü fəth edir. Cəsur gəncin məhəbbətə sadiqliyini və döyüş 
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meydanındakı şücaətini alqışlayan İrvinq mətnin yaratdığı ümumi ovqatın gü-
cüylə oxucusunu xeyirxah əməllərə, təmiz qəlbli olmağa səsləyir [1; 8]. 

Hekayənin süjet xətti Kalderonun “Həyat yuxudur” (1631-1632) pyesin-
dən götürülsə də əslində mövzu “Min bir gecə” nağıllarının “Heyvanlar və 
quşlar barəsində əhvalatlar” bölümündən “Şahraman şah, onun oğlu Qəmər əz-
Zaman və şah qızı Budur xanımın hekayəti” əsasında işlənmişdir. Fərq isə on-
dadır ki, “Min bir gecə” nağılında şahzadə Qəmər əz-Zaman atasının sürəkli tə-
kidlərinə baxmayaraq evlənmək istəmir. O, “mən lap ölüm badəsi içməli olsam 
da heç vaxt evlənməyəcəm” söyləyir [5; 12]. Lakin günlərin bir günü məhəbbət 
onun da ürəyinə yol tapır. İrvinqin qəhrəmanı isə sevgi və məhəbbətdən uzaq 
saxlanılır. Heç kəsə icazə verilmir ki, ona məhəbbətin sirlərini açsın. İrvinq bu 
baxımdan Kalderonun pyesinin  əsas süjet xəttinə üstünlük verir. O da Kalderon 
kimi gənc qəhrəmanını həyatdan tam təcrid edir. Qayğıkeş ata öz oğlunu qadın 
gözəlliyi və məhəbbət əzabından qorumağa çalışır. Şahzadə qoca tərbiyəçidən 
məhəbbət nədir deyə soruşduqda o: “Shut thine ears to these seductive strains. 
Close thy mind against this dangerous knowledge. Know that this love is the 
cause of half the ills of wretched mortality. It is this which produces bitterness 
and strifend between brethren and friends; which causes treacherous murder 
and desolating war. Care and sorrow, weary days and sleepless nights, are its 
attendants. It withers the bloom and blights the joys of youth, and brings on the 
ills and griefs of premature old age. Allah preserve thee, my prince, in total 
ignorance of this thing called love!” [5, 99]. 

(Bu şirnikləndirici şeyə qulaqlarını yum. Bu dəhşətli şeyi ağlından çıxart. 
Bil ki, bütün bəlalar bu ölümlü dünyada yalnız məhəbbət ucbatından baş verir. 
Qohumlar və dostlar arasındakı kin-küdurət və çəkişmələri törədən də məhəb-
bətdir. O, rəzil qətl və məhvedici müharibələrə səbəb olur. Özü ilə qayğı və 
kədər, ağır günlər və yuxusuz gecələr gətirir, o cavanlıq gücünü məhv edir, vax-
tından əvvəl qocaldır. Özü ilə xəstəlik və dərd gətirir. Allah səni məhəbbətdən 
hifz etsin, mənim şahzadəm!) 

Aşiq göyərçinlə olan söhbətdə isə məhəbbətə belə tərif verilir: 
“It is the torment of one, the felicity of two, the strife and enmity of three. 

It is a charm which draws two beings together, and unites them by delicious 
sympathies, making it happiness to be with each other, but misery to be apart” 
[5, 99]. 

(Əgər biri sevirsə bu əzabdır, ikisi sevirsə xoşbəxtlik, üçü sevirsə ayrılıq 
və düşmənçilikdir. Bir-birinə qarşılıqlı məhəbbətin olması möcüzədir. Belə ki, 
birlikdə olmaq səadət, ayrılıqda olmaq isə hicrandır.) 
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“Əlhəmra” toplusunun kompozisiya tərkibi və epik sistemi əfsanələrlə 
zəngindir. Bunlar çox vaxt Mateo tərəfindən situasiyaya uyğun şəkildə yeri 
gəldikcə danışılır. Bir sıra hallarda isə digər folklor ənənəsi daşıyıcıları – sadə 
xalq nümayəndələri və bəzən də İrvinqin özü tərəfindən istehzalı oyun tərzində 
ayrıca novella kimi işlənmişdir.  

“Şahzadə Əhməd əl-Kamal haqqında əfsanə”nin (Legend of Prince Ahmed 
al Kamel, or the Pilgrim of Love) məhəbbət – qəhrəmanlıq süjetini yaradarkən 
İrvinq əsərin iki mübahisəli personajı - bayquş və tutuquşunu ironiya və satiraya 
aludə etmişdir.  

Aşiq şahzadə filosof – Bayquşdan xahiş edir ki, onun yol-yoldaşı və 
məsləhətçisi olsun. 

“ ‘Go to! Said the owl, with a look of displeasure; ‘am I a bird to engage 
in a love affair? I whose whole time is devoted to meditation and the moon?’ ‘Be 
not offended, most solemn owl,’ replied the prince; ‘abstract thyself for a time 
from meditation and the moon, and aid me in my flight, and thow shalt whatever 
heart can with.’ ‘I have that already,’ said the owl: “A few mice are sufficient 
for my frugal table, and this hole in the wall is spacious enough for my stoolies: 
and what more does a philosopher like myself desire?’ ” [5, 102]. 

(- Nə danışırsan! – bayquş narazı baxışlarla onu süzərək dedi. Məgər mən 
o quşlardanam ki, məni məhəbbət oyunlarına cəlb etmək mümkün olsun? 
Mənim bütün vaxtım ay haqqında düşüncələrə həsr olunub! - İncimə, çox 
hörmətli bayquş – şahzadə dedi. Bir müddət ay haqqında düşünməyi unut. Mənə 
qaçmağa yardım et və sənin bayquş ürəyinin istədiyi hər şeyi edərəm. - Mənə 
lazım olan hər şeyim var – bayquş dedi. Bir neçə yarasa mənim süfrəm üçün 
kifayətdir və divardakı bu oyuq isə mənim elmi məşğuliyyətim üçün yetərlidir. 
Filosofa bundan başqa nə lazımdır ki?) 

Satirik müəllif əvvəlcə sınaq üçün şahzadənin məhəbbət işlərini düzüb 
qoşmağı bayquşa həvalə edir. Lakin onun fəlsəfi düşüncələrinin şahidi olduqdan 
sonra ona yeni padşahlıqda baş vəzir vəzifəsini verir.  

Tutuquşu öz mənsəbpərəstliyi ilə daha çox diqqəti çəkir. Bu işdə ona sivri 
dili kömək olur. O başqalarından misal gətirmək, şeir demək və nəğmə 
oxumaqda mahirdir, hətta öz iynəli atmacaları ilə də seçilir. Ona görə də müəllif 
kinayəli şəkildə onun parlaq zəkaya malik olduğunu qeyd edir.  

Vaşinqton İrvinq bu hekayəsində təhkiyəni daha çox iki istiqamətdə qurur: 
Birinci istiqamət səmimi və lirik tonda olan təhkiyə şəklində təzahür edir. İkinci 
istiqamət isə daha çox kinayəli və atmacalı təhkiyəni ortaya qoyur.  

İkinci istiqamətin əyani təcəssümü şahzadə və tutuquşunun dialoqunda öz 
inikasını tapmışdır: 
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“‘A word in confidence, my dear parrot,’ said the prince; “I am heir to a 
kingdom, and shall one day sit upon a throne. I see that you are a bird of parts, 
and understand the world. Help me to gain possession of this princess, and I will 
advance you to some disting wished place about court.’ ” [5, 104]. 

(Bir sirr açım, əziz tutuquşu, - şahzadə dedi. Mən taxt-tacın varisiyəm və 
bir gün gələcək ki, taxta çıxacağam. Görürəm ki, sən istedadlı quşsan və 
dünyanın gərdişindən xəbərdarsan. Şahzadə xanımı əldə etməkdə mənə yardım 
et və mən sənə sarayda ən önəmli vəzifələrdən birini verərəm.)  

Oxucu burada  satiraya xas olan “şərtiliyin” şahidi olur. “Şahzadə”, “taxt-tac” 
və s. bu kimi sözlərin yerini Amerika siyasi dairələrində işlənən sözlərlə əvəzləsək, 
söhbət seçkiqabağı iki siyasətçinin sövdələşməsinə gətirib çıxaracaq. Bu söhbətdə 
tutuquşu öz istəyinə çatır və sarayda baş təşrifat məmuru vəzifəsini alır. 

Yazıçı bu tipli dialoqları ilə ümumiləşdirmə apararaq, keçmişə aid mövzunu 
üstüörtülü tərzdə öz dövrü ilə bağlayır, bədii-üslubi manerada göstərdiyi 
sənətkarlıq məharəti sayəsində mövzu və süjeti aktuallaşdırır və müasirləşdirir. 
Onun komizmində daha çox avropasayağı replika duyulur. Belə ki, tutuquşu ilə 
şahzadənin digər bir dialoqunda bu ədəbi priyom aydın şəkildə hiss olunur:   

“‘Is not love,’ said he, ‘the great mistery of nature, the secret principle of 
life, the universal bond of sympathy?’ 

‘A figs end!’ cried the parrot, interrupting him; ‘prithee where hast thou 
learned this sentimental jargon? Trust me, love is quite out of vogue; one never 
hears of it in the company of wits and people of refinement’ ” [5, 104]. 

(Məgər məhəbbət təbiətin ən böyük sirri, həyatın məhrəm əsası, 
mövcudiyyətin təsdiqi deyilmi?  

- Bu nə cəfəngiyyatdır, deyə tutuquşu onun sözünü ağzında qoydu. Sən 
kimin sözlərindən belə sentimental uydurmanı hasil etmisən? İnan mənə, 
məhəbbət artıq dəbdən düşüb. Ağıllı və ədəbli adamlar o haqda danışmaqdan 
belə çəkinirlər.) 

Yazıçının ironiyası bütün hekayə boyu duyulur. Hekayətini zarafatyana 
sonluqla bitirən İrvinq oxucusunu sanki romantik gərginlikdən azad etməyə çalışır.  

“Ahmed gratefully requited the services which they had rendered on his 
pilgrimage. He appointed the owl his prime minister, the parrot his master of 
ceremonies. It is needless to say that never was a realm more sagely 
administered, nor a court conducted with more exact punctilio” [5, 110]. 

(Əhməd onları göstərdikləri köməyə görə layiqincə mükafatlandırdı. O, 
bayquşu özünə vəzir götürdü, tutuquşunu isə baş təşrifat məmuru etdi. Heç bir 
səltənətin belə müdrikcəsinə idarə olunduğunu və qayda-qanuna da belə dəqiq 
əməl edildiyini söyləməyə isə lüzum yoxdur.) 
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Göründüyü kimi ironik təhkiyə tərzi kifayət qədər uğurlu alınmış, beləliklə 
də yazıçı tarixin uzaqlqrına çəkilərək içərisində yaşadığı hadisə və proseslərlə 
bağlı lazımi sözünü söyləməyə nail olmuşdur. 

Hekayələrinin bir çoxunun sonluğunu zarafatyana və kinayəli tərzdə 
bitirən İrvinq müəllif remarkasından da geniş istifadə edir. Məsələn, “Mavrın 
mirası haqqında əfsanə”də (Legend of the Moors Legasy) oxuyuruq: 

“Never was promise more positive and sincere; but, alas! What man can 
keep a secret from his wife? Certainly not such a one as Peregil the water-
carrier, who was one of the most loving and tractable of husbands” [5, 124]. 

(Su satanın verdiyi söz möhkəm və səmimi idi. Amma, təəssüf! Hansı kişi 
arvadından nə isə gizlədə bilib? Hər halda Peregil kimi qayğıkeş və üzüyola ər 
yox.) 

Nağılvari fantastikaya olan meylini yumoristik və ironik qabiliyyətinin 
təsviri ilə birləşdirən İrvinq romantik – sentimental zövqlərin ahəngini incə 
komizmlə sintezləşdirərək özünəxas üslubunu sənətkarlıqla nümayiş etdirir. 
Ərəb-ispan arxitektura abidələrinin parlaq və duyarlı təsviri, müsəlman 
İspaniyasının tarixinə maraqlı və canlı ekskurs yazıçı təxəyyülünə tarixi-realist 
plandan çox da uzaqlaşmaq imkanı vermirdisə, folklor mövzu və süjetləri onun 
qarşısında geniş hüdudlar açırdı.  

Əfsanə və rəvayət üsuluna da müraciət edən İrvinqin əsas məqsədi bu 
yolla tarixi gerçəkliyi işıqlandırmağa çalışmasıdır. “Ərəb münəccimi haqqında 
əfsanə”də adı keçən mavritan şahı İbn Habuz haqqında hekayətdən əvvəl 
məlumat verən İrvinq, onun gerçək bir tarixi şəxsiyyət kimi təqdim edir.  

“Flugerli qəsr” (The House of the Weathercock) adlı tarixi ekskursunda 
İrvinq İbn Habuzun tikdirdiyi flugerli qəsrdən və flugerin nə məqsəd 
daşımasından söz açır. Qranadada ən yüksək dağ olan Albaysin dağının bir 
çıxıntısında ucalan bu qəsr Əlhəmra sarayının əks istiqamətində yerləşirdi. 
Müşayətçi Mateo Ximenesin dedikləri əsasında bir sıra qədim salnamələri 
araşdıran yazıçı qəsrin qüllələrinin birində bürüncdən atlı fiquru olan flugerin 
yerləşdiyini qeyd edir. Flugerin üzərindəki ərəbcə yazının da bir neçə variantda 
şərhini verən İrvinq yazır:  

“Calet el Bedici Aben Habuz, Quidat ehahet Lindabuz. İspan dilində belə 
səslənir: Dice el sabio Aben Habuz, Que asi se defiende el Anduluz. İngilis 
dilində: In this way, says Aben Habuz the Wise, Andaluz guards against 
surprise.” Dilimizə tərcümədə: Müdrik İbn Habuz dedi: “Əndəlüsü bizim üçün 
qoruyacaq odur.” Lakin qədim mavritan salnamələrinə və xüsusilə ərəb tarixçisi 
Əl Makkarinin fikirlərinə əsasən yazıçı bu kəlimələrin mənasını belə açıqlayır: 
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“It was but a type and prelude of the direful war which ended in the 
downfall of the Moslem kingdom of Granada. I have thus given historic 
authorities sufficient to show the portentous mysteries connected with the House 
of the Weathercock, and its talismanic horseman” [5, 79]. 

(Bu Qranadadıkı mavritan əmirliyinə son qoyacaq qəddar müharibənin 
olacağı haqda xəbərdarlıq idi. Mən bu tarixi müəlliflərin salnamələrinə müraciət 
etməklə flugerli saray və onun tilsimli atlısı barəsindəki müəmmanı təsdiqləmək 
istədim.) 

Eşitdiyi rəvayəti tarixi faktlarla  təsdiqləyən müəllif “Ərəb münəccimi 
haqqında əfsanə”də (Legend of the Arabian Astrologer) bu hadisəni nağılvari-
fantastik üsulla təqdim edir. Şərq nağıllarına məxsus ekzotik koloriti qorumağa 
çalışan yazıçı bu hekayətdə bir neçə rəvayətdən istifadə etmişdir. Bu rəvayətlər 
bəzi hallarda dini-əsatiri xarakter daşısa da əslində dolğun folklor nümunələ-
ridir. Öz təhkiyyəsini nağıl səpgisində quran İrvinq İbn Habuzun sarayına təşrif 
gətirən qoca loğman, filosof və münəccim İbrahim ibn Əbu Əyyubun dilindən 
təqdim etdiyi bu  rəvayətlərin qədim şifahi yaradıcılıq nümunələri olduğunu da 
vurğulayır. Yazıçı Süleyman peyğəmbər və əfsanəvi İrəm bağları ətrafındakı 
qədim Şərq əfsanələrinə müraciət etməklə hekayətinə tarixi cazibədarlıq məz-
munu da vermişdir.  

Münəccim Əbu Əyyub Misirdə olduğu zamanlar Süleyman peyğəmbərin 
kitabını necə əldə etməsini şah Habuza aşağıdakı tərzdə nəql edir: 

“I was one day seated on the banks of the Nile, conversing with an ancient 
priest, when he pointed to the mighty pyramids which rose like mountains out of 
the neighboring desert. ‘All that we can teach thee,’ said he, ‘is nothing to the 
knowledge locked up in those mighty piles. In the centre of the central pyramid 
is a sepulchral chamber, in which is enclosed the mummy of the high-priest who 
aided in rearing that stupendous pile; and with him is buried a wondrous book 
of knowledge, containing all the secrets of magic and art. This book was given 
to Adam after his fall, and was handed down from generation to generation to 
King Solomon the Wise, and by its aid he built the Temple of Jerusalem. How it 
came into the possession of the builder of the pyramids is known to Him alone 
who knows all things’ ” [5, 83] 

(Bir dəfə mən Nil çayının sahilində əyləşib qoca kahinlə söhbət edirdim. 
O, mənə səhralıqda  dağa bənzər nəhəng piramidaları göstərdi. “- Bizim bütün 
elmimiz o tikililərin özündə gizlətdiyi məlumatlarla müqayisədə heç nədir. – o 
dedi. Əsas piramidanın mərkəzində qəbir var, orada baş kahinin – bu nəhəng 
tikilinin yardımçısının mumiyası və onunla da sehr və incəsənət sirlərini özündə 
saxlayan sirli məlumatlar kitabı dəfn edilib. Bu kitab Adəmə onun qovulduğu 
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vaxt verilib və o, nəsildən-nəsilə ötürülərək Müdrik şah Süleymana gəlib çatıb 
və onun köməyilə də Süleyman Yerusəlim məbədini tikdirib. Piramidaların 
inşaatçısına kitabın necə çatdığını isə yalnız o bilir. O hər şeyi biləndir.”) 

Öz istədiyini hasil etmək məqsədilə münəccim Əbu Əyyub hər dəfə şaha 
bir rəvayət danışır və bununla da arzularını gerçəkləşdirir. Süleyman 
peyğəmbərin hökmdarlıq sirlərindən birini açmaqla münəccim vaxtilə Misirin 
Borsa şəhərində gördüyü bir dağdan və onun başında qoyulmuş belində xoruz 
olan qoyun fiqurundan söz açır. O bildirir ki, əgər ölkə təhlükə altında olardısa 
qoyun üzünü o istiqamətə çevirər, xoruz da banlayarmış. Bununla da şəhər 
əhlinin təhlükədən qorunmaq üçün tədbir görməyə vaxtları çatarmış. Beləliklə 
də bu rəvayətdən də göründüyü kimi yuxarıda adı keçən tarixi flugerli qəsrin 
salınması münəccim Əbu Əyyuba aiddir. Qəsrin ətrafını gözəlləşdirmək və 
orada Quranda da adı keçən İrəm bağları kimi cənnət yaratmaq fikrinə düşən 
Əbu Əyyub İbn Habuza bu əfsanəvi bağlar haqqında maraqlı məlumat verir. 

“ ‘This,’ said he, ‘is the far-famed garden of Irem, one of the wonders of 
the desert. It only appears at times to some wanderer like thyself gladdening him 
with the sight of towers and palaces and garden-walls overhung with richly-
laden fruit-trees, and then vanishes, leaving nothing but a lonely desert. And this 
is the story of it. In old times, when this country was inhabited by the Addites, 
King Sheddad, the son of Ad, the great-grandson of Noah, founded here a 
splendid city. When it was finished, and he saw its grandeur, his heart was 
puffed up with pride and arrogance, and he determined to build a royal palace, 
with gardens which should rival all related in the Koran of the celestial 
paradise. But the curse of heaven fell upon him for his presumption. He and his 
subjects were swept from the earth, and his splendid city, and palace, and 
gardens, were laid under a perpetual spell, which hides them from human sight, 
excepting that they are seen at intervals, by way of keeping his sin in perpetual 
remembrance’ ” [5, 88]. 

(-Bu, - o dedi, - səhranın möcüzələrindən biri olan məşhur İrəm bağlarıdır. 
Zamanla sənin kimi səyyahın gözünə görünür, öz qəsrləri, saray və meyvə dolu 
ağacları bağın divarlarından sallanan mənzərəsi ilə gözləri qamaşdırır. Sonra isə 
gözdən itir və yalnız boş səhralıq qalır. Bu hadisə belə olub. Qədim zamanlarda 
hələ burada Ad qövmü yaşadığı vaxt Adın oğlu, Nuhun kötücəsi olan Şah 
Şəddad valehedici bir şəhər salmışdı. Onun tikintisi başa çatanda bu möhtəşəm-
liyi görən şah ürəyində öyündü və o, şah sarayı tikməyi, Quranda adı keçən Ədn 
cənnətindəki gözəl bağlar kimi bağ salmağı düşündü. Lakin o, təkəbbürü 
üzündən Allahın qəzəbinə düçar oldu. O və onun əhatəsi yer üzündən silindi. 
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Şəhər, saray və bağlar lənətlənərək gözdən itdi. Bəzən o gələcək nəsillərə görk 
olsun deyə gözə görünür.) 

Bu nümunələrin hər birindən aydın olur ki, İrvinq Şərq folkloruna yaxşı 
bələd olmuş və onları sevə-sevə öz yaradıcılığında əks etdirmişdir.  

Yazıçı bəzən rəvayət, yaxud əfsanəni bədii məqsədindən asılı olaraq 
müxtəlif yerlərdə çeşidli tərəflərdən işıqlandırır. Süleyman peyğəmbərlə bağlı 
daha bir hadisəyə “Əhməd Kamal haqqında əfsanə”də toxunur. Şahzadə Toledo 
kralının qızı Aldeqondaya vurulur və onu öz ölkəsinə gətirmək üçün loğman 
sifətilə saraya gəlir. O öz gözəl səsi və nəğməsi ilə qızı sağaldır və bunu eşidən 
kral onu mükafatlandırmaq istəyir. Şahzadə vaxtilə xristianların səlib yürüşləri 
zamanı əldə etdikləri və hal-hazırda kralın xəzinəsində saxlanan mücrü və onun 
içindəki ipəkli xalçanı istəyir. Bu mücrü Süleyman peyğəmbərə aid olmuş və 
yəqin ki, Yerusəlim dağılan zaman yəhudilər onu Toledoya gətirmişdilər. İbrani 
və gildani dillərində yazılarla naxışlanmış zərif yaşıl rəngli ipək xalça Süleyman 
peyğəmbərin taxtını bəzəyirmiş. 

“All present were surprised at the moderation of the Arab, and still more 
when the box of sandal-wood was brought and the carpet drawn forth. It was of 
fine green silk, covered with Hebrew and Chaldaic characters. The court 
physicians looked at each other, shrugged their shoulders, and smiled at the 
simplicity of this new practitioner, who could be content with so paltry a fee. 

“This carpet,” said the prince, “once covered the throne of Solomon the 
Wise; it is worthy of being placed beneath the feet of beauty” ” [5, 110]. 

(Ərəbin xahişi öz sadəliyi ilə hamını təəccübləndirdi. Səndəl ağacından 
olan mücrü gətiriləndə və içərisindən üstü ibrani və gildani yazısı ilə işlənmiş 
incə yaşıl ipək örtük çıxarılanda heyrət daha da artdı. Saray hakimləri yenə bir-
birinə baxaraq çiyinlərini çəkdilər və yeni həmkarlarının müalicə üçün belə az 
bəxşiş götürməsinə qımışdılar. 

-Bu xalça nə vaxtsa Süleyman peyğəmbərin taxtına sərilib – şahzadə dedi. 
İndi bunu gözəl qızın ayaqları altına sərmək qəbahət sayılmaz.) 

Misaldan da göründüyü kimi əslində burada söhbət uçan xalçadan gedir. 
İrvinqin hekayələrindəki şərq obraz və motivləri Azərbaycan nağıllarının bəzi 
məqamlarını da xatırladır. Bunun əsas səbəbi Azərbaycan nağıllarını da öz 
içərisinə alan bir çox şərq nağıllarının tipoloji səciyyə daşıyaraq oxşar motiv və 
süjetlər daşımasıdır. Bu sıradan şübhəsiz ki, “Min bir gecə” nağıllar silsiləsinin 
xüsusi təsirini də nəzərdə saxlamaq lazımdır. 

Süleyman peyğəmbər ətrafındakı rəvayətləri hər dəfə yeni baxımdan 
təqdim edən yazıçı “Süleymanın üzüyü” adlı ayrıca bölümdə onun barmağındakı 
üzüyün möcüzəsindən danışır.  
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Əfsanəyə görə Süleyman peyğəmbərin sirli bir üzüyü varmış və bütün 
hikmət də bu üzükdə imiş. Sirli üzüyün məziyyətlərindən danışan yazıçı 
Süleymanın müxtəlif dildə danışan insanların, bütün canlıların və hətta bitkilərin 
də dilini bildiyini qeyd edir. Üzüyün möcüzəsi vasitəsilə o, Yer üzünün 
hökmdarı olmuşdur. İşlətdiyi bir günah üzündən Süleyman peyğəmbər üzüyünü 
dənizdə itirir və beləcə həmin üzüklə bağlı möcüzə də qeyb olur. O dönüb adi 
adama çevrilir. Tövbə və dualarla Allah üzüyü bir balığın qarnında ona geri 
göndərir. Hekayənin folklor təhkiyəsini İrvinq belə davam etdirir: 

“That he might not utterly lose them again, he communicated to others the 
secret of the marvellous ring. This symbolical seal we are told was 
sacrilegiously used by the Mahometan infidels; and before them by the Arabian 
idolaters, and before them by the Hebrews, for “diabolical enterprises and 
abominable superstitions.” Those who wish to be more thoroughly informed on 
the subject, will do well to consult the learned Father Athanasius Kirker’s 
treatise on the Cabala Sarracenica” [5, 207]. 

(Onları həmişəlik itirməmək üçün o, möcüzəli üzüyün sirrini yaxınlarına 
açdı. Deyilənlərə görə bu sirli üzüyü kafir müsəlmanlar küfrlə istifadə etmişdir, 
onlardan əvvəl isə bütpərəst ərəblər, hələ onlardan da qabaq yəhudilər onu 
“şeytani əməllər və mənfur batil inanclarında” işlətmişlər. Kim bu haqda dəqiq 
məlumat almaq istəyirsə qoy onda alim ata Atanazius Kirkerin “Sarasin 
Kabalası” (kabala – latın sözü olub orta əsrlərdə sehr və müəmma haqqında 
yalançı elmlər və onlarla əlaqədar olan ayinlərə deyilir) traktatına baxsın.) 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bütövlükdə şərq folklor və yazılı ədəbiy-
yatında, o cümlədən də Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatında Süleyman 
peyğəmbərin sehrli üzüyü motiv və süjeti kifayət qədər geniş yayılmışdır.  

Göründüyü kimi Vaşinqton İrvinqin Şərq xalqlarının adət-ənənəsini, Şərq 
mifologiyasını dərindən bilməsi “Əlhəmra” kimi gözəl hekayələr toplusunun 
yaranmasına səbəb olmuş və Amerika Birləşmiş Ştatları ədəbiyyatına da İslam 
mədəniyyətinin təsiri izsiz qalmamışdır.  
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ  

В ПАМЯТНИКАХ ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

РЕЗЮМЕ 
Различие между художественной реальностью и историческим 

фактом на пересечении эпической истории и исторической эпичности в 
западно-азербайджанском фольклорном материале является одной из 
актуальных проблем азербайджанской фольклористики. Таким образом, 
можно обогатить азербайджанский фольклорный арсенал новыми текстами 
и фактами и пролить свет на множество лжи и измышлений в отношении 
истории народов Южного Кавказа. 

Помимо фольклорных материалов, собранных с территории западно-
го Азербайджана, исторические памятники, отражающие в некотором роде 
фольклорные образы и мотивы, играют важную роль в разрешении этого 
вопроса. И эти памятники многочисленны на западной территории Азер-
байджана и не стали до сих пор объектом научных исследований. 

В этой статье в качестве основной цели взяты упомянутые памят-
ники, фольклорные образы и мотивы, отраженные в этих памятниках, и 
сравнительно-типологический анализ этих памятников на основе соответ-
ствующих исторических источников. В частности, положения, выдвинутые 
в отношении «Книги Дада Горгуда», привлекают внимание своей научной 
новизной. 

Ключевые слова: «Книга Дада Горгуда», Газан-хан, Дирса-хан, 
Янбуга, Арказан, Анабат, Тангати. 

 
Aziz Alakbarli 

FOLKLORE IMAGES AND MOTIVES IN THE ANNALS  
OF THE WESTERN AZERBAIJANI 

SUMMARY 
Distinguishing between artistic reality and the historical fact at the 

crossing of epic history and the historical epic thought in the western 
Azerbaijani folklore material is one of actual problems of the Azerbaijani 
folklore studies. By this way, it is possible both to enrich the Azerbaijani 
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folklore arsenal with new texts and facts and to shed light on lots of lies and 
fabrications with regard to the history of the South Caucasus people.  

Besides folklore materials collected from the western Azerbaijani territory, 
the historical monuments reflecting in some way the folklore images and 
motives are playing essential role in resolving this matter. And these monuments 
are numerous in the western Azerbaijani territory and have not been transformed 
into the object of the scientific research.  

In this article the mentioned monuments, folklore images and motives 
reflected herein and the comparative-typological analysis of these monuments 
based on appropriate historical sources are taken as the main objective. 
Particularly, the provisions regarding the "Book of Dada Gorgud" draw attention 
with its scientific novelty. 

Key words: “Book of Dada Gorgud”, Gazan khan, Dirsa khan, Janbuga, 
Arkazan, Anabat, Tanagati.  
 

Əziz Ələkbərli 
QƏRBİ AZƏRBAYCAN ABİDƏLƏRİNDƏ  
FOLKLOR OBRAZLARI VƏ MOTİVLƏRİ 

Qərbi Azərbaycan folklor materialında epik tarixlə tarixi epiklik kəsişmə-
sində bədii gerçəkliklə tarixi həqiqət arasındakı fərq Azərbaycan folklorşünas-
lığının aktual problemlərindən biridir. Beləliklə, Azərbaycan folklor arsenalını 
yeni mətnlər və faktlarla zənginləşdirmək və Cənubi Qafqaz xalqlarının tarixi ilə 
bağlı bir çox yalan və iftiralara işıq salmaq mümkündür. 

Qərbi Azərbaycan ərazisindən toplanan folklor materialları ilə yanaşı, 
folklor obrazlarını və motivlərini bir şəkildə əks etdirən tarixi abidələr də bu 
məsələnin həllində mühüm rol oynayır. Və bu abidələr Azərbaycanın qərb 
ərazisində çoxdur və hələ də elmi tədqiqat obyektinə çevrilməyib. 

Bu yazıda adı çəkilən abidələr, folklor obrazları və bu abidələrdə əks 
olunan motivlər və bu abidələrin müvafiq tarixi mənbələrə əsaslanan müqayisəli 
tipoloji təhlili əsas məqsəd kimi götürülmüşdür. Xüsusilə "Dədə Qorqud kitabı" 
ilə əlaqədar irəli sürülən müddəalar elmi yeniliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Açar sözlər: "Dədə Qorqud Kitabı", Qazan Xan, Dirsa Xan, Yanbuga, 
Arkazan, Anabat, Tangati. 

 
Территория Западного Азербайджана (нынешняя «Армения») являет-

ся одним из древнейших по истории, самых стратегических по географо-
политическому положению и богатейших по природе регионов.  
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Несмотря на то, что этот край, в прошлом располагавшийся на 
важнейших караванных путях, объединяющих север Азербайджана с его 
югом, весь Кавказ с Ближним Востоком, а ныне граничащей с севера  с 
Грузией, с востока и юго-востока с Азербайджанской Республикой, с 
запада с Турцией, с юга с Ираном, в современном мире известен как армян-
ское государство под названием «Республика Армения», его территория до 
последней пяди является древним тюркско-огузским сельбищем, истори-
ческими Азербайджанскими землями.  

Это подтверждают бесчисленные подземные и наземные образцы 
материальной культуры – руины древних населенных местностей, некро-
полей, курганов, крепостей, дворцов и фортов, караван-сараи, мосты, над-
гробные сундучные плиты, каменные кресты, статуэтки лошадей и быков, 
храмы, церкви, святые и чудотворные места, имеющиеся на данной 
территории. Схожесть между наскальными рисунками Союгбулаг и Га-
ракильса, относящимися к V-II тысячелетиям д.н.э. и наскальными ри-
сунками в Гобустане и Алтае, языковая и алфавитная идентичность 
письмен Нувади-Гаргадаши и Орхоно-Енисейских письменных памятни-
ков, названия древних крепостей, дворцов и храмов, увековеченные в 
различных исторических источниках, не оставляют место сомнению в том, 
что эти территории были родными землями тюркско-огузских племен с 
древнейших времен (1, 16-20,28-29; 2). 

Данные, связанные с древней тюркской историей территории Запад-
ного Азербайджана, часто встречаем в древних Асурских и Урартуйских 
клинописях. В Урартуйских клинописях сведения относительно террито-
рии Западного Азербайджана встречаются начиная с начала VIII века д.н.э. 
Так, в 782 году д.н.э. царь Урарту Аргишти I, переправившись через реку 
Араз, вступил на территорию нынешней «Армении», именующуюся в 
источниках «Страна Аз», захватил огромную территорию вплоть до озера 
Гёйча, построил на месте города Иреван, на возвышенности, называемой 
Ганлытепе, крепость Ирпуни//Эребуни и на территории Сардарабадской 
области крепость Аргиштигинили//Аргиштихинили (3).  

Но в результате нашествий царей Урарту Аргишти II, его сына 
Сардура II, его сына Руса I на территории нынешнего Южного Кавказа и 
захвата большой части этих территорий некоторые племена Аз, отсту-
пившие на север, через некоторое время вернулись назад с грандиозным 
походом. Эти племена, вошедшие в историю под названием Гамеры, 
разгромив войска Русы I в 715 году д.н.э., вывели из Южного Кавказа. 
Вместе с тем, чуть позже, вслед за Гамерами, сакские тюрки, спустившиеся 
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на Южный Кавказ, не дали своим Гамерским соплеменникам властвовать 
здесь, в частности на территории Западного Азербайджана, притеснили их 
к югу Араза и создали на территории Южного Кавказа свою государ-
ственную структуру. Во главе этого государства, отмеченного в «Библии» 
как Ашкеназ, а в арманских источниках под названием Ашханас, – царства 
Сак//Скиф//Искит//Ишгуз//Ич Огуз, стоял государь по имени Азкан.  

Последовательность такой смены тюркских племен на Южном Кав-
казе один другого также совпадает с генеалогией арманов, перенесенной на 
бумагу арманским историком V века Моисеем Хоренли: Ной-Яфас-Гамер-
Тур-Тургам-Азкан (4).  

Итак, с древнейших времен до IV столетия нашей эры, в Западном 
Азербайджане жили различные тюркские племена, власть принадлежала 
только им.  

Среди памятников Западного Азербайджана этого периода, отмечае-
мого нами как эпоха с древнейших времен до христианства, особое место 
занимают руины строения Гошундаш на территории района Гаракильса 
Зенгезурской области, относящегося ко II тысячелетию, крепость Тейше-
баини, возведенный в VIII столетии на возвышенности под названием 
Гырмызытепе вблизи города Иреван, крепость Эребуни, построенный на 
возвышенности под названием Ганлытепе на месте города Иреван, кре-
пость Тейшеба на окраине села Колагирян Гаранлыгского района Гёйчин-
ской области, надгробные надписи Гаргадаши, относящиеся к тысячеле-
тиям до нашей эры, обнаруженные в селе Нувади Мегринского района 
Зенгезурской области, крепость Гярни, построенный в Гарнибасарской 
области в III-II столетиях д.н.э., и дворец, построенный в этой крепости в I 
столетии нашей эры правителем Армана Турадатом I, вошедший в историю 
под названием «Тахти-Турадат» (1, 20-33,).  

В начале IV столетия правитель Турадат III от династии Арцаков 
Армании объявил христианство официальной религией Армании. Таким 
образом, в IV-VII столетиях, когда христианство существовало на терри-
тории Западного Азербайджана как государственная религия, в стране 
возведено множество христианских храмов – молельни и церкви. Так как 
христианство заимствовано из Византии, в строительстве христианских 
храмов того периода Византийский стиль сыграл особую роль. Вместе с 
тем, так как григорианство построено на тюркско-тенгрианском вероис-
поведании, в григорианско-албанских храмах нашли свое широкое отра-
жение символы, клейма и знаки древних убеждений тюрков.  
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Учкильса в Карбибасарской области, Двин в Гарнибасарской области, 
Сивенг в Гёйчинской области, Татев в Зенгезурской области, Узунлар в 
Талынской области, Аселишад//Хорвираб в Ведибасарской области, Аван, 
Путгни в Гырхбулагской области, Пираган, Гырмызывенг, Гаргавенг в 
Аштаракском районе и десятки других памятников являются бесподоб-
ными христианско-тюркскими памятниками этого периода.  

Захват Южного Кавказа арабами привел к коренным изменениям не 
только в социально-политической, но и нравственной жизни Западного 
Азербайджана. Арабы, проводящие политику массовой исламизации и 
арабизации страны, основываясь на то, что часть населения Армании и 
Албании (в частности, Хазаров, распространившихся по стране в начале 
VII столетия) является нехристианами, объявили их безбожниками, иногда 
приобщая к ним и христианских арманских тюрков, начали насильно 
мусульманизировать тюркское население страны поголовно.  

А после захвата Иреванского и Нахчыванского ханства русскими и 
Тюркменчайского соглашения 1828 г. положение меняется в корне. Россия, 
с целью создания на этих территориях армяно-христианского буферного 
государства, в 1828-1829 гг. переселяет из Ирана, а в 1830 г. из Турции 
много армян. Такие переселения в последующие десятилетия приобретает 
еще более интенсивный характер.  

Н.Шавров, сгруппировавший размещение армян на Южном Кавказе 
по десятилетиям, в своем произведении «Новая угроза русскому делу на 
Южном Кавказе», изданном в 1911 г., подытоживает свои подсчеты таким 
образом: «В начале XX столетия более одного миллиона 1.300.000 армян, 
живущих на Южном Кавказе, не является местным населением этого 
района, они переселены сюда нами (русскими – А.А.)» (5, 64).  

В исторических памятниках, расположены на территории Западного 
Азербайджана отражаются ряда образы и мотивы азербайджанского 
фольклора, что подтверждает, что на данной территории с давних пор 
жили тюркские племена. В числе этих памятников особое внимание 
привлекают две памятники – Аргазанская святыня и Анабатский храм, 
которые полностью перекликаются с известным Огузским дастаном – 
«Китаби-Дэдэ Коркуд». 

Отражение на каменных памятниках письменности маленькой церкви, 
расположенной в поблизости Аргазанской святыни, принадлежащей 
Огузским джигитам и зафиксированной в виде «Арказан» в древнейших 
источниках и расположенной поблизости села Аргаз Кешишкендского 
района провинции Дерельяз, имени Сюникского правителя Васака 
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(настоящее имя Газан), его сына Проша (Уроша), его жены Гутлу Хатун, 
их сыновей Атчы и Джанбуги и датирование данных памятников под 746 
годом (1297 годом с рождества Христово) категорически подтверждает, 
что настоящий памятник построен в XIII столетии и является образцом 
тюркской культуры.  

Сравнительные – типологические анализы, проводимые между 
эпосом “Китаби-Дэдэ Коркуд” и историческими источниками доказывают, 
что настоящая святыня принадлежит Газан хану, чье имя указано в 
дастане. Выдающийся ученый фольклорист Бартольд повсюду прочитав 
образ Бугадж в виде Джанбуга (Бугадж - хан) закрепляет мнение о 
принадлежности Арказанского мавзолея героям дастана. 

Кстати, село Аргез  провинции Даральяз, где с  1918 года жили азер-
байджанский тюрки было сожжено армянами, и с тех пор эта деревня 
превратилась в руины. Хоть храм в последующие годы был восстановлен и 
повергся определенной реставрации, все-таки надгробные надписи 
сохранили факт их принадлежности Огуским тюркам.  

Древний албанский – тюркский христианский храм, расположенный 
между реками Амагу и Арпа, расположенной на расстоянии 2 км от села 
Амагу Кешишкендского района провинции Даралаяз увоковечил имена 
других героев эпоса  “Китаби-Дэдэ Коркуд”. Из эпиграфических надписей 
храма Амагу, названного именем села Амагу местными жителями и 
названного Нораванк армянами, тогда как первое название являлся Анабат 
становиться ясно, что фундамент храма был заложен в 1221 году прави-
телем Сюника Либаритом Орбелианом, а затем князь Дарсаич построил тут 
в 1275 году мавзолей для брата Сембата, а затем  сын Дарсаича Буртел 
возвысил двухэтажный храм. Этот храм являлся родовым мавзолеем 
Орбелианов, которые по происхождению были тюрками. Во времена 
правления Эльханидов Арпа хан  (1335-1336) восстановил памятник, а 
Сатынбек хатун (1339-1340) заново построил второй этаж, и добавил 
отдельные ступеньки на второй этаж для того, чтобы женщины и мужчины 
поднимались и заходили во второй этаж из отдельных дверей (1,148-149). 

Исследования доказывают, что настоящий храм принадлежит герою 
эпоса “Китаби-Дэдэ Коркуд”, Дерсе хану, называемого в исторических 
памятниках средневековья «ханом всех ханов» и членам его семьи.  

Гыпчагский храм, расположенный в селении Гыпчаг Артукского 
района провинции Шорагель Западного Азербайджана является историчес-
ким памятником того времени. Как видно из названия храм принадлежал 
Огузским тюркам. Селение Гыпчаг, где находился настоящий храм с 
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древних времен было родиной тюркских – огузских племен и первые 
армяне были переселены в село из Ирана и Турции начиная с середины  
XIX века 1,134-135). 

Еще два храма – Танагаты и Ахи Таваккюль, расположенные в 
Кешишкендском районе провинции Даральяз еще раз подтверждают, что 
данная территория являлась родиной тюркских племен.  

В книге Степана Орбелиана «История Сюника» отмечено, что храм 
существующий со VII столетия, на месте которого в 1279 году был 
построен храм с куполами был на самом деле построен в царстве Абага 
хана, в католикосе Гогобы во времена правления правителя Сюника 
Прошы и его сыновей Папака, Газана и молодого Атчы. Стены храма были 
построены из базальтовых камней, отчего люди назвали его Гаравенг, и во 
всех исторических памятниках настоящий храм указан как Танагаты, 
Танаат. У входе в храм стоит фигура орла, и в метрах от орла запечатлена 
фигура коня, в результате чего Танаат воспринимается как «Одинокий 
конь» по той легенде, что широко распространена среди местного насе-
ления (6, 39-41).  

Приблизительно на расстоянии 600 – 700 метров от селения Алаяз 
Кешишкендского района провинции Даралаяз, то есть в направлении 
Гасанкенд, слева от дороги расположена святыня Ахи Таваккюль и среди 
народа известна некая легенда о данной святыне, на основе чего, 
формируется ясное представление о том, что настоящий регион принад-
лежал Огузским тюркам.  У входа в святыню найдена каменная плитка, 
дошедшая до настоящих времен, на чем указана численность девяти 
тюркских племен, проживающих в провинции Даральяз и восьмигранные 
звездочки, которые принадлежат древним тюркам. 

Например, в северо – восточном направлении на расстоянии до 1 км 
от села Гер-гер Пашалинского района провинции Даралаяз, то есть в 
древнем кладбище, расположенным вокруг села Гер-гер, которое нахо-
диться на склоне гор найдены многочисленные надгробные фигуры барана, 
и на этих камнях запечатлены фигуры коня, мужчины, женщины, саза, 
барана, быка и других диких животных. Одинаковая картина наблюдается 
в кладбище села Нарадюз Кеверского района провинции Гейчя. 

Святыня Кекилли, расположенная на территории села Юхары Гиретаг 
Гафанского района провинции Зенгезур являются основами системы 
древнетюркского вероисповедания. Здесь три большие дубы, которые 
находятся на склоне превратились с древних времен в места религиозного 
поклонения местных жителей. Лесные полосы, расположенные на данной 
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территории годами исчезла, но ни одна душа не решилась трогать дубы 
святыни Кекилли или даже уносить оттуда древесину. Те, которые все-таки 
решились на такой поступок стали инвалидами от удара паралича. В 1930-
х годах широко распространилась такая легенда, согласно которой 
женщина по имени Салима спрятала Коран в дупле дерева и за одну ночь 
дупло закрылось. Жители села приходят сюда погадать желания, прино-
сить в жертву барана, и зажигают святильники в дуплах дубов. На терри-
тории святыни захоронены Сейид Мир Ахмед ага и его родственники, 
которые считались уважаемыми религиозными деятелями Зангиланского 
района.  
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