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Щцсейн ИСМАЙЫЛОВ
ЩАГЛА ЩАГГЫН АРАСЫНДА ЯЛЯСЭЯР РУЩУ
Ялясэяр поезийасы бцтювлцкдя Щагга вурьунлугдур. Сяняткарын
ясярляриндя эерчякляшдирилмиш мянявиййат дцнйасынын чыхыш нюгтяси дя,
гайыдыш нюгтяси дя Щаггдыр. «Щагла Щаггын арасында» поетик мякан
схеми ясасында реаллашдырылмыш шеириййяти поетик-семантик структур мащиййятиня эюря Аллащ-Дцнйа-Инсан мцнасибятляр моделинин каноник
дяйярляриня сюйкянир. Онун поезийасынын ясасы, шеириййят дцнйасынын
мякан-заман хронотопу щямишя вя щяр йердя йцксяк еталонлу поетик
ващидляр ясасында гурулур. Поетик янянядя дашынан мяняви дяйярляр
Ялясэяря гядярки бядии сюз плейадасынын ян камил ютцрцъцляринин –
йарадыъы субйектлярин дцшцнъясиндя вя сянятиндя етибарла горунмуш,
инкишаф етдирилмиш вя нящайят, бир мцгяддяс поетик ирс, ясрлярин яманяти
кими Азярбайъан халг поезийасынын зирвяси Ялясэяря етибар едилмишдир.
Бу мягамдан етибарян щямин янянянин йени юмрц – гызыл ясри башланмышдыр. Бу яср (хроноложи анламында – XIX йцзиллик) бцтювлцкдя юз
зирвясини Ялясэярля тапан ашыг шеиринин интабащ дюврцдцр.
Ярябъянин «интибащ»ы да, онун Авропалы синоними «ренессанс» да
«ойаныш», «дирчялиш»дир. «Азярбайъанын милли шцурунун ойанмасы вя
милли азадлыг щярякатынын илкин рцшеймляринин йаранмасы да XIX яср
Азярбайъан реаллыьынын фактыдыр. Империйанын шиддятляндирдийи сосиалмядяни вя дини-рущани тязйиг фикир вя дуйьуларын реализасийасыны да сцрятляндирмиш олур. Чцнки сосиал вя мяняви сыхынтыларын доьурдуьу аьры
сянят вя ядяби фяалиййят системиндя юз эениш ифадясини тапмалы иди. Ясасян, мяняви-рущани емосийаларын щиперболик ифадяси даща чох сосиал рифащда вя сосиал дцшкцнлцкдя реаллашыр. Азадлыг идейасы вя азадлыг мцъадиляси бир тяряфдян йад режимя силащлы мцгавимят эюстярян Няби, Кярям, Дяли Алы вя б. кими тцрк иэидляринин мцбаризясиндя эениш вцсят алмыш гачагчылыг щярякатында, диэяр тяряфдян ися тцрк рущунун азадлыьыны
горуйан, ону мящвдян хилас едян Аь Ашыьын, Ашыг Алынын вя Ашыг
Ялясэярин вя б. саз вя сюздя реаллашан дини-рущани вя естетик информасийасында йашам щцгугуну тямин едирди» (1, с. 181-182).
Ялясэяр истяр Эюйчя ашыг мцщитиндя, истярся дя бцтцн XIX яср
Азярбайъан ашыг йарадыъылыьы мяканында интибащын «дядя» сяняткары
иди. О, юзцня мирас едилмиш поетик яняня йцкцнцн нящянэлийини, аьыр-лыьыны вя мясулиййятини бцтцн юлчцляри иля дярк едирди. Танры миссийасы
3
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кими гябул етдийи бу йцкц тякбашына чякмирди. Танрысы онун ъисмини вя
рущуну, тянини вя дцшцнъясини сяфярбяр едян илащи верэи иля сцсляндирмишди. Ялясэяр юз эцъцнц илащи гцввядян алмасындан долайы миниллярин
поетик мирасынын аьырлыьына таб эятириди. Бу йцк вя онун аьрысы Ялясэярин алнына йазылмыш йазы иди. О, бу йазынын щяр язабына дюзмяли иди.
Чцнки бу алын йазысы онун цчцн дцнйаны ишыгландырыр вя Ялясэяр мцасирляриндян фяргли олараг дцнйанын бцтцн цзцнц – ачыьы вя эизлинини,
дилдя оланла црякдя оланы, хейриля шяри, хейирщащлыгла бядхащлыьы...
Щагдан йанан ишыг ичиндя ашкар шякилдя эюрцрдц. Дцнйанын бинейибашдан хейирля шярин, ишыгла гаранлыьын, щалалла щарамын дуал вящдятиндя хялг едилмяси онун поезийасынынын структур мащиййятини тяшкил
едир.
Сяняткар «Ейлямяйнян» шеириндя варлыг аляминин мящз бу универсал структур цлэцлярини бяйан етмишдир:
Няфснян мярифят дуруб ъащада,
Мярфят дейир: - Беля кар ейлямяйнян!
Няфс дейир: - Бахма наггал сюзцня,
Хейрин эялян йердя ар ейлямяйнян!
Няфс – инсанын бядянини щярякятя эятирян эцъ, йашамаг ещтирасы,
организмин щяр ъцр щярякилийинин гайнаьыдыр. Мярифят – онун аьлы, няфсин инсани ядяб чярчивясиндян гыраьа чыхмасыны янэялляйян, шяря сцрцкляйян ещтирасларынын гаршысыны алан дцшцнъясидир. Варлыг аляминин дуал
структур диалектикасы Аллащын юз йаратдыьы дцнйайа вердийи «сабит»
щюкм кими, инсан варлыьы цчцн дя сабит вя дяйишмяздир. Щяр бир инсанын
дахилиндя няфс вя мярифят, онун интящасыз истякляри иля бу истякляри низама салан, илащи щюкмляря кюкляйиб она щармоник резонанс верян эцъ
арамсыз мцбаризядядир. Бунлар щямишя бири-бирини инкар едир. Няфсин инсаны даим эюрдцйцнц алмаьа сцрцклямяси, мярифятинся бу истяйи сосиалмяняви нормалара уйьунлашдырмасы ябяди просесдир.
Инсанынын няфся уймасы – няфсини ъиловлайа билмямяси, онун эцъцнц хейря йюнялтмяйи баъармамасы, йахуд юзцнц няфсин аьушуна атмасы онун талейини пуч едир:
Эцнащкарды ня ки йолдан азан вар,
Ики мяляк: хейри-шяри йазан вар,
Някрейин вар, гыл кюрпц вар, газан вар,
Рювшян йолларыны тар ейлямяйнян!
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Ялясэяр ону динляйянляри айылтмаьа чалышыр ки, инсанлар йарадылыб
йер цзцня сащибсиз бурахылмамышдыр. Йарадан щяр бир йаратдыьы цчцн
олдуьу кими, инсан цчцн дя «йол» гоймушдур. Бу йол няфсля мярифятин
щармонийасыдыр: мярифят йолу эюстярир (ишыгландырыр), няфс ися йолу эетмяк цчцн эцъ верир. Бири олмадан о бириси тясирсиз галыр. Няфссиз мярифят
гуру ещкам, донуг вя юлэцн шякилдир. Мярифятсиз няфс ися «йолдан азыб
эцнащкар» олмагдыр. Торпаьын цстцндя салынмыш йолларда йолэюстярян
ишаряляр, нязарятчиляр, карвансаралар, кюрпцляр олдуьу кими, Аллащын инсан адлы варлыг цчцн догмалашдырдыьы «йол»ун да юз ишаряляри вар. Ялясэяр бу ишаряляри – хейри-шяри йазан мялякляри, гыл кюрпцнц, гайнар газаны мцасирляриня эюстярир. Онлары «тар» – гаранлыг йола йох, ишыглы –
«рювшян» йола дявят едир.
Сяняткар ъаьдашларыны щансыса мцъярряд, сюздя олуб, реаллыгда тапылмайан йола дявят етмир. Бу, Ялясэярин «субйектив тяърцбясиндя», шяхси
йашантыларында эерчякляшяряк дцшцнъя формулларына чеврилян сосиал-мяняви
практиканын бяйаныдыр:
Зимистан чякмишям, йени йаз олуб,
Цзцм эюзялляря пайяндаз олуб,
Сюзцм бяйянилиб, ишим саз олуб,
Сян Аллащ, сифтями кор ейлямяйнян!
Шяхси сосиал-мяняви тяърцбянин нятиъяляри онун ягидясини йалныз
мющкямляндириб; щяйатын бцтцн аьырлыгларынын ичярисиндян ляйагятля кечяряк сосиал-мяняви ращатлыг тапыб, илащи-мяняви дяйярляря сядагят
мянсуб олдуьу сосиал мцщитдя онун мювгейини вя ролуну уъалдыб. Юз
тяърцбясиндян чыхыш едян сяняткар инсанлары бц дцнйада вя о дцнйада
етибарлы йола – Щаггын эюндярдийи дялилляря инам вя иман эятирмяйя,
оруъ тутмаьа, намаз гылмаьа, ибадят етмяйя дявят едир ки, инсан
Мещди диваныныда хяъалятли, мящшярдя од ичиндя йанан олмасын:
Щагг бизя эюндяриб дялили-айят:
Оруъ тут, намаз гыл, ейля ибадят,
Мещди диванында олма хяъалят,
Мящшярдя йерини нар ейлямяйнян!
«Ейлямяйнян» шеиринин поетик структуру «няфсля мярифятин ъищады»
дини-фялсяфи консепти цзяриндя гурулдуьу кими, бцтюв шеир юзц дя поетик5
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коммуникатив цнсиййят акты кими сяняткар тяряфиндян глобал сосиал диалогун поетик модели шяклиндя эерчякляшдирилмишдир. Бу щалда сяняткарын
йарадыъы субйекти «няфсля мярифятин ъищады» моделиндя мярифяти, Яляс-эярин «сифтясини (щяйат сечимини) кор етмяйя» чалышан, шяхси егоизминин –
антимяняви давранышларынын, тякяббцрцнцн ичиндя боьулан, инсанлары
доьру йолдан аздырмаьа чалышан оппоненти ися няфси тямсил едир. Сяняткар ону бирмяналы шякилдя рядд едир:
Сян мцзтярсян, ловьа-ловьа данышма,
Беля суаллары мяндян сорушма,
Ня хейримя, ня шяримя гарышма,
Гарышсан чых, йери дар ейлямяйнян! (2, с. 30-31)
Ялясэярин поезийасында бядииляшдирилян дцнйа бцтцн щалларда онун
«эяшт ейлядийи» – йашайыб сынагдан кечирдийи щяйатдыр. «Варыймыш»
шеириндя бяйан етдийи щягигятлярдян бялли олур ки, о, бцтцн юмрц бойу
валрлыг аляминин ганунларыны сабит эюрцб. Сяняткар бюйцк бир юмцр
йашайыб вя щяйаты бойу дцйнаныны щяр бир цзцнц эюрцб. Дцнйаны щеч
вахт бир рянэдя эюрмяйиб: тясдигя щямишя инкарда, инкара ися тясдигдя,
йахшыйа щямишя йаманда, йамана ися йахшыда раст эялиб:
Няляр эюрдцм, эяшт елядим дцнйаны;
Щяр бир ишин гилц-галы варыймыш.
Йахшы эцнцн олурмушса йаманы,
Йаман эцнцн йахшы щалы варыймыш.
Щеч бир иш бу дцнйада «гилц-галсыз» ямяля эялмир: щяр кяс ону юз
аршыны иля юлчцб гиймят верир. Вя бу дцнйанын эедишатыны мцхтялиф рянэляря бцрцйян, фяргли бойлара салан да еля инсанларын аршынларынын юлчц-ляринин бири-бириня уйьун эялмямясидир. «Щярянинин юз аршыны» щеч дя щамынын юлчцлярдя йанылыб эцнаща йол вермямяк цчцн илащи юлчц-ми-занлара сюйкянмяси йох, яксиня, илащи «аршыны» – юлчц-мизаны гойуб, юз-ляриня уйьун, сярф едян «аршынла» юлчмяляридир. Она эюря дя щагг сюзя
дцз гиймят верилмир. Бу да мярифятсизлийин – Аллащы таныйб, билмямязлийин нятиъясидир. Одур ки, защири ъащ-ъялал дцнйаны бцрцйцр, инсанларын
бир гисминин вар-дювляти эюз чыхарыр, лакин сосиал мцнасибятлярдя ясас
цлэц, давраныш нормасы олан «инсанлыг» вя «сяхавят» – мяняви вя
мадди пайлашма гящятя чыхыр. Бу ися дцнйадан эюзяллийи, сосиал естети6
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каны гачаг салыр. Ялясэяр юлчц-аршыны итирмиш бир чохлары цчцн эюзял олан
бу дуруму антиестетика кими, ангтиилащи норма кими инкар едяряк
гябул етмир:
Щагг сюзя, эярякди дцз гиймят олсун,
Гиймяти вермяйя мярифят олсун.
Инсанда инсанлыг, сяхавят олсун,
Нейлярям ки, ъащ-ъялалы варыймыш...
Сяняткарын бу поетик иттищамлары мцъярряд инсана йох, бирбаша
щямясриня – Гайым аьайа цнванланмышдыр. Ялясэяр ону инсанлара фярг
гоймагда, айры-сечкилик етмякдя гынайыр:
Гайым аьа, нийя фикря далырсан?
Йохса ки, юзцндян щесаб алырсан?
Сайылмаз мещмана кечя салырсан,
Сайдыьын гонаьа халы варыймыш.
О, юз етиразыны цряйиндя сахламыр. «Йери эяляндя» – тяби ъошанда
бяйан етмяйи юзцнцн илащи щаггы сайыр: ахы «ашыг эюрдцйцн чаьырар».
Ялясэяр бу дцнйанын инсанларыны ики щалда эюрцб: цзц дюнцб гяддарлашанда, кюнлц ачылыб хош ъамаллы оланда. Сяняткар дцнйанынын эюзяллийини цчц ачыглыгда, хош ъамаллылыгда эюрцр:
Чох эязмишям, аз эюрмцшям даняндя,
Демялийям сюзцн йери эяляндя.
Инсан цзцн эюрмяйясян дюняндя,
Ачыланда хош ъямалы варыймыш.
Ялясэяр ня гядяр бюйцк сяняткар, ел ичиндя танынмыш аьсаггал кими
сябрли вя дюзцмлц олса да, о да бу дцнйанын бцтцн сосиал-мяняви аьрыларыны йашайан инсан иди. Гялби щагсызлыглардан алышыб йаныр, дцнйанын ейбяъярликляриня гаршы бир шей едя билмяйяндя кядярлянир, гям чякирди. Беля
щалларда юзц-юзцня тясялли вериб, бу дцнйайа ня цчцн эялдийини, бойнуна ня йцк гойулдуьуну, щансы «вязифя» иля миссийаландырылдыьыны юзцнцн
йадына салырды:
Аташ алыб чох да йанма, Ялясэяр,
Сянятиндян щеч усанма, Ялясэяр,
7
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Юз-юзцня губарланма, Ялясэяр,
Дцнйанын Урустам-Залы варыймыш (2, с. 14-15).
Сяняткары дярдя салан бу дцнйанын низамынын позулмасы: гурьуларын, мизанларын даьылмасы, инсанларын щарамзадяйя чеврилмяси, щяр шейин
тярс-мяссяб олмасыдыр. О, «Галмады» шеириндя дярддян санки щайгырыр:
«Аллащ, Мящяммяд, Яли!» – дейянляр,
Позулду гурьулар, мизан галмады.
Замана бяд эялди, инсан биъ олду,
Сейиддя, моллада иман галмады.
Ялясэяр, цзцнц Аллащы, онун пейьямбяри Мящяммяди (с.), вялиси
Щязрят Ялини (я.) таныйанлара тутур, наращатлаьыны, щяйяъаныны онларла
бюлцшцр: бцтцн сосиал-мяняви нормалар позулуб, мцнасибятлярдя илащи
щармонийаны тямин едян цлэцляря риайят олунмур. Заман юз эедишатындан чыхыб. Дювран биълярин – щарамдан тюряйянлярин ялиня кечиб.
Сяняткарын тясвир етдийи дурумда космосун йерини хаос тутуб. Бу
вязиййятдя хаосу шиддятляндирян, ону зирвя мягамына чатдыран сосиумдахили щармонийаны тямин етмяк вязифяси иля миссийландырылмыш инсанларын – сейидлярин вя моллаларын юзляринин щарамзадяйя чеврилмяси –
имансызлашмасыдыр.
Ялясэяр бир ел аьсаггалы, сюзц ъямиййят ичярисиндя ешидилян инсан
кими цзцнц ъямиййятин сосиал гурумунун мцхтялиф тябягяляриня – бекарчылыгдан гялйан чякян аьсаггаллара, бостанчылара, якинчиляря, тцтцн
фящляляриня тутуб онлары хаотик дуруму арадан галдырмаьа чаьырыр:
Йыьылын данышаг, гялйан чякянляр,
Бостан беъярянляр, якин якянляр.
Ананов каьыза тцтцн бцкянляр,
Гуртарды тянбяки, саман галмады...
Шеирин мязмунундан айдын олур ки, бу хаотик дурумун йаранмасына ясас сябяб Биринъи Дцнйа мцщарибясидир. Мцщарибя Эюйчядян,
Азярбайъандан чох узагларда – Сербийада, Черногорийада, Италйада
эется дя, сяняткары цмумян инсанлыьын дярди дцшцндцрмцшдцр. О, тякъя мцщарибя нятиъясиндя низамы прозулмуш Эюйчя елинин дярдини йох,
щям дя цмуминсанлыьын дярдини чякмишдир:
8
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Неъолду Сербийа, Чорнугорийа?!
Ял-айаг алтында итди Италйа,
Эерман бир бомб атды, ган олду дярйа,
Гырылды, дцнйада инсан галмады.
Мцщарибя игтисадиййата амансыз зярбяляр вурмушдур: заводлар
баьланмыш, истещсал дайанмышдыр. Бу да уйьун олараг щямин завод вя
фабриклярдя чалышан инсанларын, цмумян, ел-обаныын щяйатыны чыхылмазлыьа
салмышдыр. Ъамаат аъындан юлмямяк цчцн ялиндя оланы сатыб-совмуш,
гуру евдя эюй йашлары иля бирэя галмышдыр:
Баьланыб заводлар, кясилиб гяндляр,
Гайнамыр самовар, артыбды дярдляр,
Нийя аьламасын йазыг юврятляр;
Сюкцлдц дошякляр, йорьан галмады (2, с. 17).
Ялясэярин бцтцн шеирляриндя онун шяхси инсани йашантылары иля сосиал
дуйьулары ич-ичядир. О, ел аьсаггалы иди. Бцтцн щяйаты елин ичиндя,
тойунда-йасында кечирди. Халгын шад эцнцндя дя, кядярли эцнцндя дя
онун йанында иди. Инсанлар ону юз йанларында эюрмяйя, дярдини, гямини,
севинъини сяняткарла бюлцшмяйя адят етмишди. Анъаг Ялясэяр дя инсан
иди: ня гядяр цзцэцляр олса да, бир кядяр цз веряндя щисслярини боьуб
юзцнц сакит, тямкинли сахламаьа чалышса да, дярд бязян она эцъ эялир,
сыхыр, гяддини яйирди. О, беля щалларда да, аьлайыб-сытгамырды. Дярдини
шеирляри иля бюлцшцр, гямини поетик сюзля пайлашырды. «Дюндц, ня дюндц»
шеириндя олдуьу кими.
Шеири охудугъа Ялясэяри бюйцк депрессийа, аьыр кядяр вя сыхынтылар
ичярисиндя эюрцрцк. Онун щяйатынын эедишаты позулмуш, ишляри тяняззцл
етмяйя башламыш, эцнц-эцзяраны гям-кядяря дюнмцшдцр. Ян писи одур
ки, сосиал-психоложи мцнасибятлярдя чатлар ямяля эялмишдир:
Чарх доланды, бахтым тапды тяняззцл,
Игбалым идбара дюндц, ня дюндц!
Ъан дейян достларым, шух эюзяллярим
Овсун алмаз мара дюндц, ня дюндц!
О, гялбян дцнйа вя инсанлара вурьун инсан иди. Фярщад Ширини севян
кими дцнйанын бцтцн эюзялликлярини севирди. Лакин сяняткар шеирдя юзцнц
9
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дцнйайа алданмагда, достлара мцнасибятдя защири мцнасибятлярин алтындакы аъы эерчякляри эюрмямязлийя вурмагда гынайыр. Беля щесаб едир
ки, инсанларла мцнасибятлярдя ещтийаты ялдян вермяк олмаз. Етибар, илгар
ня гядяр ширин олса да, бу дяйярляри мящз етибарлы вя илгарлы инсанларда
ахтармаг вя эюрмяк эярякдир:
Фярщад эюрдц, севди Ширин ъямалын,
Ширин дост ялиндян ширин ъам алын.
Ширинъя дювлятин, ширинъя малын
Ахры зящримара дюндц, ня дюндц!
Сяняткара эюря, яэяр инсанын ишляри яйлиб, нахышы бяд эятирирся, бу,
узун сцрцр. Щяйат, тале инсаны сынаглара чякир. Инди дя онун чярхи-фяляйи
яйрисиня доланыр: эцнц-эцзяраны гаралыб, иши ащц-зара дюнцб. Ня гядяр
ъящд едирся, бядликдян чыха билмир:
Дад сянин ялиндян, чархы-кяъмядар!
Эцнцм гара кечди, ишим ащц-зар.
Щай веррям, гый вуррам, ейлямир шикар,
Тярлан бахтым сара дюндц, ня дюндц!
Шеирин сонракы бяндиндян айдын олур ки, Ялясэяр сосиал щагсызлыьын
гурбаны олмушдур. О, юзц-юзцня тясялли вериб, рущуну сакитляшдирмяйя,
психоложи таразлыьыны бярпа етмяйя чалышыр. Дцнйанын эедишаты, ябяди вя
язяли ганунлары – тяряггидян тяняззцлцн йаранмасы щягигяти ону гисмян сакитляшдирир. Сосиал ейбяъярлийин йаранмасыны Аллащын мяслящяти
сайыр:
Гяза-гядяриня фящм ейля, бир эцл,
Тяряггидян тявяллцддц тяняззцл.
Мцшрики эюндярди щакими-адил,
Шцмр ситямкара дюндц, ня дюндц!
Ялдясэяр еля бир дярдя дцшмцшдцр ки, онун бу дцнйады дярманы
йохдур. Чцнки дцнйа щагсызлыьа дюнцб, она гяним кясилиб. О, щагг
сюзцнц сцбут едя билмир. Лакин Ялясэяр Щагга вурьун сяняткар иди. О,
бцтцн варлыьы иля щагг-мизана, щаггын нащаггдан сечиляъяйи дярэаща
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вя бюйцк щагг-щесаб эцнцня инанырды. Ону йашадан да еля бу инамы
иди:
Бу дярд галды Ялясэярин ъанында,
Щагг-нащагг сечиляр Щагг диванында.
Эювщяр зибил олду надан йанында,
Дцнйа мана тара дюндц, ня дюндц! (2, с. 26).
Щагг диваны Ялясэярин ягидясинин ясас дайаг нюгтясидир. О, дцнйанын щяр бир цзцня, щяр ишлякляриня гиймят веряркян бу нюгтядян чыхыш
едир. Заманынын бцтцн аьры-аъыларына бу нюгтяйя сюйкянмякля дуруш
эятирир. Сяняткары башгаларындан фяргляндирян, дцшцнъяляриня фялсяфи дяринлик эятирян дя Щагга инам мягамыдыр. Бу манада «Галды ки, галды» гошмасы, санки, бир шеир йох, Ялясэярин варлыг алями, дцнйанын ящвалы щаггында шеирля йазылмыш трактатдыр. Чцнки бу цч бяндлик шеир тцрк
дцнйасыныны Ялясэяр адлы мцдрик озанынын йашадыьы бюйцк бир юмрцн
максимал щяйат щягигятлярини якс етдирир:
Дурур нишанасы Аьры даьында,
Нущун гийамяти галды ки, галды.
Йары тяряггиди, йары тяняззцл,
Чохунун гисмяти галды ки, галды.
Сяняткар Аьры даьындан, Нущун гийамятиндян ибрят алмаьа, щяйатын бцтцн эедишатыны бу эерчяйин цстцндя гурмаьа дявят едир. Бу
дцнйада Нущун гийамяти щяля галыр. Йер цзцндя мцтляг тярягги йохдур. Уъа Аллащ тяряггини тяняззцлля, цруъу (йцксялиши) нцзулла (енишля)
бирэя йарадыб. Инсанларын чохунун гисмятинин галмасы да, бу дцнйанын юз щягигятидир.
Инсан бцтцн бунлардан ибрят алыб юзц юз ишини билмялидир. Бу щягигятляри эюрмямяк наданлыгдыр. Дцнйа бир тяърцбядир. Йер цзцнцн ян сяхавятли инсаны Щятями Таи дя дцнйаны ахырадяк тутуб эедя билмяди. О да
бу дцнйадан кючцб, анъаг щаггында хош хатиря галыб. Ялясэяря эюря,
Щатямин юмрцнцн бцтцн мянасы еля бу хатиряйя ещтива олунур. Дцнйа
сюздян йараныб, варлыьын бцтцн мащиййяти сюздян ибарятдир. Йашадыьы
юмрц инсанларын йаддашында хош сюзлярдян ибарят хатиря кими йашада билянляри о, хошбяхт сайыр:
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Юзц юз ишини билмяйян надан
Ибрят елямязми шащдан, эядадан?!
Щатям ня мцддятди эедиб дцнйадан,
Бизя сяхавяти галды ки, галды.
Щяйаты чох вахт аьры-аъыйа, хцсусиля юмрцнцн сонларына доьру фаъияйя дюнся дя, Ялясэяр юзцнц беля хошбяхтлярдян сайырды. Чцнки щеч
вахт илгарындан дюнмямиш, щеч бир заман она яманят олунмуш дяйярляря хяйанят етмямишди. Ялиндяки сазынын, дилиндяки сюзцнцн мцгяддяслийиня инанмыш, мейли щямишя щагга доланмыш, цзц щяр ан Танрыйа
доьру олмуш, инсанлара даим сюзцн дцзцнц демишдир:
Ялясэяр дюнмяди юз илгарыннан,
Бири хилаф дейил йцз илгарыннан.
Сазыннан, сюзцннян, дцз илгарыннан
Еллярдя сющбяти галды ки, галды (2, с. 16).
Ашыглыг онун илащи талейи иди. О, евдя, йа сяфярдя олмасындан асылы
олмайараг, дяли кюнлц иля даим «ашыг олуб тярки вятян» иди. Тякъя юзц
цчцн йох, ели-обасы цчцн йашайырды. Ел мяълисляриндя инсанлары сазы вя
сюзц иля сещря салыб, онлары щагг йолуна дявят едирди. Бу ъящятдян Ялясэярин поезийасына садяъя эюзял сюз – ади естетик ифадялилик кими бахмаг
олмаз. Бу поезийа сыьал верилмиш сюздян чох-чох цстцн щадисядир.
Ялясэяр сюзя защири эюзяллик йох, илащи мяна, сосиал-бядии дяйяр верирди.
О, сюзцн эцъц иля ъямиййятдя, мянявиййатларда сосиал щар-мо-нийа,
писхоложи таразлыг йарадырды. Ялясэярин бцтцн устаднамяляриндя, иътимаи
мязмунун габарыг олдуьу шеирляриндя йалныз бир али мягсяд эцдцлцр:
дцнйа вя инсаны эюзялляшдирмяк. Бу мянада, сяняткарын «Ейляр» шеирини
сосиал щармонийа йаратмаьын али естетик зирвяси саймаг олар:
«Ъан» демякля ъандан ъан яйсик олмаз,
Мящяббят артырар, мещрибан ейляр.
«Чор» дейянин няфи няди дцнйада? Абад кюнлц йыхар, пяришан ейляр.
О, инсанлара мещрибанлыг вя цлфят йаратмаг цчцн чох садя бир йол
тяклиф едир: бири-бириня «ъан» демяк. Бялкя дя, ади инсанлар цчцн «ъан»
демяк мещрибанчылыгдан башга бир шей дейилди. Еля Ялясэяр юзц дя бу12
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ну беля бяйан едир: «ъан» демяк инсанларын бири-бириня мящяббятини артырыр, мещрибанчылыг йарадыр. Анъаг Ялясэяр ариф иди – кюнлц иля щаггын
гапысыны ачырды. Онун аляминдя инсанларын бири-бириня «ъан» демяси алиилащи щадися иди. Уъа Танры инсаны ъансыз маддялярдян йаратмыш вя она
мящз «ъан» вермякля «инсан» адланан мюъцзяни ортайа гоймушду.
Она эюря дя Ялясэяр инсанлары бири-бириня «ъан» демяйя ъаьырмагла
онлары Щагг йолун астанасына эятирдийини билирди. Бу илащи йол – Щаггын
йолу, Щаггын гапысына апаран йол иди. Бу, ъанын-рущун йолу иди. Инсанлар бири-бириня ъан демякля Аллащын бяйяндийи йола гядям гойурдулар.
Дцнйаны йашамаьын, гурмаьын, абад етмяйин йолу иди бу. Онун яксиня эедиб «чор» демякля варлыг алями хараба галыр, дцнйанын эедишаты
позулур, яриш-арьаъ, юлчц-мизан итир, сосиал щармонийа позулурду.
Ялясэяр инсанлары варлыьын ганунларыны билмяйя, цнсцрлярини танымаьа чаьырырды. О, бяйан едирди ки, «накяс», йяни дяйяри, гиймяти олмайан, мянасыз адам – «щеч ким» бош-бош данышар, вядляр веряр. Лакин
бунлара инанмаг, о сюзляря гулаг вермяк олмаз. Чцнки накяс кярямсиз, сяхавятсиз, щарамзадя олар. Беляляриндян узаг эязмяк эярякдир:
мярд инсанлары хатайа саларлар:
Накяс адам данышыгнан саз олар,
Кярямдян кям, сяхавятдян аз олар.
Нцтфядян гарышан шейитбаз олар,
Мярд дя сыьышдырмаз, нащаг ган ейляр.
Дцнйаны сябирля йашамаг лазымдыр. Сябр Аллащын ады, бяйяндийи
ямялдир. Мцгяддяс Гурани-Кяримин «Ей иман эятирянляр, сябр вя дуа
иля Аллащдан кюмяк диляйин. Аллащ сябр едянлярлядир» щюкмц Ялясэярин
инандыьы, ону щяр ишдя – шад вя гямли мягамларда айагда сахлайан
щягигят иди. О, чаьдашларыны да сябирли олмаьа, щаггын диванына, щяр бир
щагсызлыьын щесабынын вериляъяйи эцня инанмаьа чаьырырды:
Бир эцн Мансыр галхар, эяляр тохмаг, йай,
Даьлары атмаьы ейляр щагг-сай,
Сечилмяз мящшярдя ня шащ, ня эядай,
Халиги-лямйязял щагг диван ейляр.
Бязян Ялясэяри гынайанлар, ону анъаг сазына вя сюзцня чох эцвянмякдя мязяммят едянляр дя тапылырды. Анъаг Ялясэярин щагг сюзя
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инамы щеч вахт сарсылмырды. О, сюзцн илащи эцъцня инанырды. Щеч кяс
билмяся дя, синясиндя дашыб-чаьлайан сюзцн илащи верэи олдьуну, бу
сюзцн она мящз щаггы бяйан етмяк цчцн верилдийини щамыдан йахшы
билирди. Она эюря дя ягидяси щямишя сабит галырды:
Мязяммят ейлямя мян биняваны,
Сащиби-сялтянят – ей эювщяр каны.
Мяним сюзцм доьру йолдан азаны
Иншаллащ, гайтарар мцсялман ейляр.
Ялясэяр дцнйаны эюзялляшдирмяйя чалышырды. Бу, онун варлыьынын вя
гялбинин ян цлви истяйи, ян али арзусу иди. Арзу едирди ки, бцтцн инсанлар
мюмин олуб, «мейлляри щагга долансын», ишляри иля сюзляри, ямялляри иля
данышдыглары уйьун эялсин. О, яслиндя, юзцнц бу йолда гурбан вериб,
ъисмини вя рущуну зярря-зярря яридир, бу илащи миссийасыны ачыг-ашкар бяйан едирди:
Мян истярям алим, мюмин йцз ола,
Мейли щагга доьру, йолу дцз ола,
Дилийнян зябаны цзбяцз ола,
Ялясэяр йолунда ъан гурбан ейляр (2, с. 31-32).

2002

ЯДЯБИЙЙАТ
1. Исмайылов Щ. Эюйчя ашыг мцщити: тяшяккцлц вя инкишаф йоллары. Бакы: Елм,
2. Àøûã ëñ…ð / Тðòèá åäíè È.ëñ…ðîâ. Áакы: Jàçû÷û, 1988
Гусейн Исмайылов
РЕЗЮМЕ
Дух Алескера между Всевышним и Истиной

Поэзия Алескера представляет полную влюбленность в Всевышнего.
Исходной и конечной точкой духовного мира в произведениях мастера слова
является Всевышний. Поэтичность, реалиизованная на основе пространственной
схемы «между Всевышним и Ис-тиной», основывается на каноничные ценности
модели Всевышний-Мир-Человек. Основа его поэзии всегда и повсеместно
строится на поэтический единицах высокого эталона.
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Qara NAMAZOV,
Əsgər QƏDIMOV
XIX ƏSR NAÇIVAN AŞIQ MÜHİTİ
XIX əsr Naxçıvan aşıq mühitinin özünə məxsus ədəbi ənənələri
olmuşdur. Bu mühit özündən əvvəlki Azərbaycan xalq-aşıq poeziyasına
və dastan yaradıcılığı ənənələrinə istinad etmiş və aşıq ədəbiyyatının dəyərli nümunələrini yaratmışdır. «XIX əsr boyunca Azərbaycan ədəbiyyatında şıfahi xalq yaradıcılığı, aşıq poeziyası və bunların təsiri altında yazılı
ədəbiyyatda aşıq şeiri tərzi qüvvətli ədəbi cərəyar kimi inkişaf edərək geniş yayılırdı». Azərbaycanın əksər coğrafi regionlarında olduğu kimi, bu
cərəyan XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühitində də poeziyasının bir qolu kimi
inkişaf etməkdə idi. Əsrin birinci və ikinci yarısında Naxçıvanın Şərur,
Şahbuz və Ordubad ərazilərində bir sıra xalq aşıqları yetişmişdi. Şərur,
Şahbuz və Ordubad aşıqlarının xalq içərisində nüfuz dairəsi geniş idi.
Şərur-Dərələyəz mahalının Dəvəli kəndindən Dəvəçi Heydər, Naxçıvanın
Şahbuz bölgəsinin ayrı-ayrı kəndlərindən olan Ululu Kərim, Aşıq
Məmmədcəfər, Aşıq İsmi, Aşıq Molla İsmayıl, Aşıq Nəcəfalı, Aşıq Həsənalı, Şıxmahmud kəndindən Aşıq Cəfər, Ordubadın dəstə kəndindən Aşıq
Abbas Dəhri kimi el aşıqları Naxçıvanın bütün bölgələrində olur və ədəbi
mühitində aşıq şeiri üslubunu yayırdılar. Bunların bir qismi Naxçıvan
kəndlərinin yerli aşıqları digər bir qismi isə Cənubi Azərbaycanın Sisian
və Darabas bölgələrindən gəlib Şərur, Şahbuz və Ordubad ərazilərində
məskunlaşan xalq aşıqları idi. Bu aşıqların ədəbi təsir dairəsi o qədər
geniş idi ki, hətta xalq arasında onların adına öz şerləri əsasında müxtəlif
dastan və rəvayətlər də yaradılırdı.
Naxçıvan aşıqlarının həyatı və sevgisi ilə bağlı olan dastanlarda qəhrəmanlıq motivləri yox idi. Bu dastanlar yalnız aşığın məhəbbətinə və bu
yolda qarşılaşdığı macəraların təsvir və tərənnümünə həsr olunurdu. Azərbaycan dastanlarında olduğu kimi, Naxçıvan aşıqlarının həyatına və
sevgisinə həsr olunan dastanlarda da azad sevgi ideyası ön plana çəkilirdi.
XIX əsr Naxçıvan aşıq mühitində yazıb yaradan xalq aşıqları Azərbaycan aşıqlarının yaradıcılığında olduğu kimi, aşıq şerinin qoşma, gəraylı, təcnis, bayatı və müxəmməs kimi formalarında lirikanın kamil nümunələrini yaradırdılar.

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

XIX əsr Naxçıvan aşıqları yaradıcılığının ədəbi təsir dairəsi yalnız
Naxçıvan regionu ilə məhdudlaşmırdı. Onlar CənubiAzərbaycanın Xoy və
Mərənd, İrəvan mahalının Sisian və Darabas, Şimali Azərbaycanın Şəmkir, Qarabağ kimi əraziləri ilə yaxın təmasda idilər. Odur ki, Naxçıvan
aşıqları bu yerlərə tez-tez gedib-gəlir və həmin ərazilərdə Azərbaycan,
eləcə də Naxçıvan aşıq mühitinin ədəbi ənənələrini yayırdılar. İrəvan mahalının Sisian və Darabas, Cənubi Azərbaycanın Xoy və Mərənd, Naxçıvanın Şərur və Ordubad kimi əraziləri ilə yaxın təmasda olan, tez-tez bu
yerlərin el məclislərində iştirak edən və xalq tərəfindən dastanlaşdırılan
yerli aşıqlar içərisində Aşıq Məmmədcəfər xüsusi yer tuturdu. Şahbuzun
Tırkeş kəndindən olan bu aşığın şeirləri itib batmış, ədəbi irsindən ancaq
öz sevgilisi Səhnə xanımla əlqədar olan «Məmmədcəfər və Səhnə xanım»
adlı dastan-rəvayətin deyişmə hissəsi, bir neçə qoşma və təcnisləri, həmçinin yerli ruhanilər, katta və qazilər əleyhinə yazılmış həcvsayağı və
satirik-tənqidi şeirləri qalmışdır.
Aşığın öz şeirləri əsasında yaradılan «Məmmədcəfər və Səhnə xanım» adlı dastan-rəvayətdə təsvir olunur ki, Rəvanın Sisian mahalının Qarabas kəndində Mehdi xanın Səhnə xanım adlı bir qızı var imiş. Gözəllikdə və ağılda ad çıxaran bu qız saz çalıb söz qoşar, oxuyar və aşıqlarla
deyişərmiş. Atası Mehdi xanın ziyafət və deyişmə məclislərində heç bir
aşıq sazda və sözdə Səhnə xanıma qalib gələ bilməzmiş. Səhnə xanıma
məğlub olan aşıqların sazları əllərindən alınar, özləri isə Mehdi xanın qapısında nökərlik edərmişlər. Odur ki, Mehdi xan əhd eləmişdi ki, qızını
sazda və sözdə ona qalib gələn adama ərə versin.
Dastanda Məmmədcəfər əvvəlcə aşıq kimi deyil, əməklə məşğul olan
bir cütçü, həmçinin duz satıb güzəran keçirən yoxsul bir kəndli kimi təsvir
olunur. Lakin hadisələrin sonrakı təsvirində vəziyyət başqalaşır, bütün
klassik aşiqanə-məhəbbət dastanlarımıza xas olan ümumi səciyyəvi cəhət
bu dastanda da özünü göstərir. Belə ki, adi yoxsul kəndli olan Məmmədcəfər bir gün yorğun halda tarlada yatarkən ilahi qüvvələr onun yuxusuna
girib buta verir və haqq aşığı olduğunu bildirirlər. Həmçinin tövsiyə
edirlər ki, Mehdi xanın qızı Səhnə xanımla deyişmək üçün Darabasa getsin. Beləliklə, Məmmədcəfər yuxudan oyanır və arabasını duzla yükləyib
alver adı ilə Mehdi xanın mənzilinə gəlib çıxır.
Mehdi xana xəbər çatır ki, bir nəfər duz satan gəlib, özü də Səhnə xanımla deyişmək istəyir. Mehdi xan bu xəbəri eşitcək adi bir duz satanın bu
cür cəsarətindən qəzəblənir və and içir ki, əgər deyişmədə Səhnə xanıma
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məğlub olsa onun cəzası çox ağır olacaq. Nəhayət, məclis qurulur, Məmmədcəfər məclisə cütçü libasında, çox yoxsul bir görkəmdə daxil olur.
Səhnə xanım Məmmədcəfəri bu qiyafədə görüb onun saz və söz ustası
olmasına şübhə edir və sazını sinəsinə basıb deyir: Səhnə xanım:
Bizdən salam olsun, ay gələn aşıq,
Nə karəsən bu meydanə gəlibsən?
Məyər eşitmədin adı sanımı?
Ya dəlisən, ya divanə, gəlibsən!
Aşıq Məmmədcəfər:
Əleykümməsəlam, ey Səhnə xanım,
Dovtələbəm, bu meydanə gəlmişəm.
Gərək eşq yolunda qoyam sərimi,
Qəsd eləyib şirin canə, gəlmişəm!
Səhnə xanım:
Könül gəzər Sübahanı, Kaşanı,
Tanımaram xanı, bəyi, paşanı,
Səndə yoxdur aşıqlığın nişanı,
Duz satansan, sən karvanə gəlibsən!
Səhnə xanımın bu sözlərindən sonra Məmmədcəfər görür ki, bu qız
doğrudan da sənət əhlidir, hətta onun duz satan olduğunu da bildi. Odur
ki, deyişmənin qafiyəsini dəyişir ki, bəlkə bu yolla ona qalib gələ. Aşıq
Məmmədcəfər:
Gözəl, gəl artırma dərdim, amandı,
Salıbsan boynuma sevda kəməndi,
Matahım duz deyil, yaqut-Yəməndi,
Sən xirdarsan, mən tüccarə gəlmişəm!
Lakin Səhnə xanım usta tərpənib qafiyədən dönmür və yenə də əvvəlki
qafiyə üstündə Məmmədcəfərə deyir. Səhnə xanım:
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Kərəm kimi cismü canın alışır,
Eşqin atəşindən ciyərin pişir,
Karvan adamısan, güzarın düşür,
Aclığın var, bəlkə nanə gəlibsən!
Aşıq Məmmədcəfər:
Ərvahım ərvaha, urufum nəcib,
Pirim Şahi-Mərdan doyursun acı,
Bir dərdə düşmüşəm, yoxdur əlacı,
Sən təbibsən, mən dərmanə gəlmişəm!
Səhnə xanım:
Dürüst danış, dürüst söylə sözünü,
Pərvanə tək oda salma özünü,
Yəqin bil, oydurram iki gözünü,
Qəza tutub, bu meydanə gəlibsən!
Aşıq Məmmədcəfər:
Əslim Kəlfirlidir, yerim Naxçıvan,
Bir ərzim var Mehdi xanə, gəlmişəm.
Zəlxa vurub məni, salıb dərbədar,
Yusif deyər o zindanə gəlmişəm!
Səhnə xanım:
Səhnə deyər yandı mənim iqbalım,
Əzəl ibtidadan bəd vurdu falım,
Gələn aşıq, səndən bir xəbər alım,
Haçan dini-müsəlmanə gəlibsən?!
Aşıq Məmmədcəfər:
Cəfərə əmr oldu ərşi-əladən,
Zərreyi-xurşiddə keçdik vəladən,
18
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«Ələsti-rəbbi-küm» qalu bəladən,
Şükür, dini-müsəlmanə gəlmişəm!
Hadisələrin sonrakı təsvirində göstərilir ki, Məmmədcəfərin bu cür
hazırcavablığını görən Səhnə xanım onun müqabilində daha söz tapa bilmir. Lakin qızlıq qüruru ona birdən-birə təslim olmağa imkan vermir.
Odur ki, Səhnə xanım Məmmədcəfərə «daldaya düşəndə» sevgidən danışıb sevişməyi, «aşkarada» camaat arasında isə «ədavətdən» danışıb deyişməyi məsləhət görür.
Səhnə xanım:
İki sevgi bir araya varanda,
Gəl oturaq sədaqətdən danışaq.
Daldaya düşəndə üzündən öpüm,
Aşkarada ədavətdən danışaq!
Beləliklə, dastan hər iki sevgilinin bir-birinə qovuşması ilə sona
yetir. Verilən nümunələr sübut edir ki, dastan bədiilik və sənətkarlıq baxımından orijinaldır. Maraqlıdır ki, bu deyişmə səhnələrində bir tərəfdən
dastan qəhrəmanları və onların sevgisi klassik məhəbbəf və dini dastanlarımızın qəhrəmanları olan Əsli və Kərəmlə, Yusif və Züleyxa ilə müqayisə olunur, məhəbbəti məşuqə tərəfindən klassik ənənəvi bənzətmə üsulundan irəli gələn şamın və pərvanənin macərasına bənzədilərək yazılı
ədəbiyyatla şifahi xalq yaradıcılığının müştərək əlaqəsi kimi mənalandırılır. Digər tərəfdən isə bu müvayisə və bənzətmələrin lirik təsviri
fonunda aşığın əsli-nəcabəti yeri və tayfası haqqında məlumat verilir.
Dastanda verilən Səhnə xanım surəti daha maraqlıdır. Xan qızı
olmasına baxmayaraq «tanımaram xanı, bəyi, paşanı» – deyən bu vüqarlı
kənd gözəli xarakter etibarı ilə köçəri-elat qadınlarına bənzəyir. O, da elat
qızları kimi cəsarətli və hazırcavabdır. XIX əsr həyat şəraitində yaşamasına baxmayaraq atası Mehti xanın ziyafət və məclislərində kişilərlə bir
yerdə oturub onlarla deyişir, sazda və sözdə «rəqiblərinə» qalib gəlir.
Doğrudur, dastanın deyişmə səhnəsi aşıq Məmmədcəfərin Səhnə xanıma
sözləri daha sərrast və tutarlıdır.
Dasdtanda Məmmədcəfər və Səhnə xanım surətlərində xalqın qadına, insanı sevgiyə münasibəti, istək və arzuları ifadə olunmuşdur. Təsa19
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düfi deyildir ki, hadisələrin finalında aşıq Məmmədcəfər yoxsul bir cütçü
olduğu halda varlı bir xan qızına qovuşur, azad sevgi isə hər bir çətinliyə
qalib gələn bəşəri, mənəvi qüvvə kimi mənalıdırılır.
Bu dastanla yanaşı, Aşıq Məmmədcəfərin bizə bir neçə qoşma və
təcnisləri, satirik-tənqidi şeirləri də gəlib çatmışdır. Təcnis və qoşmalarında real həyati eşqin təsvir və tərənnümü əsas yer tutur. Təcnislərinin
cinaslarında bəzi ziddiyyətlər nəzərə çarparsa da, çox qismi lakonik və
mənalıdır:
Təmənnah eylədi, günbəgün qalxdı,
Qalxdı, çin-çin oldu, o dalə mindi.
Sevdiciyim, pünhan eylə mah üzün,
Alışır ciyərim od aləm indi.
Səd sinnimi yetirmişəm yüzə mən,
Hərgiz ölməz yar ləbindən yüz əmən,
İstəyirəm qəvvas olub yüzəm mən,
Dürr üçün dəryadan od aləm indi.
Təcnislərin birinci bəndinin ikinci misrasında işləyən «o dalə mindi»
cinası məşuqənin qamətinin çin-çin olub sərv kimi ucalması mənasında,
dördüncü misrasındakı «od aləm indi» cinası isə ciyərim alışıb od alması,
yanması mənasındadır.
İkinci bəndin birinci misrasındakı «yüzə mən» cinası sinnin yüzə
yetməsi, ikinci misrasındakı «yüz əmən» cinası yüz dəfə öpmək, üçüncü
misrasındakı «yüzəm mən» cinası isə dəryada üzmək mənasında işlənmişdir. Bu bəndin dördüncü misrasında işlənən və birinci bəndin dördüncü
misrası ilə cinas təşkil edən «od aləm indi» cinası isə dəryadan od gətirmək mənasındadır.
Aşıq Məmmədcəfərin yaradıcılığında ictimai-tənqidi mövzulara
meyl də qüvvətli olmuşdur. Onun bir qisim şeirlərində zəhmətkeş xalqın
mənafeyi ilə bir araya sığmayan varlı təbəqələr, kəndxuda və kattalar və
onların riyakar əməlləri tənqid və ifşa olunur. Çox təqdirəlayiqdir ki,
aşığın satirik səpkidə yazılmış həcvsayağı şeirlərinin əsas tənqid hədəfləri
XIX əsrdə yaşamış real, həyati şəxsiyyətlərdir. Bu qəbildən olan tənqidirealist şeirlərin Aşıq Məmmədcəfər yaradıcılığında həyati mahiyyət daşıması onu yaradıcılıq prinsipi etibarı ilə XIX əsr realist Azərbaycan aşıq
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şairləri ilə birləşdirir. Tənqidi-realist mövqedə dayanan Aşıq Məmmədcəfər Şərurun Dəmirçi kəndinə səfəri zamanı kəndin camaata zülm edən
kattası Əli koxanı yaramaz əməllərinə görə ifşa edirdi:
Ay camaat, gəlin sizə söyləyim,
Dəmirçidə Əli koxa var imiş.
Biz dindirdik, o qabartdı yalını,
Demiyəsən, bir gözü də kor imiş.
Qoşmanın sonrakı bəndində aşığın Əli koxaya olan satirik münasibəti daha da güclənərək həcvsayağı sarkazm səviyyəsinə qalxır. Əli koxanın əxlaqi naqisliyindən gileylənən aşıq onun mal-dövlət sahibi olsa da,
bütün günlərini şeytanlıqda keçirdiyini, ağıl və kamalca yoxsul olduğunu,
söyləyir, kattanı köpəyə və boz qulaqlı xərə bənzədirdi:
Cəfər deyər moltanıcan malı var,
Bu köpəyin şeytanlıqda əli var,
Biz dedik kattadı, bir kamalı var,
Demiyəsən boz qulaqlı xər imiş!
Naxçıvan aşıqlarının şeirləri əsasında onların adına yaradılan dastanrəvayətlərdə ictimai-tənqidi mövzular ön plana çəkilirdi. Aşığın qarşılaşdığı
ictimai ziddiyyətlər, yerli bəylərin istismar və zülmünün tənqidi bu dastanrəvayətlərin mərkəzi mövzularından idi.
Naxçıvan aşıq mühitində ictimai-tənqidi mövzuların sənətə gətirilməsi Aşıq Məmmədcəfərin müasiri olan Aşıq Nəcəfalının yaradıcılığında
da özünü göstərirdi. Şahbuzun Kükü kəndindən olan bu aşığın da ədəbi
irsi itib-batmış, şeirlərinin çox az bir qismi və həyatı ilə bağlı bəzi rəvayətlər yaşlı qocaların hafizəsində yaşamışdır. Aşıq Nəcəfalının Şahbuzun
Aşağı Remeşen kəndində yaşayan qohumları onun həyatı ilə maraqlı
dastan-rəvayətlər söyləyirlər.
Bu rəvayətlərin birində deyilir ki, Aşıq Nəcəfalı Kükü kəndinin bəyi
Qara ağanın nökəri imiş. Bir gün Qarabağın bəyləri «Keçəl dağ» yaylağına istirahətə gəlirlər. Bu bəylərin arasında Qara ağanın Mahmud bəy
adında qarabağlı bir dostu var idi. Odur ki, Qara ağa öz nökəri Nəcəfalını
göndərir ki, gedib yaylaqdan Mahmud bəyi qonaq gətirsin. Nəcəfalı Mahmud bəyi gətirməyə gedərkən orada onun qızı Pərzad xanımı görüb ona
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vurulur. Ancaq özünü sındırmamaq üçün Pərzad xanıma bildirir ki, Qara
ağanın oğludur. Pərzad xanım da Nəcəfalıya aşiq olur. Qara ağanın evində
Mahmud bəyin gəlişinə görə ziyafət verilir. Bu ziyafətdə Qara ağa eşidir
ki, nökəri yalan danışıb, özünü bəy oğlu kimi nişan verib. Odur ki, Nəcəfalını döydürüb evdən qovur. Nəcəfalı isə Qara ağanın evini tərk edən zaman ona olan qəzəbini belə ifadə edir:
Zaman belə qalmaz, bir dövran gələr,
Ağalar alçalar, nökər yüksələr.
Qamçı işdən düşər, ürəyim bilər,
Zülmünü yadına salarsan bir gün!
Mən bilirəm, məndən xuda alıbdır,
Özüm qovulmuşam, haqqım qalıbdır,
Yerinən göy bu zülm ilən dolubdur,
Vaxt olar bu günü dilərsən bir gün!
Nəcəfalı sənə dedi sözünü,
Qan-yaş ilə sən doldurdun gözünü,
Bir vaxt olar tanıyarsan özünü,
Əhdini nökərdən dilərsən bir gün!
Mühafizə olunmuş bu nümunələr Aşıq Nəcəfalının yetkin qələm sahibi olduğunu təsdiq edir. Çox təəssüf ki, bu nümunələr başqa aşığın ədəbi
irsindən heç nə qalmamışdır.
XIX əsr Şahbuz aşıqları içərisində Ululu Kərim adı ilə tanınmış istedadlı bir xalq aşığı olmuşdur. Tədqiqatlarda bu aşığın XVIII əsrin sonlarında Qarabağ xanlığının ərazisinə daxil olan Ulu kəndində (indiki Sisyan
rayonunda) doğulduğu və XIX əsrin əvvəllərində Şahbuz rayonunun Aşağı
Remeşin kəndinə köçüb ömrünün sonunadək orada yaşadığı göstərilir.
Ululu Kərim şeirlərindən müəyyən etmək olur ki, o, dövrünün kamil
ustad aşıqlarından dərs almış, özü də kamil, ustad aşıq olmuşdur:
Bir dərin dəryayam, coşa gəlmişəm,
Heç gəmi işləməz, qəvvas üzəmməz.
Bir kamil ustaddan dərsim almışam,
Nakamil mollalar bunları bilməz.
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Aşığın xalq arasında dillərdə dolaşan bir çox qoşma, gəraylı, təcnis və
ustadnamələri vardır. Təcnislərində işlənən cinas qafiyələr, söz və ifadələr
ağızlarda bəzi dəyişikliyə uğrasa da, aşığın yetkin qələm sahibi olduğunu
təsdiq edir:
Bülbülün harayı budağa düşmüş,
Sinəm çalın-çarpaz bu dağa düşmüş,
Məcnunam, məskənim bu dağa düşmüş,
Seyr eylərəm səhraları təkhatək.
Kərim deyər yaralarım yaradan,
Xəstə cismim sızıldaşır yaradan,
Yeri, göyü, ərşi-kürlüşlü yaradan,
İmdad eylə, yet dadıma təkhatək.
XIX əsr Azərbaycan aşıqlarının yaradıcılığında olduğu kimi, Ululu
Kərimin qoşma və gəraylılarında da doğma vətən torpağının təbiəti, Şahbuz dağlarının sərin yaylaqları tərənnüm olunur. Şair-aşıq peyzaj təsvirinə
həsr etdiyi «Yaylağında» rədifli bir gəraylısında Şahbuzun Keçili yaylağının təbii mənzərələrini, bu yerin axarlı çaylarını, təbiətə yaraşıq verən
əlik və marallarını, el qızlarının gözəlliyini nəzmə çəkir:
Ay ağalar, möcüz gördüm,
Mən Keçilin yaylağında.
Süsən, sünbül, tər bənövşə,
Qız Keçilin yaylağında.
Gözəlləri bölük-bölük,
Dörd bir yanında var hörük,
Bilməm maraldı, ya əlik,
Qız Keçılin yaylağında.
Yaz olar, çıxallar dağa,
Bulud oynar, hava yağa,
Kəsəllər qurban sadağa,
Qız Keçilin yaylağında.
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Üst yanı Toxluca qaya,
Axar-baxarı var çaya,
Gözəlləri ağca maya,
Qız Keçilin yaylağında.
Alt yanı Nursdu, Külüsdü,
Mollası yox, işi pisdi,
Kərim deyər məndən küsdü,
Qız Keçilin yaylağı da!
El içində bir sıra aşıqların və yerli qocaların dilində Ululu Kərimin
müəmmalı bağlamaları da dolaşmaqdadır. Bu bağlamaların nə münasibətlə deyilməsini söyləmək çətindir. Lakin şeirlərin məzmunu onların izaha ehtiyacı olduğunu göstərir. Bağlamaların müəmması ya aşığın özü tərəfindən açılmamış, ya da onların açılma bəndləri hafizələrdən silinmişdir.
Nümunə üçün bu bağlamalardan birinə nəzər salaq:
Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim,
Burda bir dərya var, ayağı yeddi.
Üç yüz altmış şamlar yanar içində,
Şöləsi bərq verir, çırağı yeddi.
Altmış min darvaza, altmış min bazar,
Altı min içində həm əsası var,
Altmış min məscidi, tamam laləzar,
Alişan taxtı var, otağı yeddi.
Nə canlıdı cansız üstdə məskəndi?
Nə məcazdı qabağıncan səsləndi?
Necə şeydi əl dəyməmiş bəsləndi?
Üstündə sallanıb qabağı yeddi.
Nə bağmandı, üç yüz altmış bağı var?
Üç yüz altmış bağın üç budağı var,
Kərimin dünyadan keçən çağı var,
Səkkiz ev yaslanıb ocağı yeddi!
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Ululu Kərimin öz vətəni olan Şahbuz ərazilərində dillər əzbəri kimi
dolaşan bu bağlaması prof. Əzizə Cəfərzadənin tərtibi ilə çap olunmuş
Mücrim Kərim Vardaninin «Sünbülsatan» əsərində Mücrim Kərimin adına
çıxılmışdır.
Ululu Kərimin əxlaqi və tərbiyəvi mahiyyət daşıyan ustadnamə və
nəsihətnamələri də vardır. Çox qismi qoşma formasında yazılan bu ruhlu
şeirlərində aşığın didaktik və tərbiyəvi fikirləri əsas yer tutur:
Fürsət əldə ikən yaxşılıq eylə,
Həmişə əlində ixtiyar olmaz.
Gəl güvənmə dövlətinə, malına,
Mala, mülkə, ömrə etibar olmaz.
Dörd yanımız bağça ola, bağ ola,
Sinəm üstü düyün ola, dağ ola,
Bir kiçik ki, böyüyünə ağ ola,
Düşər el gözündən, bəxtiyar olmaz.
Ululu Kərimi axtaran tapar,
Bir könülü yapan Kəbəni yapar,
Sən çalış işini haqq ilə apar,
Haqdan qeyri kimsə sənə yar olmaz!
Çox təəssüfləndirici haldır ki, şeirdə Ululu Kərimin adı açıq şəkildə
işlənməsinə baxmayaraq aşığın bu şeiri də 1983-cü ildə «Elm» nəşriyyatı
tərəfindən buraxılan «Azərbaycan aşıqları və el şairləri» kitabının birinci
cildində Mücrim Kərimin şeiri kimi verilmişdir.
XIX əsr Şahbuz aşıqları içərisində xalq tərəfindən dastanlaşdırılan
Aşıq Həsənalı da istedadlı aşıqlar sırasına daxil idi. Bu aşıq Şahbuzun
Zırnel kəndindən omuşdur. Xalq arasında onun da şeirləri əsasında dastan
və rəvayətlər yaradılmışdır. Aşığın gənclik illərindəki məhəbbəti ilə bağlı
el arasında belə bir dastan-rəvayət yaradılmışdır.
Deyilənə görə bir gün Aşıq Həsənalı Sisianın Darabas kəndində Gülənbər adlı bir qıza aşiq olur. Datan-rəvayətdə Aşıq Həsənalı ilə Gülənbərin ilk görüşü belə verilir:
Aşıq Həsənalı:
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Başına döndüyüm gözəl Gülənbər,
Vuruldum hüsnünə sən tək ceyranın.
Eşitmişəm gözəlisən cahanın,
Əsirgəmə mən tək yardan dərmanın.
Gülənbər:
Haradan aradın, haradan buldun?
Nədən bildin gözəliyəm cahanın,
Məni gördün, sən ki, oldun dərd əhli,
Ya dərdin məndədir, ya da dərmanın.
Bu görüşdə Aşıq Həsənalı qızın haralı və kimlərdən olduğunu soruşur. Məlum olur ki, bu qız Duluslu Məhəmməd bəyin qızıdır, sonradan
köçüb Darabasa gəlmişlər. Gülənbər:
Dulusluydum, indi Darabaslıyam,
Qəlbi qan ağlayan qəm libaslıyam,
Gözü yol gözləyən, qəlbi yaslıyam,
Əzəldən beylədi dövrü cahanın.
Sən bizi arayıb axtarsan əgər,
Darabasda yoldan kənar bir qədər,
Məhəmməd qızıyam, adım Gülənbər,
Aslan yarı ollam sən tək oğlanın.
Qızla oğlanın bu görüşündən Məhəmmd bəy xəbər tutar və Aşıq Həsənalını o ki, var döydürüb kənddən qovur. Gülənbər Həsənalının ayrılığına dözə bilmir və sevgilisinə bir məktub yazıb atasının çobanı Səttara
verir və deyir:
Başına döndüyüm əhli-hal çoban,
Sən gedərsən Naxçıvana yetərsən.
Nabələd olsan da, xəbər alarsan,
Bu məktubu o oğlana verərsən.
Baislərin görüm üzü gülməsin,
Heç bir gözəl Gülənbər tək olmasın,
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Elə çatdır özgə adam bilməsin,
Çəkib onu bir pünhana, verərsən.
Axtarıb arayıb tapıb özünü,
Çatdırarsan ona mənim sözümü,
De, eşitsin, bilsin sözün düzünü,
Gəlsə düşməz nahaq qana, verərsən.
Gülənbər məktubunda sevgilisi Həsənalıya onun yolunu gözlədiyini
bildirir və tanınmamaq üçün libasını dəyişib Darabasa gəlməsini söyləyirdi. O həmçinin sevgilisinə ondan başqa heç kimə könül verməyəcəyini
və əhdinə sadiq qalacağını bildirirdi:
Oğlan, hara gedib, nə axtarırdın?
Mənim atam ilə bədə varırdın,
Əgər ki, qəlbində yar axtarırdın,
Üz qoyuban Darabasa gələrsən.
Atam, anam belə bir iş görərsə,
Sınmış qəlbi əyri qoyub hörərsə,
Səni qoyub başqasına verərsə,
Mən ölərəm, sən də yasa gələrsən.
Gülənbərəm, mən çəkirəm ah-zarı,
Nə müddətdir gözləyirəm yolları,
Əgər ki, gələsən sən bizə sarı,
Bürünərsən tərs libasa, gələrsən.
Gülənbərin göndərdiyi çoban Səttar gəlib Şahbuzun Xinzirək kəndinə çatır və Mədəd adlı birinin evində qonaq olur. Mədəd çobana bələdçilik edir, gəlib Şahbuzun Zırnel kəndində Aşıq Həsənalı ilə görüşürlər.
Həsənalı Gülənbərin məktubunu oxuyub sevgilisinin dediyindən hali olur.
Lakin Məhəmməd bəyin onu döydürüb kənddən qovdurması xatirindən
çıxmır. O bilir ki, Gülənbərin ardınca Darabasa getsə, yenə müsibətə
düşəcək. Odur ki, Gülənbərə belə bir məktub yazıb çoban Səttara verir:
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Güllər içrə seçdim süsənbər səni,
Bilirəm özümə bir ənbər səni,
Həsənəm, sevmişəm, Gülənbər səni,
Düşməgilən kəm xəyala, gəlmənəm.
Başqasına baxıb köks ötürmənəm,
Səndən özgə gözəl mən gətirmənəm,
Ölərəm, mən səndən əl götürmənəm.
Başım düşər qalmaqala, gəlmənəm.
Demirəm qorxuram xanü bəyindən,
Xəyal düşüb qeyri hala, gəlmənəm.
Əyər sən gələsən, yolun gözlərəm,
Üz döndərib, o mahala gəlmənəm.
Aşıq Həsənalı məktubunda sevgilisi Gülənbərə Darabasdan gizlicə
çıxıb Naxçıvana onun yanına gəlməyi tapşırır və yazırdı:
Əgər ki, arasan mənim yerimi,
Sevər olsan, bu mahala gələrsən.
Mənim dediyimi atan bilməsin,
Başım düşərqilü-qala, gələrsən.
Hələ yaşayıram, bu cahandayam,
Bəy, ağa gözündən çox pünhandayam,
Dulusdan gəlmişəm, Naxçıvandayam,
Məni sevsən, bu mahala gələrsən.
Adım Həsənalı, özüm sərsəri,
Bu qısa məktubla verdim xəbəri,
Keçərsən gələrsən Uruddan bəri,
Ağdabandan aşıb dala, gələrsən.
Çoban Səttar Aşıq Həsənalının məktubunu aparıb Gülənbərə verməzdən qabaq Məhəmməd bəyin ilxıçısını görür və Naxçıvandan gəlib
Gülənbərə məktub gətirdiyini söyləyir. İlxıçı bu işlə maraqlanıb məktubu
çoban Səttardan alır və aparıb Məhəmməd bəyə verir. Məhəmməd bəy fi28
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kirləşir ki, bu işi belə qoysa Aşıq Həsənalı bir gün gəlib qızı qaçıracaq və
onu el içində xar edəcək. Odur ki, dərhal qızı Gülənbərə toy eləyir və onu
dostu Səfər bəyin oğluna verir.
Uzun illər keçir, Həsənalı bir gün Darabasa gedir. Lakin eşidir ki,
Gülənbəri zorla başqasına ərə veriblər. Odur ki, el içində xar olmasın deyə
Darabasdan Mələk adlı bir qız gətirir ki, kənddə desinlər ki, aşıq getdi
sevgilisini gətirdi.
Çox maralıdır ki, Aşıq Həsənalı ilə Gülənbərin sevgisinə həsr olunmuş bu dastan özünün süjeti və kompozisiyası baxımından klassik Azərbaycan məhəbbət dastanlarına bənzəmir. Burada dastan qəhrəmanı kimi
verilən Aşıq Həsənalı Azərbaycan məhəbbət dastanlarının qəhrəmanları
kimi öz sevgilisi yolunda diyarbədiyar gəzib müsibətlərə düçar olmur və
əsərin sonunda sevgilisinə də qovuşmur. O, Məhəmməd bəy tərəfindən bir
dəfə döyüldüyü üçün ikinci dəfə cəsarət edib sevgilisi Gülənbərin dalınca
Darabasa getmir və əksinə, sevgilisinin onun yanına gəlməsini istəyir. Lakin dastanda verilən Gülənbər surəti klassik məhəbbət dastanlarımızın qadın qəhrəmanlarına bənzəyir. Sevgisinə sadiq qalan və ona məktub göndərib yolunu gözlədiyini bildirən bu sədaqətli kənd gözəli başqasına zorla
ərə verilir.
Dastanda Aşıq Həsənalının klassik aşiqanə məhəbbət dastanlarımıza
xas olmayan sevgilisinin ardıca getməməsi sujeti təsdiq edir ki, «Həsənalı
və Gülənbər» adlı bu dastan mükəmməl sujetli dastanlarımızdan olmamış
və aşığın həyatı ilə bağlı olan əhvalatlar əsasında xalq tərəfindən sadəcə
olaraq tərcümüyi-hal faktları kimi bədiiləşdirilmişdir.
Aşıq Həsənalının ədəbi irsindən müdrik xalq kəlamları ilə səsləşən
bir neçə nəsihətamiz qoşmaları da qalmışdır. Bu qoşmalarda aşığın əxlaqi
və nəsihətamiz fikirləri verilir:
Eşit bu sözümü, çıxartma yaddan,
Gözləgilən özün su ilə oddan,
Ağıllı kişidən, düzgün övrətdən,
Törəyən bir uşaq gic olmaz, olmaz.
Həsənalı hər yetənlə üz olmaz,
Namərdin dediyi doğru, düz olmaz,
Nə tülküdən aslan, sərçədən qaz,
Yetim quzu gəlib qoç olmaz,olmaz.
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XIX əsr Şahbuz aşıqları içərisində Aşıq Molla İsmayıl da öz dəstixətti ilə seçilən aşıqlardan olmuşdur. Məşədi Məhəmməd oğlu Molla
İsmayıl Şahbuzun Aşağı Qışlaq kəndində doğulmuş, orada da yazıb yaratmışdır. Şahbuzun qocaman sakinləri bu aşığın otuza yaxın şeirlərini və
onun şəxsi məhəbbəti ilə əlaqədar yaradılmış bir dastan-rəvayəti hafizələrində qoruyub saxlamışlar. Əldə olunan bu nümunələr içərisində aşığın
ictimai məzmunlu şeirləri də vardır. «Tanrı » rədifli bir gəraylısında aşığın
aclıq illərində çəkdiyi iztirabları ifadə olunmuşdur:
Uşaq ağlar, əppək istər,
Gəl qulaq as saza, tanrı.
Bu tutuş ki, sən tutubsan,
Biri çıxmaz yaza, tanrı.
«Dağlar» rədifli gəraylısında isə aşığın dərdli qəlbinin çırpıntıları və
Şahbuz elinin aclıq illərində keçirdiyi acınacaqlı günlərin təsviri vətən
dağlarına xitab şəklində verilir:
Didəmin qanlı yaşından,
Şahbuz yatmaz göz yaşından,
Dumanı getməz başından,
Baharı qış olan dağlar!
Biçarə İsmayıl özüm,
Haqq yanında ötgün sözüm,
Beş qardaşın biri özüm,
Viranə qal, talan, dağlar!
«Yoxsulluq» rədifli şeirində də aşığın iqtisadi güzəranın ağırlığına
olan tənqidi münasibəti ön plana çəkilir:
Bu dünyada kor eylərsən insanı,
Səni görüm kor olasan, yoxsulluq.
Şeytan kimi qovulasan dərgahdan,
Cəhənnəmdə var olasan, yoxsulluq!
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Aşıq Molla İsmayılın şeirləri içərisində onun izaha ehtiyacı olan cinas bağlamaları da vardır. Bu cür cinas bağlamalarında aşığın sənətkarlığı
və omonim qafiyələrdən istifadə bacarığı üzə çıxır:
Ay ağalar, beş gözələ uğradım,
Gözüm düşdü gözəllərin üçünə.
İstərsən kövsərdən sirab alasan,
Qul olginən, qulluq eylə üçünə.
Kim yandırdı kimin dü balü pərin?
Ustadı yolunda kim qoydu sərin?
Kimlər dedi ustadına afərin?
Biri mimdi, biri cimdi, üçü nə?
Allah peyğəmbərə göndərdi salam,
Onların şəninə oxur kim kəlam?
Beş ulu peyğəmbər, dəftəri-aləm,
Biri Nuhdu, bir İbrahim, üçü nə?
İsmayıl der budu sözün kutahı,
Heydərə qul olan heç çəkməz ahı,
Dilində vird eylə kalamullahı,
Əməl eylə beş vaxtını üçünə.
Aşığın yaradıcılığında aşiqanə məhəbbət mövzusu da əsas yer tutur.
Onun bu mövzuya həsr olunmuş şeirlərində sadə kənd gözəlləri, Şahbuz
elinin yaraşıqlı qız-gəlinləri tərənnüm olunur:
Qaşları qaradır, gözləri xumar,
Darayıb tellərin, veribdi tumar,
Xudam yaradıbdı hamısın təyyar,
Açılan baharın lalası gəlin,
Bu axar suların sonası gəlin.
Qaşları qaradır, gözləri xumar,
Kipriyi neştərdi, adamı çalar,
Ərinin oxşarı elə bil himar,
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Cəmi dünya malı bahası gəlin,
Bu axar suların sonası gəlin.
Aşığın bir sıra lirik gəraylılarında isə ömrün vəfasızlığından şikayət
olunur, yar yolunda çəkilən sitəmli günlər yada salınır və cavanlıq günlərinin keçib getməsi yanıqlı bir dillə nəzmə çəkilir:
Cavan ömrün bada getdi,
Salmadı yar yada məni.
Fələk görün nələr etdi,
Yar gətirdi dada məni.
Ömür getdi hədər yerə,
Qan ağlar kim məni görə,
Dost görmədim bircə kərə,
Yar salmadı yada məni.
De bu dərdə dözüm necə,
Dərdim bilən yoxdu bircə.
Can verirəm yar gəlincə,
Öldürdü bu qada məni.
İsmayılam həsrət gülə,
Zalım fələk, aman elə,
Məzar üstə anam gələ,
Dostlar sala yada məni.
Aşıq İsmayılın qocalıq çağlarını əks etdirən bədbin ruhlu şeirləri də
vardır. Bu ruhlu şeirlərində aşığın qocalıq vaxtlarında keçirdiyi bədbin
əhvali-ruhiyyəsi öz əksini tapır:
Divanə İsmayıl, bu qoca vaxtı,
Neyləyim ki, fələk kəm gözlə baxdı.
Eşqin xəncərini sinəmə taxdı,
Axır zamanımdır, ellər, ölürəm!
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Başqa bir qoşmasında isə aşığın «əcəl yastığına baş qoyan zaman»
ömrünün son çağında həyatdan ayrıldığı üçün keçirdiyi təəssüf və bədbinlik ifadə olunur. Aşıq-şair fikir və xəyalında hələ yaza bilmədiyi çox şeyin
qaldığını, oğul-uşağından və qohum-qardaşından ayrildığını dərin kədər
hissi ilə vurğulayırdı:
Əcəl yastığına başım yetəndə,
Fikrim xəyalımda nə isə qaldı.
Ya məndul gey, ya zərbab gey, ya zər gey,
Əynimdə libasım nə isə qaldı.
Qızılın, gümüşün yoxdu dəyəri,
Qılıncın, qalxanın yox havadarı,
Qohumum, qardaşım, gül üzlü yarım,
Oğul-uşaqlarım nə isə qaldı!
Bu dünyada beş gün gəzdik əmanət,
Əmanətə gəl eyləmə xəyanət.
Ya bir dayət imiş, ya bir imarət,
Əlvan otaqlarım nə isə qaldı!
Nə İsrafil kimi sur çalasan,
Nə Əzrail təkin canlar alasan,
Nə İsmayıl tək fəqir olasan,
Divanım, kitabım nə isə qaldı!
El içərisində Aşıq Molla İsmayılın həyatı və nakam məhəbbəti ilə
əlaqədar onun öz şeirləri əsasında kiçik dastan-rəvayət sonrakı illərdə təktək sənət həvəskarları tərəfindən sahmana salınmışdır. Çünki dastanın dili
XIX əsr Azərbaycan canlı xalq və ədəbi dilinin tələblərinə və üslubi xüsusiyyətlərinə cavab vermir. Lakin dastan-rəvayət aşığın həyatı və ilk nakam
sevgisi ilə bağlı olduğu üşün müəyyən elmi əhəmiyyət kəsb edir.
Dastan-rəvayətdə deyilir ki, bir gün valideynləri İsmayılı evləndirmək istəyirlər. Şahbuzun Biçənəkdən yuxarı kəndində yaşayan Bədircahan adlı bir qızı köhnə qayda ilə İsmayıla nişanlayırlar. İsmayıl Bədircahanın üzünü görməsə də, dədə-baba adətinə tabe olur. Toy günü Aşağı

33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

Qışlaq kəndinin mollası Molla Əhməd İsmayılın anası ilə Zeynəbdən bir
cüt naxışlı yun corab istəyir.
Zeynəb arvad isə tabağa qoyacağı qırmızı, yaşıl və çəhrayı rəngli
corabları yerbəyer eləyib mollaya cavab verir ki, bax, bu bir corab gəlinin
qardaşının, biri atasının, biri də əmisinin. Xülasə, artıq corabım yoxdur ki,
sənə verim. Zeynəb arvadın bu sözündən Molla Əhməd bərk hirslənir və
hədə-qorxu gəlib gedir. Vaxt olur ki, İsmayıla gəlin gətirməyə gedirlər.
Molla Əhməd oğlan evini gəlinin dalınca göndərir, özü isə qayıdıb Molla
Cəfərlə birlikdə bir tərs dua yazıb yandırır, külünü isə tüfəngə qoyub atır
ki, heç nə ələ gəlməsin.
Molla Əhmədin cadusu İsmayılı sağalmaz dərdə salır. Toy gecəsi isə
nə qədər çalışırlar, gəlin atdan düşmür və evlərinə qayıtmaq istəyir. Bəyin
adamları və kənd camaatı bu rüsvayçılığa razı olmurlar. Gəlini aparıb
qonşuya qoyurlar ki, bəlkə sonra razı salarlar. Ancaq Bədircahan inadından dönmür. Bu rüsvayçılığa dözə bilməyən İsmayıl xəstələnib yatağa
düşür və üzünü görmədiyi bir qızı ona gəlin gətirdiyi üçün anasını məzəmmətləyir və Molla Cəfəri qarğıyır:
İsmayılam, düşdüm mən də çöllərə,
Xəncər batsın görüm yaman gözlərə,
Həsrət qoydu məni gül sənəmlərə,
Lənət gəlsin görüm Molla Cəfərə.
Bədircahanı yola gətirmək üçün dua yazdırırlar, İsmayılı isə ziyarət
üçün Xorasana aparırlar. Lakin heç nə bəyə və gəlinə kömək eləmir.
Zeynəb arvad iki inəyini və bir gəbəsini aparıb Molla Əhmədə verir ki,
bəlkə o, cavanlara kömək edə. Ancaq yenə də bir çarə hasil olmur.
Bir gün İsmayıl anasından xahiş edir ki, Bədircahanı yola gətirib bulağa aparsın və İsmayıl bulaq başında qızla görüşüb onu razı salsın ki, bəlkə
bu yolla rüsvayçılıqdan yaxasını qurtara. Qonşu qızlarının köməyi ilə
Bədircahanı bulağa aparırlar. İsmayıl sazını da götürüb Bədircahanı görmək
üçün bulağa gedir. Qızı ələ gətirmək üçün onu sazla tərif etməyə başlayır:
Yenə halqalanır ahu saşların,
Aləmə od salır kaman qaşların,
Biçarə İsmayıl, qanlı yaşların,
Aləmi sellərə verəcək oldu.
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İsmayılın səsinə kəndin camaatı yığılıb gəlir. Adamların cəmləşdiyini
görən Bədircahan özünü itirir, arxaya dönəndə niqabı üzündən düşür.
İsmayıl Bədircahanın alma yanaqlarını görüb ürəyi tab gətirmir və yenə də
sazını sinəsinə sıxıb deyir:
Cəllad baxışların səbrim alanda,
O şahmar saçların məni çalanda,
Niqab üzdən atıb yana salanda,
İsmayıl seyrinə çıxacaq oldu.
Lakin Bədircahan İsmayılın sözünə məhəl qoymayıb ondan uzaqlaşır. İsmayıl qızın dalınca getmək istəsə də, ayaqları yerimir və deyir:
Beş qədəm yeridim, qurudu qanım,
Yeddi göydən keçdi ahü fəğanım,
Elə ki, gözümdən yayındı, canım
O yarın yolunda çıxacaq oldu.
Bir tovuz geyimli, laçın bəzəkli,
Yayındı gözümdən, gedəcək oldu,
Nakam İsmayılın ağlar didəsi,
Şahbuzu sellərə verəcək oldu.
Bu vaxt İsmayıl görür ki, anası oğlunun bu halına camaatın arasında
zulum-zulum ağlayır. Odur ki, anasına üzünü tutub Bədircahanı qarğıyır:
Gecə-gündz mən ağlaram zarü-zar,
Şahbuzun dağların eylərəm tar-mar,
Anacan, könlümü qoyma intizar,
Başında çatlasın öz havan, gəlin!
Bədircahan yarğanı aşıb gözdən itir. İsmayıl bu işə bir çarə olmadığını
görüb camaata deyir:
Ay ağalar, birtərlanı uçurdum,
Sağ əlimdən sol əlimə alınca,
Onu alan xeyrin, bəhrin görməsin,
Naləm vardır mənim onun dalınca.
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Kəndin ağsaqqalları İsmayılın anasına məsləhət verirlər ki, kasıblara
nəzir-niyaz paylasın, bəlkə oğlunun qisməti dəyişə. Zeynəb arvad ağsaqqalların məsləhəti ilə gedib Molla Əhmədə verdiyi bir gəbəsini və iki danasını
alıb gətirir. İnəkləri kəsib kasıb-kusuba paylayır. Bütün camaat Allahdan
dua edirlər ki, İsmayıla bir halal qız yetirsin. Camaatın duası qəbul olunur.
Bir gün İsmayıl yatıb yuxuda görür ki, nişanlısı Bədircahan ilan cildinə girib onu çalmaq istəyir. O, qışırıb yuxudan oyanır və yuxusunu anasına
danışır:
Eşidənlər, görün bu söz yalandı?
Leyli dərdi Məcnun çölə salandı,
Hamı bilir ilan adam çalandı,
Özüm öz əlimlə mar alan könlüm.
Anası İsmayıla təskinlik verir. İsmayıl bir gün yuxuda nurani bir qoca
görür. Yuxuda ona deyirlər ki, Bədircahan şahmar ilana dönüb, ondan sənə
yar olmaz. Sübh tezdən bulağa get, qarşına çıxan Nənəqız adlı birinci qız
sənin qismətindir. İsmayıl yenə də yuxusunu anasına danışır. Anası deyir
ki, oğul, verdiyimiz nəzir-niyaz qəbul olunub. Bədircahanı yadından çıxart
və bulağa get. Anasının sözü İsmayıla xoş gəlir və könlünə xitab edib deyir:
Dəli könlüm, nə divana gəzirsən?
Biçaradı, ondan sənə yar olmaz.
Düz çıxmaz ilqarı, əhdi, peymanı,
Hərcayıdı, onda düz ilqar olmaz!
İsmayıl sazını da götürüb bulağa gedir. Bir zaman görür ki, uzaqdan
sərv boylu, yaraşıqlı bir qız gəlir. İsmayıl bu qızın gözəlliyinə aşiq olur.
Nə qədər çalışır ki, qıza bir söz desin, amma nitqi tutulur. İşi belə görüb
dağları qarğıyır:
Dağlar, otun qurusun,
Otun, suyun qurusun,
Sənin də mənim kimi,
Matın-qutun qurusun.
Bu vaxt bulağa bir dəstə qız gəlir. Onlar İsmayılı tanıyır və deyirlər ki,
bu oğlan Bədircahanın nişanlısıydı, qız ona gəlmədi, çıxıb getdi. Qız bu
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sözü eşidir və sənəyini götürüb getmək istəyir. İsmayıl qızın getdiyini görüb sazını sinəsinə sıxır və deyir:
Bir sözüm var sənə pünhan deməli,
Qayıt olsan deyim, gəl, sənə qurban.
Həsrətdəyəm didarını görməyə,
Söyləyim dərdimi, bil, sənə qurban.
İsmayıl der əzəl yetdim kamala,
Gözəllikdə nöqsan yetməz camala.
Düşmən görüb düşmə özgə xiyala,
Dost kimi bir əylən, dur, sənə qurban.
Qız bu sözdən sonra ayaq saxlayır. İsmayıl qızın dayandığını görüb
yenə deyir:
Əyninə geyibsən əlvan naxışı,
Könlüm bir şüşədi, gəl vurma daşı.
Elimin göyçəyi, könlümün quşu,
Uçurmam gedəsən bu eldən səni.
İsmayıl görür ki, qız dayanıb ona baxır, dərhal mətləbi anlayır. Yaxınlaşıb danışırlar, sözləşib əhdi-peyman bağlayırlar. Bu vaxt İsmayılın
anası bir dəstə kənd camaatı ilə gəlib çıxır. İsmayıl onları görüb qəlbi
fərəhlənir və deyir:
Behiştdə hurilər, göydə mələklər,
Gözəllikdə bizim yarı deyiblər.
Yusif çıxdı o bazarda satıldı,
Kasad olmuş o bazarı deyiblər.
Zeynəb arvad oğlu İsmayılın təzə sevdasına çox sevinir. Qohumqəbiləni götürüb Nənəqıza elçi gedir, sözünü alıb büsat qururlar, toy edib
cavanları qovuşdururlar. Şahbuzun yaşlı qocalarının dediyinə görə Aşıq
İsmayıl Nənəqızla evləndikdən sonra onun Əsəd, Nəsir və Şirin adlı üç
oğlu, Əmmənisə və Mirvari adlı iki qızı olmuşdur. Aşığın oğlu Şirindən
olan nəvəsi Mirvari Biçanəyə ərə gedib orada yaşayır.
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Göründüyü kimi, bu dastan-rəvayət Aşıq İsmayılın bilavasitə öz şəxsi
həyatı ilə bağlıdır. Dastanın əsas süjeti qarşılıqlı sevginin həyatda hər şeyə
qalib gəlməsi ideyası üzərində qurulmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, dastanda
Aşıq İsmayılın birinci məhəbbəti baş tutmur və cadu, tilsim vasitəsilə
gənclər bir-birinə qovuşa bilmirlər. Əslində Aşıq İsmayılla Bədircahanı birbirinə qovuşmağa qoymayan molla Əhməd və onun cadusu dastanda bir
ədəbi priyomdur və bu səhnə dastanın ideyası üçün yardımçı motivdir.
Çünki Aşıq İsmayıl Bədircahanın üzünü görməmiş, onunla klassik məhəbbət dastanlarımızda olduğu kimi əhdü-peyman bağlayıb sevişməmişdi.
Bədircahanı İsmayıla anası Zeynəb köhnə adətlə nişanlamışdı. Odur ki,
qarşılıqlı sevgiyə əsaslanmayan bu nigah dastanda baş tutmur. Lakin Aşıq
İsmayılın ikinci nigahı qarşılıqlı sevgiyə əsaslanır. Aşıq İsmayıl klassik
məhəbbət dastanlarımızda olduğu kimi, qismətini yuxuda görür, ikinci
sevgilisinə azad təbiətin qoynunda, bulaq başında rast gəlib onunla görüşür,
aşiq olur və əhdü-peyman bağlayır. Dastanın bu xətti klassik Azərbaycan
aşiqanə məhəbbət dastanlarımızın sevgi xətti ilə üst-ütə düşür.
Lakin yekun olaraq qeyd etməliyik ki, XIX əsr Şahbuz aşıqlarının həyatı ilə əlaqədar yaradılan bu dastanları sözün həqiqi mənasında dastan adlandırmaq olmaz. Çünki bunların heç biri süjet və kompozisiya baxımından
klassik Azərbaycan məhəbbət dastanlarımızın struktur tələblərinə cavab vermir. Aşıqların həyatı ilə bağlı olan bu rəvayətlər yerli xalq aşıqları tərəfindən
bəsit süjet şəklində dastanlaşdırılmış və el məclislərində oxunmuşdur.
XIX əsrdə Şahbuzla yanaşı, Naxçıvan ətraf kəndlərində də bir sıra
xalq aşıqları yazıb yaradırdılar. Bunların sırasında Dəvəçi Heydər və Aşıq
Cəfər özlərinin yetkin yaradıcılıq üslubu ilə başqa aşıq-şairlərdən seçilirdilər. Aşıq Cəfər Naxçıvanın Şıxmahmud kəndindən idi. Onun ədəbi irsinin çox qismi itib-batmış, lirik şeirlərindən bəzi nümunələr qorunub saxlanılmışdır. Əldə olan qoşmalarından Aşıq Cəfərin daha çox lirik mövzularda yazmasını müəyyən etmək olur. Onun «Kimi» rədifli qoşmasında el
gözəlləri xan Arazla, azad təbiətlə təmasda tərənnüm olunur. Şeirlərində
el gözəllərinin həyati planda təsvir və tərənnüm olunması Aşıq Cəfərin
realist yaradıcılıq üslubuna malik olduğunu təsdiq edir:
Qızlar durub xan Arazın başında,
Eybi yoxdur kirpiyində, qaşında,
Həddi-buluğ, on dörd-on beş yaşında,
Sanasan dağların maralı kimi.
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Arazın dörd yanı sır ilə buzdu,
Kimisi gəlindi, kimisi qızdı,
Başına döndüyüm qız ala gözdü,
Könlümü eylədi qaralı kimi.
Ağ çarşab bürüyüb, gülləri yekə,
Kimisi cavandı, kimisi əkə,
İstəmir yaşmağı ağzına çəkə,
Düşübdü yarından aralı kimi.
Aşıq Cəfər burda qoydu nişana,
Ayrılıq həsrəti kar eylər cana,
Sinəmə gəlibdir bir neçə xana,
Deməsəm qalaram yaralı kimi.
Şərur-Dərələyəz mahalının Dəvəli kəndindən olan Dəvəçi Heydərin
qoşma və gəraylılarında da aşiqanə-lirik mövzular üstünlük təşkil edirdi.
Aşığın bir sıra qoşmalarında real həyati gözəllərin və dünyəvi eşqin tərənnümü verilir:
İki sevgi bir araya gələndə,
Sanasan behiştdə güllər açılır.
Bir-birinə nazü qəmzə edəndə,
Utana-utana dillər açılır.
Atlas zər-zibadan geyib əyninə,
Qızıl həmayili salıb boynuna,
İstədim ki, əl uzadam qoynuna,
Öz-özünə düymələri açılır.
Mən Heydərəm, mənzil oldu iraxlar,
Yar evində yanar şamü çıraxlar,
İki həsrət bir-birini qucaxlar,
Axar gülab kimi sellər açılır.
XIX əsr Naxçıvan aşıqları sırasında Ordubadın Dəstə kəndindən olan
və 114 il ömür sürən (1818-1932) Aşıq Abbas Dəhrinin də xüsusi xidməti
olmuşdur.
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Daha çox ifaçı aşıq kimi tanınan və də şeirlər yazan Abbas Dəhri teztez «Əncamü-şüəra» ədəbi məclisində iştirak edir, özünün sazlı-sözlü
şeirləri ilə məclisi rövnəqləndirirdi. Ədəbi irsindən məlum olur ki, Aşıq
Abbas Dəhri klassik Azərbaycan aşıq yaradıcılğının bəhrələndiyi kimi,
XIX əsr Şahbuz aşıqlarının yaradıcılığından da bəhrələnmiş, klassik və
yerli aşıqların şeirlərinə bənzətmələr yazmışdır. Onun qoşmalarının bir
qismi Cənubi Azərbaycanın Təbriz yaxınlığındakı Tufarqan kəndindən
olan Aşıq Abbas Tufarqanlının, Aşıq Hüseynin və şahbuzlu aşıq Ululu
Kərimin ustadnamə və şeirlərinə yazılmış bənztmələrdən ibarətdir. Aşıq
Abbas Tufarqanlının:
Özündən kiçiyi işə buyurma,
Sözün yerə düşər, heç miqdar olmaz.
Hər nə ki, kar görsən öz əlinlə gör,
İnsan öz işində cəfakar olmaz.
- qoşmasına yazdığı bənzətməsində Abbas Dəhri öz sələfinin yolu ilə gedir
və yaradıcılığında didaktik mövzulara üstünlük verirdi:
Özündən alçağa demə sözünü,
Sözün yerə düşər, miqdarı olmaz.
Hər nə ki, iş tutsan, özün tutginən,
Cəfası çox olar, minnəti olmaz.
Ululu Kərimin:
Salam verib bir məclisə varanda,
Yaxşı əyləş, yaxşı otur, yaxşı dur.
Dindirəndə kəlmə-kəlmə cavab ver,
Görən desin:barəkallah, yaxşıdır.
- ustadnaməsinə yazdığı aşağıdakı bənzətməsində də didaktik ruh vardır:
Həqiqətdə bir məclisə varanda,
Yaxşı otur, yaxşı danış, yaxşı dur.
Dindirəndə mərfətindən xəbər ver,
Görən desin: bərəkallah yaxşıdır.
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Abbas Dəhrinin Aşıq Hüseynin ustadnaməsinə də bənzətməsi vardır.
O, Aşıq Hüseynin:
Dad, həzar çəkərəm pərgarsız sazdan,
Ver, qurtar əlindən nəzir-niyazdan.
Gəzəyən arvaddan, güləyən qızdan,
Bazarlarda gəzən tula yaxşıdır.
- rədifli bənzətməsini yazmışdır. Lakin Abbas Tufarqanlıya, Aşıq Hüseynə
və Ululu Kərimə yazılan bu bənzətmələr çox güman ki, Açıq Abbas Dəhrinin ilk qələm təcrübələridir. Çünki bu bənzətmələrdə orijinallıq və yaradıcılıq yoxdur, Abbas Tufarqanlının, Ululu Kərimin və Aşıq Hüseynin şeir
və uatadnamələri bir qədər dəyişilmiş şəkildə təkrarlanır. Lakin Aşıq Abbas
Dəhrinin «Olmaz», «Yaxşıdır» rədifli digər qoşmaları da vardır ki, bu qoşmalarda aşığın orijinal və yaradıcı dəsti-xətti nəzərə çarpır:
Heyif deyil çuğul gələ bac ala,
Bir adam ki, gözü, könlü ac ola,
Ya bir divar binsından kəc ola,
Başı ərşə qalxsa, dibi düz olmaz.
Əsli olan əsli-kökün itirməz,
Qabaq tağı tər şamama yetirməz,
Peyvənd vursan söyüd meyvə gətirməz,
Göy söyüddə heyva olmaz, nar olmaz.
Aşıq yerişində işvə-naz olmaz,
Toyuq uçmaq ilə gəlib qaz olmaz,
Abbas ölməyinən aşıq azalmaz,
Ustadların sazı, sözü xar olmaz.
Abbas Dəhrinin «Yaxşıdır» rədifli qoşmasında da el ədəbiyyatından
gələn əxlaqi, nəsihətamiz fikirlər verilir:
Çox cahil var bevayıdır, özün bilməz,
Çox qoca var imanı yox, namaz qılmaz,
Qohum var ki, faydasızdır, kara gəlməz,
Çox yadlar var çox qohumdan yaxşıdır.
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Bu ruhlu şeirlərində Aşıq Abbas Dəhri poeziyada didaktik yolu əsas
götürür və şeirlərində müdrik el ağsaqqalı kimi çıxış edir. Təlim, tərbiyə,
əxlaq və davranış kimi ailə-məişət məsələlərinə tənqidi və nəsihətamiz
münasibət aşığın bu ruhlu şeirlərinin əsas qayəsini təşkil edir:
Maymaq uşaq əzəl başdan bəllənər,
Ev sirrini qonşulara qandırar,
Axşamacan küçələrdə vellənər,
Od üfürüb, yad çırağın yandırar.
Aşıq Abbas Dəhrinin Ordubad qocalarının dilində bir sıra nəsihətamiz bayatıları da dolaşmaqdadır. Bu bayatıların bir qismi «Dan yıldızı»
jurnalının səhifələrində də getmişdir:
Hər gələn özün bilməz,
Danışar, sözün bilməz.
Bulaqdan su doldurar,
Çeşmənin gözün bilməz.
Bu ruhlu bayatılarının bir qismində Abbas Dəhrinin öz oğluna nəsihətləri də verilir:
Əziz oğlum, qoy qalsın,
Doldur qəlyan, qoy qalsın,
Sözün keçməyən yerdə,
Ürəyində qoy qalsın.
Deyilənlər göstərir ki, Aşıq Abbas Dəhri müasiri olduğu Şahbuz və
Şərur-Dərələyəz aşıqlarından fərqli olaraq öz şeirlərində daha çox əxlaqinəsihətamiz və didaktik fikirləri aşıq şeiri üslubunda qələmə almışdır.
Aşıq yaradıcılığından verdiyimiz bu nümunələr təsdiq edir ki, XIX
əsrin birinci və ikinci yarısında Naxçıvanda güclü aşıq mühiti olmuşdur.
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Рамил ЯЛИЙЕВ
«КИТАБИ-ДЯДЯ ГОРГУД» БОЙЛАРЫНЫН
РИЙАЗИ-МОРФОЛОЖИ СТРУКТУРУ ЩАГГЫНДА
«Китаби-Дядя Горгуд» бойларынын рийази-морфоложи структуру бу
вахтадяк юйрянилмямишдир. Мягалядя дастандакы миф-епос-бой мцнасибятляринин ашаьыдакы рийази-морфоложи сявиййяляри диггят чякир: Дастанын мцгяддимясинин морфоложи сяъиййяси, Буьаъ бойунун рийази-морфоложи структур модели, Дяли Домрул бойунун рийази-морфоложи структур
модели, Буьаъ бойунун рийази-морфоложи структур модели, Газан ханын евинин йаьмаланмасы бойунун рийази-морфоложи структур модели,
Газан ханын оьлу Урузун дустаг олдуьу бойун рийази-морфоложи
структур модели, Салур Газанын дустаг олуб оьлу Урузун чыхардыьы бойун рийази-морфоложи структур модели, Бякил оьлу Ямранын бойунун
рийази-морфоложи структур модели, Ушун Гоъа оьлу Сяэряк бойунун
рийази-морфоложи структур модели, Газылыг Гоъа оьлу Йейняк бойунун
рийази-морфоложи структур модели, Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц бойун
рийази-морфоложи структур модели вя с.
Ачар сюзляр: структур, рийази, морфоложи.
«Китаби-Дядя Горгуд» бойларынын рийази-морфоложи структуру бу
вахтадяк юйрянилмямишдир. Дастанда миф-епос-бой мцнасибятляринин
ашаьыдакы рийази-морфоложи сявиййяляри диггят чякир: Дастанын мцгяддимясинин морфоложи сяъиййяси, Буьаъ бойунун рийази-морфоложи структур
модели, Дяли Домрул бойунун рийази-морфоложи структур модели, Буьаъ бойунун рийази-морфоложи структур модели, Газан ханын евинин
йаьмаланмасы бойунун рийази-морфоложи структур модели, Газан ханын оьлу Урузун дустаг олдуьу бойун рийази-морфоложи структур модели, Салур Газанын дустаг олуб оьлу Урузун чыхардыьы бойун рийазиморфоложи структур модели, Бякил оьлу Ямранын бойунун рийази-морфоложи структур модели, Ушун Гоъа оьлу Сяэряк бойунун рийази-морфоложи
структур модели, Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц бойун рийази-морфоложи
структур модели…
Мцгяддимядяки щяр бир аталар сюзц конкрет миф мятнинин щюкмцдцр. Бу мянтиги щюкмляр, йахуд аталар сюзляри щяр щансы бойун
рийази-мянтиги структурунда юз эизли йашамыны йашамагдадыр. Рийази
мифолоэийада да елементар мянтиги дцшцнъя бир шцур проблеми олараг
фялсяфи мянтигля бирляшир. Рийази мифолоэийада елементар мянтиги дц43
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шцнъя цч мярщялядян кечир: анлайышлар, щюкмляр вя ягли нятиъяляр (2,
с.180). «Китаби-Дядя Горгуд»ун «Мцгяддимя»синдя дя бу мярщяляляря ямял олунур. Мцгяддимянин морфоложи структуру сонрадан бойларын рийази-мянтиги структуруна чеврилир. Мифин структурундакы рийази
ганунауйьунлугларла епосун ичиндяки рийази ганунауйьунлуглары цстцстя салышдыран мифин аталар сюзцндяки щюкмцнцн мянтиги сонлуьудур.
Бурада аталар сюзц ики щяндяси цчбуъаг арасында бирляшдириъи дцз хятт
функсийасыны дашыйыр. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанынын мцгяддимяси
мяшщур бир ъцмля иля башланыр: «Рясул ялейщцссялам заманына йахын
Байат бойундан Горгуд Ата дерляр бир яр гопды. Оьузун ол киши тамам билиъисийди. Ня дерся оларды, гайибдян дцрлц хябярляр сюйлярди.
Щяг-тяала онун кюнлцня илщам едярди.
Горгуд Ата айытды:
- Ахыр заманда ханлыг эери Гайыйа дяэя, кимсяня ялляриндян алмайа, ахыр заман олуб гийамят гопунъа» (2, с.14). Бу ъцмлялярдя
ашаьыдакы рийази сыраланмалар вардыр: Дядя Горгуд – бир яр гопды – 1;
Байат бойу – 2; Оьуз – 3; Гайы бойу – 4. Дядя Горгуд нийя демир ки,
ханлыг Байат бойуна чата? Беля баша дцшмяк олар ки, щакимиййят яввял
башга бойда олуб? Дцнйанын ахырында щакимиййят Гайы бойуна чатмалыдыр? Бу рийази ардыъыллыгда 1 + 2 + 3 + 4 = 10 илкин рийази тяфяккцрц
ифадя олунур. Дядя Горгудун дилиндян сюйлянян ашаьыдакы дейимлярдя
дя ъцмлянин тяряфляри арасында мцхтялиф асылылыглар (сябяб, шярт, нятиъя,
тясдиг, инкар вя с.) вардыр. Мясялян, Аллащ-аллащ демяйинъя | ишляр юнмяз, Гадир танры вермяйинъя | яр байымаз, Язялдян йазылмаса | гул башына гяза эялмяз, Яъял вядя ирмяйинъя | кимся юлмяз – дейимляриндя биринъи щисся сябяб, икинъи щисся нятиъя мязмуну дашыйыр. Бир нечя мисрада
ися нятиъя юз тясдигини тапыр:
Юлян адам дирилмяз
Чыхан ъан эери эялмяз
Икинъи шеир парчасында ися шярт, сябяб, нятиъя вя тясдиг асылылыгларыны
эюрмяк олар:
Улашыбан сулар дашса | дяниз долмаз (шярт вя тясдиг)
Тякяббцрлцк ейляйяни | танры севмяз (сябяб вя тясдиг)
Кюнлцн йуъа тутан ярдя | дювлят олмаз (сябяб вя тясдиг)
Йад оьулу сахламагла | оьул олмаз (сябяб, шярт, инкар вя тясдиг)
Бюйцйяндя салыр эедяр | эюрдцм демяз (нятиъя вя инкар)
Кцл тяпяъик олмаз (кюйц оьул олмаз) (тясдиг)
Гара ешшяк башына цйян урсан | гатыр олмаз (шярт, нятиъя вя тясдиг)
Гараваша дон эейирсян | гадын олмаз (шярт, нятиъя вя тясдиг)
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(Ахырынъы ики мисрада нятиъя шяртин алт гатында эизлянир)
Йапа-йапа гарлар йаьса | йаза галмаз (шярт, нятиъя вя тясдиг)
Сонракы цч мисра яввялки сятирлярля уйушан, тясдиг олунан ягли нятиъядир. Бурада алт мянада тясдиг щюкмц эизлянир. Сонракы 5 мисрада
да тясдиг олунан нятиъя алт гатда эизлянян сябяб мязмунундан доьур.
Мясялян, бир мисраны эютцряк:
Гара полад цз гылыъы чалмайынъа | гырым дюнмяз /шярт (сябяб),
тясдиг (нятиъя)/
Сонракы мисранын (Оьул атадан эюрмяйинъя | сцфря чякмяз. Оьул
атанын йетиридир) тяркибляри арасында шярт вя нятиъя ялагясиндян башга,
мязмуну тамамлайан морфоложи структур вардыр. Ъцмляляр бир-бири иля
табелилик ялагяси иля бирляшир. Бцтцн дейимлярдя бу ъцр асылылг юзцнц эюстярир. Ейни систем бцтцн бяндляри тяшкил едян мисралар арасында да мцшащидя олунур. Мясялян:
Дювлятли оьул гопса | оъаьынын эюзцдцр
Дювлятсиз оьуз гопса | оъаьынын кцридир
– мисраларыны морфоложи структуруну нязярдян кечиряк. Бу
мисралар дахили бюлэцсцня ясасян йеддилик шеир нювцня бянзяйир. Биринъи
щиссядя шярт мязмунунда сябяб, икинъи щиссядя ися нятиъянин дахилиндя
тясдиг горунур. Сонракы цчцнъц мисра биринъи мисра иля бирляшир,
дюрдцнъц мисра икинъи мисранын мянасыны гцввятляндирир:
Оьул дяхи нейлясин | баба юлцб мал галмаса
Баба малындан ня файда | башда дювлят олмаса
Бу мисралар арасында синтагматик вя парадигматик функсийа дашыйан щиссяляр бир-бириня сябяб (шярт) вя нятиъя ялагяляри иля бирляшир. Бурада нятиъя парадигмадыр, сябяб (шярт) ися синтагматик ъярэяни йарадыр.
Сонракы ъцмля алгыш мязмуну билдирир.
Сонракы парчанын биринъи – доггузунъу мисраларынын дахилиндя
инкар мязмуну эизлянян икинъи щиссянин шярти биринъи щиссядядир:
Чалыб кясяр цз гылыъы мцхяннятляр чалынъа | чалмаса йей
Ат йемяйян аъы отлар битинъя | битмяся йей
Буна охшар мисраларда биринъи щисся инкар, икинъи щисся инкарын
инкарыдыр, инкары тясдиг едир. Онунъу ъцмля (Эерчяклярин цч отуз он
йашыны долдурса йей) сырф тясдиг мязмунлудур. Йеня сонракы ики ъцмля
алгыш ифадя едир.
«Китаби-Дядя Горгуд» бойларынын щяр биринин юзцнямяхсус морфоложи структурдан ялавя, рийази структуру да вардыр.
«Дяли Домрул» бойунун рийази-морфоложи тящлили:
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Структур: «Дяли Домрул» бойунун рийази-морфоложи тяркиб щиссяляри, зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бир-бири иля ялагяси вя бойун
цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
1. Дяли Домрулун кюрпцсц, кюрпцнцн хяръи – 33 вя 40 аьча
2. Дяли Домрул вя хястя ъаван – биринъи вя икинъи фяалиййят сферасы
арасында узлашма позулмушдур. Она эюря ки, хястянин ъаныны Дяли
Домрул йох, Язрайыл алмышдыр, демяк, кюрпц фяалиййятсиздир. Хястя иля
Домрул арасында табесизлик ялагяси йаранмышдыр.
3. Язрайыла мцнасибят – табесизлик ялагяси
4. Язрайылын эялмяси – функсионал асылылыг
5. Дяли Домрулун Язрайылла вурушмасы – зиддиййят
6. Дяли Домрулун Язрайыла мяьлуб олмасы – зиддиййятлярин щялл
олунмасы
7. Дяли Домрулун Аллащын бирлийини танымасы – табелилик ялагяси
8. Аллащдан баьышланмасыны истямяси – узлашма ялагяси
9. Ъан явязиня ъан тяляб олунмасы – идаря ялагяси
10. Ата-анасынын ъаныны гыймамасы – инкар
11. Хатунун юз ъаныны Дяли Домрула вермяси – арзу вя йанашма
ялагяси
Бу тяркиб щиссяляри арасында морфоложи асылылыг табелилик, табесизлик
ялагяси, йанашма вя узлашма ялагяляри иля бир-бириня баьланыр. Щяр
щиссянин юз морфоложи функсийасы вардыр:
1 – А; 2 – А1; 3 – А2; 4 – Б; 5 – Б1; 6 – Б2; 7 – С; 8 – С1; 9 – С2; 10 – Г;
11 – Г1.
А вя А1-дя функсийа тамамланмышдыр. 3 – А2 –нин ситуасийасы вя 4
– Б-нин функсийасы гиймятъя бярабярдир. 5 – Б1; 6 – Б2; 7 – С; 8 – С1; 9
– С2; 10 – Г; 11 – Г1 –дя ситуасийалар бир-биринин давамыдыр. Бойда семантик ъярэянин ишаряляри бир-бириня бярабяр олдуьу кими (Аллащ-тяала
вя Язрайыл, Дяли Домрул вя хатуну функсионаллыьы) бярабярликдя дя
семантик ъярэянин гиймятляринин ъями бир-бириня бярабярдир (йяни, +1,
+2 вя +1 - (-2) рягямляринин ъями 3-я бярабярдир).
0 – 1 х (1+2) = (-2) – 1 бярабярлийи (ачымы 0 – 1 +1 +1=(2) – 1);
тяряфляр би-бириня бярабярдир, йяни 3 = 3.
Рийази гиймятляндирмя:
0 – Танры
-1 – Дяли Домрул
+1 – Аллащ-тяала (бойда бир функсийасы вардыр – баьышлама)
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+ 2 – Язрайыл (бойда ики функсийасы вардыр – юлдцрмяк вя кюмяк
етмяк)
- 2 – Дяли Домрулун ата-анасы
+ 1 – Дяли Домрулун хатуну
Бойун яввялиндя юзцнцн мянфи ишаряси иля Дяли Домрул сыфыр щяддиндя олан Танрыйа йахынлашыр. Дяли Домрул гядим тцрк пантеонуна
мяхсус аллащлардан бири статусундадыр. +1 ишаряси иля гейд олунан
Аллащ-тяала орта яср тцрк мифолоэийасында чарпазлашмыш танры – Аллащ
формулуну ифадя едир: 0 –1 = Дяли Домрул вя Танры бярабярлийи; 1 +2 =
Аллащ-тяала вя Язрайыл бярабярлийи ейни заманда (+1)-ин (-2)-йя нисбятиня бярабярдир. Ифадядяки Дяли Домрулун (-1) ишаряси онун ата-анасынын (-2) ишаряси иля ейни рийази нисбятдядир. Бойда вя тянликдя Дяли Домрулун яввялки мянфи ишаряси юз хатунунун мцсбят ишарясинин кюмяйи иля
мцсбятя чеврилир. Тяряфлярин арасындакы гиймятлярин ъями 3-дцр. Бу ися о
демякдир ки, Аллащ-тяаланын Язрайылла семантик ъярэяси Дяли Домрулун хатуну иля семантик ъярэясиня бярабярдир.
«Буьаъ» бойунун рийази-морфоложи тящлили:
Структур: «Буьаъ» бойунун рийази-морфоложи тяркиб щиссяляри,
зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бир-бири иля ялагяси вя бойун цмуми
мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
1. Ювладсызлыг (ситуасийа), сябяб
2. Ушаьын доьулмасы (функсийа), нятиъя
3. Байындыр ханын (танрынын) буьасы, сябяб
4. Буьаъын буьаны йенмяси вя юлдцрмяси (функсийа), нятиъя
5. Буьаъын лянятлянмяси (юлцмя мящкум олунмасы) (ситуасийа),
сябяб
6. Буьаъын овда атасы тяряфиндян охланмасы (ситуасийа), нятиъя
7. Хызырын Буьаъа мяслящяти (функсийа), инам
8. Анасынын сцдц вя даь чичяйи иля Буьаъын саьалдылмасы, инам
Бойун тяркиб щиссяляри цч морфоложи асылылыгда бирляшмишдир (биринъи,
икинъи вя цчцнъц сыра узлашма семантик ъярэясиндя, дюрдцнъц, бешинъи
вя алтынъы сыра табелилик семантик ъярэясиндя, йеддинъи вя сяккизинъи сыра
йанашма семантик ъярэясиндядир). Бу сыралар щямчинин сябяб, нятиъя вя
инам функсионаллыьындадыр.
Щяр сыранын юз морфоложи функсийасы вардыр:
1 – А; 2 – А1; 3 – А2; 4 – Б; 5 – Б1; 6 – Б2; 7 – С; 8 – С1.
А, А1, А2 сябяб функсийасы ролуну ойнайыр.
Б, Б1, Б2 нятиъя функсийасы ролуну ойнайыр.
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С, С1 инам функсийасыны дашыйыр.
2, 4 вя 7 функсийадыр, 1, 5 вя 6 ситуасийадыр, 3 вя 8 арасында просес
уйьунлуьу вардыр.
Рийази гиймятляндирмя:
Ювладсызлыг – 0
Ушаьын доьулмасы – (+1)
Буьа – (-1)
Буьанын буьаны йенмяси – (+1)
Лянятлянмя – (-1)
Буьаъын охланмасы – (-1)
Хызыр – (+1)
Ана сцдц, даь чичяйи – (+1)
0 – (+1) х (-1) + (+1) = (-1) · (-1)
2 = (+1) + (+1)
Алынан бярабярликдя диахрон вя синхрон нятиъяляр дя ейнидир. «Буьаъ» вя «Дяли Домрул» бойларынын дахилиндя, щям дя бойларын арасында функсионал ялагя вардыр.
«Салур Газанын евинин йаьмаланмасы» бойунун рийази-морфоложи
тящлили:
Структур: «Салур Газанын евинин йаьмаланмасы» бойунун рийазиморфоложи тяркиб щиссяляри, зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бир-бири
иля ялагяси вя бойун цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
Урузун инкишаф динамикасы сыфыра бярабярдир.
Ов (ситуасийа)
Газан хан – (+1)
Дустаглыг (мянфи ситуасийа)
Уруз – 0
Анасы – 0
Шюклц Мялик – (-1)
Гараъа чобан (+1)
Йуху (сябяб)
Газан хан – (+1)
Йурд, су, гурд, кюпяк (символ)
Бу бойда гящряманлыг сявиййясиня эюря ямсаллар 0 вя 1-я бярабярдир. Мцсбят ямсаллар 2-йя бярабярдир. Урузун гящряманлыг ямсалы
сыфырдыр. Шюклц Мялийин гящряманлыг ямсалы мянфи -1-дир. Рийази бярабярлийин ъавабы -1-я бярабярдир: (0 х 1) = 0; (-1) х (+1) х (+1) = - 1
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«Газан бяйин оьлу Уруз бяйин дустаг олдуьу бой»ун рийази-морфоложи тящлили:
Структур: «Газан бяйин оьлу Уруз бяйин дустаг олдуьу бой»ун
рийази-морфоложи тяркиб щиссяляри, зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бирбири иля ялагяси вя бойун цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
Бойда Урузун инкишаф динамикасы мянфи 1-я бярабярдир.
Диванхана (зиддиййят)
Ов (ситуасийа)
Газан хан – (+1)
Уруз – (-1)
Бурла хатун – (+1)
Бойда мцсбят ямсаллар 2-дир.
Рийази бярабярлийин ъавабы зиддиййят цчцн сыфырдыр, ситуасийада ися
2-йя бярабярдир: (+1) + (-1) = 0. (+1) + (+1) = 2.
«Салур Газан дустаг олуб оьлу Уруз чыхардыьы бой»ун рийази-морфоложи тящлили:
Структур: «Салур Газан дустаг олуб оьлу Уруз чыхардыьы бой»ун
рийази-морфоложи тяркиб щиссяляри, зиддиййят, мотив, ситуасийа вя функсийалары, бир-бири иля ялагяси вя бойун цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
Бойда Урузун инкишаф динамикасы мцсбят 1-я бярабярдир.
Ов (ситуасийа)
Йуху (сябяб)
Дустаглыг (мянфи ситуасийа)
Кафирляр – (-1)
Уруз – (+1)
Гуйу (функсийа)
Газан – (+1)
Ата иля оьулун вурушмасы (мотив). Бурада Газан ханын ишаряси иля
Урузун ишаряси ейнидир.
Щяр икисинин рийази ишарясинин ъями мцсбят икийя бярабярдир.
(-1) х 1 + 1 = 0
Гялябя (+)
Щяр цч бойда Урузла баьлы рийази ямсаллар (0, -1, +1), ъавабларын
ъями 1-дир.
«Бякил оьлу Ямранын бойу»нун рийази-морфоложи тящлили:
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Структур: «Бякил оьлу Ямранын бойу»нун рийази-морфоложи тяркиб
щиссяляри, зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бир-бири иля ялагяси вя бойун цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
Диванхана (зиддиййят)
Ов (ситуасийа)
Бякил – (0)
Байындыр хан – (0)
Ямран – (0)
Бойда 4 шяхсин гящряманлыг функсийасы (тякур да дахил олмагла)
сыфыра бярабярдир. Ямранын функсийасына щазырлыг мягсяди дашыйыр. Бойдакы иштиракчыларын ямсаллары ашаьыдакы кимидир:
Газан – (-1)
Танры – (+1)
Тякур – (-1)
Ямран – (+1)
Кафир – Ямран + Танры бярабярлийи кафирин мцсялманлыьы гябул
етмяси иля йекунлашыр, йяни кафирин (-1) ишаряси мцсбят биря чеврилир. х =
(-1) · (-1)+(1+1); х = 3
Бякилин дцстуру:
х = (+0) · (-1) – (+0) · (-1) = 0. Бякилин щцняри онун айаьыны
сындырмасы иля нятиъялянир (йяни Бякилин щцняри сыфыра бярабярдир).
«Ушун Гоъа оьлу Сяэряйин бойу»нун рийази-морфоложи тящлили:
Структур: «Ушун Гоъа оьлу Сяэряйин бойу»нун рийази-морфоложи
тяркиб щиссяляри, зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бир-бири иля ялагяси
вя бойун цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
Диванхана (зиддиййят)
Чапгын (ситуасийа)
Дустаглыг (ситуасийа)
Якряэ (- 0)
Сякряэ (+1)
Тякур (-1)
Бойда Яэряйин гящряманлыьы сыфыр щяддиндядир. Онун гящряманлыг ямсалы дустаглыгда мянфи 1-я бярабярдир. Танымадыьы гардашы иля
вурушмаьа эюндяриляндян сонра онун гящряманлыг ямсалы мцсбят 1-я
чеврилир.
х = (-1) + (+1) · (-1).
х = -2
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«Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц бой»ун рийази-морфоложи тящлили:
Структур: «Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц бой»ун рийази-морфоложи
тяркиб щиссяляри, зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бир-бири иля ялагяси
вя бойун цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
Тяпяэюз иля Оьуз арасында зиддиййят йаранмышдыр.
Тяпяэюз – (-1)
Басат – (+1)
Басатын (торпаг) кюкц = Габа аьаъ + Гоьан Аслан.
Щялли сыфыра бярабяр олан мясялядя мютяризядяки рягямляр бибириня бярабяр дейил, чцнки онлар бир-бири иля зиддиййят тяшкил едир. Басат
Тяпяэюзц юлдцрдцкдян сонра онун цзцнц бармаьына кечирир, бунунла
да онун мянфи гцввясиня йийялянир.
х = (-1) · (+1)
х = (-1)
«Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц бой»да да Тяпяэюзля Оьуз ели
арасындакы ихтилаф онун Дядя Горгуддан эцня йемяйя 2 адам вя 500
гойун истямяси иля баша чатыр. Бойда да эюстярилир ки, Оьуз елиндя 4
оьлу олан бирини верди, цчц галды, цч оьлу олан бирини верди икиси галды,
ики оьлу олан бирини верди бири галды. Бурада беля суал ортайа чыхыр.
Тяпяэюз ил ярзиндя Оьуз елиндян нечя адам йеди? Бундан сонра бойда
тясвир олунур ки, «Гапыгган дерляр бир киши варды, ики оьлу варды. Бир оьлун вериб, бири галмыш иди, эери нювбят доланыб она эялмишди» (2, с.117).
Бу тясвирдян эюрцнцр ки, чевря баша чатмышдыр. «Китаби-Дядя Горгуд»
да башга дастанлара ачар ола биляъяк 366, 32, 24 кими антропоморфлашдырылмыш ядядляря раст эялинир. Яэяр биз чеврянин 360˚, илин ися 366 эцндян ибарят олдуьуну биляндян сонра йухарыдакы шяртя ясасян 360 ядядинин ¼, ⅓, ½ щиссяляринин 90, 120 вя 180-а бярабяр олдуьуну вя ъямин
390 елядийини эюрярик. Алынан ядяди 366 + 24 формулу иля йохламыш олсаг, алынан 390 ъавабы яввяли 390 иля цст-цстя дцшяъякдир. 366 ядядинин
ися ¼, ⅓, ½ щиссяляринин тягриби 91, 122, 183-я бярабяр олдуьуну вя ъямин 396 тяшкил етдийини алырыг. Алынан ядяди 366 + 32 формулу иля
йохламыш олсаг, 396 ядядинин 398 ядядиня тяхминян уйьун эялдийини
эюрярик. Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, Тяпяэюз бир ил ярзиндя Оьуз
елиндян 398 вя 390 (788) адам йемишдир. Яэяр 360˚-ни эцня чевириб 366
эцнцн цстцня эялсяк, 732 едяр ки, 788 иля бу ядядин арасындакы фярг
шярти 56-йа бярабярдир. Бойдакы щадисяляря уйьун олараг, Оьуз дцнйа51
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сынын чеврясинин шярти 56-ъы ядядиндя тамамланмасы да тяряфимиздян
фярз олунур (42 + 7+7). Бойда Тяпяэюз Хаосу тямсил едир. О, Оьуз
елини мящв едян гцввядир, ишаряси сыфырдыр. Басат бойда Космосу бярпа
едир, мяканы торпагдыр вя 1 рягямини ишаряляйир. Оьуз ели юз-юзцнц дахилян тянзимляйян, артыран фасилясиз щярякятдядир. 2 рягя-ми иля мящв
олан Оьуз ели 1 рягями иля юзцнц йенидян бярпа едир. «Китаби-Дядя
Горгуд»да Тяпяэюзцн Оьуздан 2 адам вя 500 гойун истямяси формал
мянтигин щюкмц иля тясдиг вя нятиъя олараг Оьуз дцнйасынын мящв
олмасынын (гийамятин) тарихи-мцгяддям шяртляринин епос дцшцнъясиндя
йашамасыны эюстярир.
«Ич Оьуза Даш Оьуз аси олуб Бейряк юлдцйц бой»ун рийази-морфоложи тящлили:
Структур: «Ич Оьуза Даш Оьуз аси олуб Бейряк юлдцйц бой»ун
рийази-морфоложи тяркиб щиссяляри, зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бирбири иля ялагяси вя бойун цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
Йаьма (ситуасийа)
Дцшмянчилик (зиддиййят)
Газан – (+1)
Аруз – (-1)
Бейряк – (+1)
Даш оьуз (-)
Ич Оьуз (+)
Бойда ики гаршыдурма – Бейряк вя Аруз, Ич Оьуз вя Даш Оьур
гаршыдурмасы вардыр. Буна эюря дя бойда ъавабы сыфыр олан ики бярабярсизлик вардыр: Бейряк (+1) вя Аруз (-1), (+1) – (-1) = 0; Ич Оьуз
(Газан) – Даш Оьуз (Аруз) = 0. Сыфыр щяддиня йахынлашандан сонра
Оьуз ели йенидян бирляшир. Бу бойда «Байбуранын оьлу Бамсы Бейряк
бойу»нун щяндяси фигурунун тярс пройексийасыны эюрцрцк. Бойда Газан ханын юз евини йаьмалатмасыны башланьыъ А нюгтяси, Арузун йаьмаланмайа эялмямясини, Бейряйи юлдцрмясини Б нюгтяси иля ишаря етсяк,
Газан ханын Хаосу арадан галдырмасы иля бу цчбуъаг С нюгтясиндя
тамамланыр.
«Байбуранын оьлу Бамсы Бейряк бойу»нун рийази-морфоложи тящлили:
Структур: «Байбуранын оьлу Бамсы Бейряк бойу»нун рийазиморфоложи тяркиб щиссяляри, зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бир-бири
иля ялагяси вя бойун цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
Байындыр ханын топлантысы (ситуасийа)
52
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А – Байбура бяйин оьул арзусу
Б – Бяйлярин алгышы
А1 – Байбеъан бяйин гыз арзусу
Б1 – Бяйлярин алгышы
Б2 – Бешиккясмя
А + А1 = Б + Б1
А-нын гиймяти 1, А1 –ин гиймяти 1-дир.
А + А1 = Б2. 1 + 1 = 2
С – Бязирэанларын сойулмасы (ситуасийа)
Г – Бейряйин гящряманлыьы (функсийа)
Г – Адгойма (функсийа)
Д – Йарыш (ситуасийа), Д1, Д2, Д3
Д = Д1+ Д2 + Д3
Елчилик (функсийа)
Евлянмя (функсийа)
Дустаглыг (зиддиййятин сябяби)
Бязирэанларын Бейряйи ахтармасы (тапшырыг, ситуасийа)
Дустаглыгдан гачма (нятиъя)
Бейряк – (+1)
Банычичяк – (+1)
Газан хан – (+1)
(+1) + (+1) + (+1) = 3
Шюклц Мялик – (-1)
Йаланчы оьлу Йалынъыг – (-1)
(-1) – (-1) = 0
Бейрякля Йалынъыг арасындакы зиддиййят (+1) + (-1) = 0
Оьузла Байбурд галасынын бяйи арасында зиддиййят
(+1) + (-1) = 0
Сыфырларла мцсбят ишарялярин ямсалы бярабярдир (3 сыфыр вя 3 бир)
Бейряйин бойунун рийази дцстуру:
1 + 1 = (+1) + (+1) + (+1)
2=3
(+1) + (+1) + (+1) ≠ (0) + (0) + (0)
Бойда Бейряйин щяндяси фигуру беля алыныр: Бейряйин доьулмасы
цчцн бяйлярин алгышы иля онун гящряманлыг эюстярмясиня гядярки дюврц
(16 ил) башланьыъ А нюгтяси, гящряманлыг эюстярмясиндян той эярдяйинин гурулмасына гядярки дюврц Б, Бейряйин эярдякдян гачырылмасындан дустаглыьа гядярки дюврц (16 ил) С иля ишаря етсяк, 32 дяряъяли цчбу53
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ъаьын алынмасыны эюрярик. 32 дяряъянин рийази гиймятинин 9 олдуьуну
билсяк (3, с.90 – 94) вя 9 рягяминин танры ишарясини тяйин етдийини дцшцнсяк, бойда Бейряйин гядим тотем танрынын гящряманлашмыш (антропоморфлашмыш) образыны тяъяссцм етдирмяси гянаятиня эяля билярик.
Цчбуъаьын А вя С нюгтялярини йарымдаиря иля бирляшдирсяк, Космос вя
Хаосу йарадан эюй гцббясинин алындыьыны эюрярик. Бейряк 16 ил Хаосда
галандан сонра Оьуздакы Космосу бярпа етмяйя эялир. Бейряйин
Хаосдакы рийази ямсалы сыфырдыр (4 = 0), Космосдакы ямсалы ися 1 иля
ишарялянир (5 = 1).
«Ганлы Гоъа оьлу Гантуралы бойу»нун рийази-морфоложи тящлили:
Структур: «Ганлы Гоъа оьлу Гантуралы бойу»нун рийази-морфоложи
тяркиб щиссяляри, зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бир-бири иля ялагяси
вя бойун цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
Гантуралы (+1)
Гантуралынын гящряманлыьы – 3
Селъан хатун (+1)
Селъан хатынын гящряманлыьы – 1
1 + 1 = 2 (Гантуралы вя Селъан)
1: 1 = 1 (Сынаг)
3а = 1б (Гантуралынын 3 гящряманлыьы (а) Селъанын бир гящряманлыьына (б) бярабярдир)
3 + 1 = 4; 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 4 рягяминин дахили ъямлянмясиня
уйьун олараг бойдакы щиссялярин дцзцмц дя 10-дур. Онлары беля дцзмяк
олар:
1. Ганлы Гоъанын оьлу Гантуралы иля евлянмяк щаггында сющбяти;
2. Атасынын оьлуна гыз ахтармасы;
3. Гантуралыйа гыз тапыб тякурун шяртини оьлуна хябяр вермяси;
4. Гантуралы сяфяр етмяси;
5. Гантуралынын гаршыланмасы;
6. Гантуралынын щейванларла вурушмасы;
7. Селъан хатунун ону бяйянмяси, Гантуралынын гызы эютцрцб Оьуза
эялмяси;
8. Тякурун онларын ардынъа эялмяси;
9. Гантуралы вя Селъанын онларла вурушмасы;
10. Гантуралынын Селъан хатуну сынамасы.
Эюрцндцйц кими, бойда рийази дцстур олмаса да, орадакы рягямлярин дахили ъямлянмяси иля щадисялярин дцзцмц бир-бириня бярабярдир.
«Газылыг Гоъа оьлу Йейняйин бойу»нун рийази-морфоложи тящлили:
54
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Структур: «Газылыг Гоъа оьлу Йейняйин бойу»нун рийази-морфоложи тяркиб щиссяляри, зиддиййят, ситуасийа вя функсийалары, бир-бири иля ялагяси вя бойун цмуми мязмунунда бирляшмяси.
Бойун морфолоэийасы:
А – Ганлы Гоъанын диляйи вя Дцзмцрд галасына щцъуму
Б – Аршун оьлу Диряйин она галиб эялмяси
А≠Б
Дустаглыг (ситуасийа)
А1 – Йейняйин бюйцмяси
А2 – Атасыны хилас етмяйя эетмяси
Ситуасийа А1 – А2 функсийасыны тюрядир.
Йуху (сябяб). Йуху вурушманы стимуллашдырыр.
Вурушма (ситуасийа)
Йейняк – (+1)
Аршун оьлу Диряк – (-1)
Ганлы Гоъа – (+1)
Оьуз иэидляри – (+24)
Бойда Оьузларла Дцзмцрд галасы арасында зиддиййят, гаршыдурма
щисс олунур. Бойда 24 Оьуз бяйинин гящряманлыьы сыфыра бярабярдир.
Ганлы Гоъанын да гиймятляндирилмяси сыфыр олса да, сонда мцсбят 1-я
чеврилир. Буна эюря дя Йейняйин мцсбят ишаряси иля Ганлы Гоъанын мцсбят ишаряси топлана билир, мцсбят 2 олур. Бойдан эюрцндцйц кими, Йейняйин мцсбят ишаряси иля Аршун оьлу Диряйин мянфи ишаряси топлана билмир, онун мянфи 1 ишаряси сыфыра бярабяр олур (1 – 1).
«Китаби-Дядя Горгуд» бойларынын ясасында Оьуз мифи дайаныр.
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RAMIL ALIYEV
ABOUT THE MATHEMATICAL-MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE
CHAPTERS OF “KITABI-DEDE GORGUD”
SUMMARY
The mathematical-morphological structure of the chapters of “Kitabi-Dede Gorgud
epos has not been researched so far. The article investigates the following mathematical55
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morphological levels of the “myth-epos-chapter relations in the epos: the morphological
description of the preface of the epos, the mathematical-morphological structure model of
the “Bughaj chapter, the mathematical-morphological structure model of the “Deli
Domrul chapter, the mathematical-morphological structure model of the “Marauding of
the house of Gazan Khan chapter, the mathematical-morphological structure model of the
“Captivity of Uruz, the son of Gazan Khan chapter, the mathematical-morphological
structure model of the chapter where Salur Gazan is captured and his son Uruz releases
him, the mathematical-morphological structure model of the “Amran, the son of Bekil
chapter, the mathematical-morphological structure model of the “Segrek, the son of
Ushun Goja chapter, the mathematical-morphological structure model of the “Yeynak,
the son of Gazilig Goja chapter, the mathematical-morphological structure model of the
chapter where Basat kills Cyclop and etc.
Keywords: structure, mathematical, morfological
РАМИЛЬ АЛИЕВ
О МАТЕМАТИ ЧЕСКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
БОЙОВ «КИТАБИ-ДЭДЭ ГОРГУД»
РЕЗЮМЕ
Математическо-морфологическая структура бойов «Китаби-Дэдэ Горгуд» до
сих пор не была изучена. В статье указываются нижеследующие математическоморфологические уровни отношений миф-эпос-бой в дастане: морфологическая
характеристика введения дастана, математическо-морфологическая структурная
модель боя «Бугадж», математическо-морфологическая структурная модель боя
«Дели Домрул», математическо-морфологическая структурная модель боя
«Мародерство дома Газан хана», математическо-морфологическая структурная
модель боя «Пленение сына Газан хана, Уруза», мАтемАтическо-морфологическая
структурная модель боя где пленят Салур Газана и его сын Уруз освобождает его,
математическо-морфологическая структурная модель боя «Сын Бакила, Амран»,
математическо-морфологическая структурная модель боя «Сын Ушун Годжа, Саграк», математическо-морфологическая структурная модель боя «Сын Газылык
Годжа, Ейнак», математическо-морфологическая структурная модель боя где Басат
убивает Циклопа и т.д.
Ключевые слова: структур, математический, морфологический
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Тащир ОРУЪОВ
MEYDAN TAMAŞALARININ AKTYORLARI
Meydan tamaşalarının müxtəlif növlərini ifa edən oyunçulara ayrıayrı dövrlərdə başqa-başqa adlar verilib. Həmin adlar bir-birindən nə qədər fərqli olsalar da, bu sözlər daşıdıgı məna yükünə və bir sıra məziyyətlərinə görə aktyor peşəsinə uygun idi. Meydan aktyoru gözəl rəqs edir,
mürəkkəb, çətin hərəkətlər göstərir, gözbağlıcılığı bacarırdı. Onlar aydın,
səlist tələffüzlə danışmagı bacarır, az sözlə və mənalı hərəkətlərlə tamaşaçılara bir çox mətləbləri aşılaya bilirdi.
Vaxtıilə Şamaxı, Təbriz, Qarabağ, Maku, Qaradağ, Naxçıvan və
Şəki bəylərinin aktyor dəstələri saxladıqları məlumdur. Bu aktyor dəstələri müəyyən olunmuş vaxtlarda, ayrı-ayrı xalq bayramlarında «Мясхяря»,
«Щогга» ойунлары, о ъцмлядян «Мязщякя» вя «Гаравялли» кими комедийа тамашалары ifa edərdilər. Meydan тамашаларынын репертуарына
дахил олан tamaшaları ifa edən ифа едəн меydан актyорлары, əsasən, цч
cцр олурду:
1.Meydan òàìàøàëàðûíû áäàòí jàðàäàí, jàòëà, çàìàíëà,
õàëãûí ìíâèjjàòû èë jàõûíäàí òàíûø îëàí ìåjäàí àêòjîðëàðû. Îíëàð
òàìàøà÷ûëàðûí ñåâèìëèñè åñàá îëóíóðäó.
2.Jàçûëìûø tamaşa ìÿòíëÿðèíè èñòäèêëðè êèìè, jöí…öë, øèò, áàjà‹û
áèð àëà ñàëàí, îíà ãåjðè-åòèê öíñöðëðè ëàâ åäðê ñàõòà, øèò …öëöø jàðàäàí ìåjäàí àêòjîðëàðû. Áåë àêòjîðëàðûí èôà åòäèêëðè ãàðàâëëèëð òàìàøà÷ûëàðûí ìíâèjjàòûíà, ç‰âãöí jàä îëäó‹ó ö÷öí îíëàðäà èêðà
èññè îjàäûðäû.
3.àçûð ìåjäàí òàìàøàëàðûíûí ìòíèí òîõóíìàäàí îíëàðû õàëã
òåàòðû ííëðèí ñàñëàíàðàã èôà åäí ìåjäàí àêòjîðëàðû. Îíëàð ìöñòãèë jàðàäû‡ûëûã èñòåäàäûíà ìàëèê îëàí àêòjîðëàð êèìè áöòöí òàìàøà÷ûëàðûí ð‹áòèíè ãàçàíûðäû.
Birinci vя ö÷öí‡ö ãðóï ìåjäàí àêòjîðëàðû ð áèð ìåjäàí òàìàøàñûíû èáðòëè, ìíàëû åòìê ö÷öí ìèø òàìàøàäàí ââë èêìòëè ñ‰ç,
ìöäðèê êëàì â éà ëòèô äåjðäèëð. Áóíäàí ñîíðà îíëàð òàìàøà÷ûëàðû
…‰ñòðèë‡ê òàìàøàjà äèããòë áàõìà‹à, òêëèô â àðçóëàðûíû äåìj ÷à‹ûðàðäûëàð. Ìåjäàí àêòîðëàðû òàìàøà çàìàíû òàìàøà÷ûëàðû òê‡ …öëäöððê jëíäèðìèð, ì ä îíëàðû ìöõòëèô jîëëàðëà èáðòëíäèðìj, òàìàøàäàí ìíà ÷ûõàðìàëàðûíà ÷àëûøûðäûëàð. Îíëàðû òàìàøà÷ûëàðà ñåâäèðí,
ñðëð áîjó îíëàðûí òàìàøàëàðûíû jàøàäàí äà ìç áó êåjôèjjòëð èäè.
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Måjäàí àêòjîðëàðûnın öz ðåïåðòóàðûíäà í ÷îõ èñòèôàä åäèëí
æàíðëàðäàí áèðè dÿ ëòèôëð èäè. Áó, îíäàí èðëè …ëèðäè êè, “ùì åïèê,
ì ä äðàì í‰âö öíñöðëðèíè àò åäí ëòèôëð ìçìóí‡à ìèøò
íà‹ûëëàðûíà, íà‹ûë-íîâåëëàëàðà jàõûí â áçí ä îõøàð îëóð. Áó jàõûíëûã â îõøàðëûã ‰çöíö, ð øåjäí ââë, õàëã jóìîðó â ñàòèðàñûíäà,
òíãèä äôëðèíèí åjíè îëìàñûíäà, è‡òèìàè áðàáðñèçëèj ãàðøû åòèðàçäà, jàòûí ãàðàíëûã â í‰ãñàí òðôëðèíèí òíãèäèíä …‰ñòðèðäè.
“Áèð ÷îõ ñàòèðèê íà‹ûëëàðäà, íà‹ûë-íîâåëëàðëàðäà, ìñëí, “Ãàçû
â jîõñóë êíäëè”, “Áóçîâ îòàðàí ãûç â ìîëëà”, “Êå÷ëë ãàçû”, “Âôàñûç àðâàä”, “Êå÷ëèí ôíäè”, “Êîð òóòäó‹óíó áóðàõìàç”, “Ñàëàìû
ñí âåðäèì”, “Êå÷ë â ‡ííòñàòàí àõóíä”, “Àáèä â î‹ðóëàð”, “Êå÷ë â øåjõ”, “Êå÷ë ìîëëàäàí ãèñàñ àëäû”, “„‰j…‰ç êîñà”, “Ãóëäóð
èìàì”, “Êå÷ë”, “Êå÷ëë àõóíä”, “èjë…ð êå÷ë”, “×îáàíëà ìîëëà”
(1; 5; 18; 21; 22), “Êå÷ëë ãàçûíûí íà‹ûëû”, “Ìììä” (19) â ñ. Tamaøalarda îëäó‹ó êèìè, ñàòèðèê â jóìîðèñòèê ëòèôëðä äÿ àêèì ñèíèô
íöìàjíäëðè, äàëòñèç â ãàíè÷í øàëàð, ñóëòàíëàð, îíëàðûí “ñàäèã”
í‰êðëðè, ôûðûëäàã÷û â ðöøâòõîð ãàçûëàð, jàëàí÷û, ñàâàäñûç, òàìàêàð
àõóíä â ìîëëàëàð, jàëòàã êíäõóäàëàð, ä‰âëò ììóðëàðû, ïàõûë â
õñèñ òà‡èðëð, áèð ñ‰çë, ôåîäàë ‡ìèjjòèíèí ð ‡öð ò‰ð-ò‰êöíòöëðè ‰ëäöðö‡ö õàëã …öëöøö â êñêèí ñàòèðà èë áèðèñèíèí, jàõóä äà êîíêðåò áèð
øõñèí äèëè â jà ðêòè èë èôøà îëóíóðëàð” (20, 106).
Måjäàí òàìàøàëàðû êñð àëëàðäà ìåjäàíëàðäà …‰ñòðèëìêë jàíàøû, ãûø …å‡ëðèíä èñ åâëðä ñ‰jëíèëí íà‹ûëëàð â äàñòàíëàðëà áèðëèêä èôà îëóíóðäó. “Äåìëè, “Ãàðàâëëè”, “Hoqqa”, “Mÿsxÿrÿ” vÿ s.
ìåjäàí òàìàøàlarû îëìàãëà áðàáð, ì ä åâ òàìàøàëàðû ñûðàñûíäà
‰çöí ì‰êì jåð òàïûðäû” (2, 54). Ìöõòëèô ì‰âçóëàðû (àèë-ìèøò, äèíè, òðáèjâè â ñ.) àò åäí, è‡òèìàè-íàãèñëèêëðë àìàíñûç ìöàðèá
àïàðàí, ìíâè åjá‡ðëèêëð …öëí, ãöñóðëàðà êèíàj åäí, êöòëöjö,
àâàìëû‹û ë ñàëàí áåë òàìàøàëàðäà õàëã ìåjäàí àêòjîðëàðû ‰ç jàðàäû‡ûëûã öíðè, ìèñèëñèç ìàðòè â ñíòêàðëûã áà‡àðû‹û èë …‰çë èôà÷ûëûã ííëðè jàðàäûðäûëàð. Îíëàð áçí áäàòí, ìíàëû, ìçìóíëó
òàìàøà ìòíëðè ä jàðàäûá òàìàøà÷ûëàðà òãäèì åäèðäèëð. È‡òèìàè
jàòûí, ‡ìèjjòèí åë áèð ñàñè jîõ èäè êè, îðàäà ìåjäàí àêòjîðëàðû
‰çëðè ö÷öí ìöjjí ì‰âçóëàð òàïûá îíëàðû öìóìèëøäèððê èôà
åòìñèíëð. Õàëãûí áàøûíà áëà, ìöñèáò …òèðíëð â îíëàðà ìöòèëèê
…‰ñòððê èòàò åäíëðèí àìûñû áó òàìàøàëàðäà ñàòèðèê …öëöø äôè
îëìóøëàð. Áó ìíàäà måjäàí òàìàøàëàðûíûí òðáèjâè ìèjjòè ÷îõ
á‰jöê èäè.
58

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

Áó òàìàøàëàðäà àêòjîð èôà÷ûëû‹û, ìåjäàí àêòjîðëàðûíûí àäèñëð
ìöíàñèáòè …‰ñòðèëí òàìàøàëàðûí ñàòèðèê ðóóíó äàà äà ãöââòëíäèðèð, îíëàðà äðèí ìíà ÷àëàðëàðû âåðèðäè. Áçè òàìàøàëàðäà èñ õàëã
àðàñûíäà ìøóð îëàí êîìåäèjà óñòàëàðû, ðããàñëð äÿ ôàë èøòèðàê
åäèðäèëð. Òàìàøà àêòjîðëàðûíûí ôàëèjjò äàèðñè ä ñîí äð‡ …åíèø,
÷îõ‡òëè èäè. Áåë êè, áçí ìåjäàí àêòjîðëàðûíû ájëð, à‹àëàð òîjëàðäà, åë øíëèêëðèíä jàðûøà ÷à‹ûðûð, îíëàðûí jàðàäû‡ûëûã ìöáàèññèíè
òøêèë åäèðäèëð. Áåë àëëàðäà àêòjîðëàð áäàòí í …öëìëè, í ñàòèðèê, í êñêèí, ÿí …‰çëíèëìç êèíàjëè àòìà‡àëàð, øòðèõëð òàïìàëû,
jàðûøäû‹û ðãèáèíè ÷ûõûëìàç âçèjjò ñàëìàëû èäèëð.
Áóíà …‰ð ä måjäàí àêjòîðëàðû òåç-òåç …‰ðêìëðèíè äjèøèð,
ìöõòëèô åjâàí ‡èëäèí …èðèðäèëð êè, òðô-ìöãàáèëëðèíè ñíòêàðëûã ‡òäí öñòëjèá îíó ì‹ëóá åòñèíëð. Jàðûøëàð ÷îõ çàìàí Òáðèçäí,
ðäáèëäí, ìäàíäàí â áàøãà jåðëðäí …ëí àêjòîðëàðëà - Áàêû,
Íàõ÷ûâàí, À‹äàì, Øóøà â ñ. øðëðäêè àêòjîðëàð àðàñûíäà òøêèë
åäèëðäè. Ìñëí, “Ëîòó Èáèø, îíóí î‹ëó Ãàñûì â Ëîòó Êðèì áó áàõûìäàí õöñóñè ìàðò …‰ñòðèðëðìèø. Åjíè çàìàíäà òîjëàðäà â jà
òàìàøàëàðäà jåðëè, íöôóçëó àäàìëàðûí òêèäè èë áèð áàøãàñûíà ñàòàøìàã
ö÷öí …öëìëè, êèíàjëè ñíëð äöçëäèð, îíóí ñ‰ç â ðêòëðèíè ãàäûí, àèë ìñëñèí, àáåë áàøãà àäèñëð ìöíàñèáòèíè jàìñûëà-jûð,
äîñòëóãäàí, è‡òèìàè ìíàôåäí óçàã äóðìàñûíà …öëöð, îíó ïðò åäèðäèëð. ìê àããû òàìàøà ïðîñåñèíä jû‹ûëûðäû. Áó çàìàí ëèíè ‡èáèí
ñàëìàjàíëàð, îjóí ïðîñåñèíä ôàë èøòèðàê åòìjíëð òíãèä åäèëèð, …öëöø äôèí ÷åâðèëèðäè. Àêòjîðëàð òàìàøà÷ûëàðû àäèñëðèí èíêèøàôûíäà
ôàë èøòèðàê åòìj ÷à‹ûðûð, …öíàêàðëàðûí ãöñóðëàðûíû, òãñèðëðèíè áèðáèð ò‡ññöì åòäèðèá îíëàðû ë ñàëûð, ïèñ ìëëðäí óçàãëàøäûðìàã èñòjèðäèëð” (2, 58).
Áçí àêòjîðëàðûí áó â jà äè…ð ñááëðäí áèð ñûðà måjäàí òàìàøàëàðû çàìàíû à÷ûã, êîíêðåò, äàëòëè ñ‰ç äåìê èìêàíëàðû îëìóðäó.
Îíëàð áåë ìãàìëàðäà äà âçèjjòäí ÷ûõûø jîëó òàïûð, “Jàëàí-ïàëàí” ãàðàâëëèëðèí ìöðà‡èò åäèðäèëð. Jíè áåë àëëàðäà ìåjäàí àêòjîðëàðû òàìàøàíû jàëàíëà áàøëàjûð, òàìàøàíûí ñîíóíäà èñ ñàñ èäåjàíû,
ãèãòè â äàëòè òàìàøà÷ûëàðà ÷àòäûðûðäûëàð.
Måjäàí òàìàøàëàðûíûí ñí ò‡ññöìö â èôà ôîðìàñû ÷îõ ñàä
îëóðäó. Áó òàìàøàëàð ÷îõ âàõò ãûñà‡ìëè îëñàëàð äà, ìçìóí‡à áèòêèí â òáèè áèð ñí‡èê òñèðè áà‹ûøëàjûðäû. ð òàìàøàäà …‰ñòðèëí
ñàä äåòàëëàð, øjàëàð àðõàñûíäà äðèí ìíà …èçëíèð, ëëè ìöøêöë îëàí
å÷ áèð åôôåêò òëá îëóíìóðäó. Òàìàøà ö÷öí ëàçûì îëàí ð áèð âà‡èá
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ñí øjàëàðûíûí ñàä, êîíêðåò, ðåàë ò‡ññöìö ìöìêöí èäè. Ìåjäàí
àêòjîðëàðû måjäàí òàìàøàëàðûíûí ìòíèíè jàðàäàðêí â jà ñå÷ðêí
ìç ñííèí áó öíñöðëðèí õöñóñè äèããò jåòèðèðäèëð. Ìñëí,
“Ñàòûðàì” òàìàøàñûíäà ö÷ òîïà òîðïàã, ãî÷ â ãî÷ó áàøãà jåðä …èçëòìê âàñèòëðè òàìàøàäàêû ñàñ àäèñëðèí ìàèjjòè èë öçâè ñóðòä áà‹ëû èäè â åjíè çàìàíäà, îíëàðû ñíä äöçëòìê ÷îõ àñàí
èäè. Áó ‡òëð òàìàøàäà äðèí ìíà â ìíòèã èôàä åäèð, á‰jöê òñèð
…ö‡öí ìàëèê îëóð, òàìàøàäà èøòèðàê åäí õàðàêòåðëðèí à÷ûëìàñûíäà
ìööì ðîë îjíàjûðäû.
Måjäàí òàìàøàëàðûíûí ðåïåðòóàðûíà äàõèë îëàí áöòöí òàìàøàëàð
äè…ð èí‡ñíò í‰âëðè èë áèðëèêä íöìàjèø åäèëèðäèñ ä, îíó ÷îõ âàõò
áèð àêòjîð èôà åäèðäè. Ëàêèí áåë àëëàðäà ìåjäàí àêòjîðó òàìàøàäàêû
îáðàçëàðûí ð áèðèíè ‰çöíìõñóñ èôàä âàñèòëðèë: ‡èëääí-‡èëä …èðèá
òáèè îëàðàã ñíä ìàðòë ‡àíëàíäûðûðäû. Ìåjäàí àêòjîðó áó
çàìàí åë ñíä‡ ð áèð îáðàçûí õàðàêòåðèê ‡èç…èëðèíè ìöõòëèô
áîjàëàðëà íöìàjèø åòäèðèð, áó ñóðòëðèí ð áèðèíè ôðäè ðêòëðè â
‰çöíìõñóñ ññ àí…è èë áèð-áèðèíäÿí ôðãëíäèðìj ÷àëûøûðäû.
Øðã äáèjjàòûíäà, î ‡öìëäí Àçðáàj‡àí øèôàè õàëã äáèjjàòûíäà ‡ìèjjòè èäàðåòì àããûíäà, äàëòëè â äàëòñèç ‰êìäàðëàð – øàëàð, ñóëòàíëàð, õëèôëð, ïàäøàëàð, õàãàíëàð îíëàðûí õëàã
â ìíâèjjàòëàðû, õàëãëà ðôòàðëàðû áàðä îíëàð‡à íà‹ûë, ðâàjò, ëòèô
â ãàðàâëëèëð ì‰â‡óääóð. Áó íöìóíëðä çàìàíûí ìöõòëèô ä‰âðëðèíä ñàèáè-èõòèjàð â àêèìè-ìöòëã îëìóø ìèí ‰êìäàðëàð, ñàñí, èêè ñïêèä òñâèð åäèëìèøäèð. Îíëàðûí áçèëðè, ìñëí, Ç‰àê,
‡‡à‡ èáí Jóñèô, Òåjìóð â áàøãàëàðû ãèãòä îëäó‹ó êèìè íà‹ûë,
ðâàjò, ëòèô â ãàðàâëëèëðä, åë‡ ä Íèçàìè „í‡âèíèí ñðëðèíä (23), Ñäè Øèðàçèíèí “„öëöñòàí” (14), “Áóñòàí” (15), “Êëèë â
Äèìí” (12), “Ãàáóñíàì” (13) êèìè ñðëðä çàëûì, ãääàð, ìöñòáèä êèìè òñâèð åäèëìèøäèð. Jíè áó ‰êìäàðëàð òàðèõä îëäó‹ó êèìè ‰ç
êñëðèíè ôîêëîð â jàçûëû äáèjjàòäà äà òàïìûøëàð.
Äè…ð áèð ãèñì ‰êìäàðëàð, ìñëí, Ñöëåjìàí ïåj‹ìáð, Ñàñàíèëð ñöëàëñèíäÿí îëàí ßíóøèðÿâàí, Ùþðìöç, Ìàêåäîíèéàëû Èñýÿíäÿð, Ñÿôÿâèëÿð ñöëàëÿñèíèí ‰êìäàðëàðûíäàí îëàí Øà Àááàñ â áàøãàëàðû èñ õàëãûí äàëòëè øà àããûíäà àðçóëàðûíà, èñòêëðèí ój‹óí
îëàðàã àäëàðû ÷êèëí øèôàè õàëã äáèjjàòû íöìóíëðèíä áçí àäèë,
òäáèðëè â äàëòëè ‰êìäàðëàð êèìè òñâèð åäèëìèøëÿð.
Ìåjäàí àêòjîðëàðû àçûðëàäûãëàðû bir sıra måjäàí òàìàøàëàðûíäà
‰êìäàðëàðûí çöëìöíö, àãñûçëûãëàðûíû èôøà â òíãèä åäí ñíëð ä
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jàðàòìûøëàð. ‰êìäàðëàðûí àìàíñûçëû‹ûíû, äöøöí‡ñèçëèjèíè, äàëòñèçëèjèíè áàøà äöøí, òàìàøà÷ûëàðûí ç‰âãöíö äðê åäí, èñòjèíè äójàí
ìåjäàí àêòjîðëàðû áåë ì‰âçóëó måjäàí òàìàøàëàðûíà òåç-òåç ìöðà‡èò åäèð, áó ‡öð òàìàøàëàðû ìèø ‰ç ðåïåðòóàðëàðûíà äàõèë åäèðäèëð.
“Áñ í âàõò åëñèíëð?” ãàðàâëëèñèíä ä áó ì‰âçóäàí-Òåjìóð
çöëìöíöí õàëãûí …öçðàíûíû à‹ûð âçèjjò ñàëäû‹ûíäàí äàíûøûëûð, î‹óðëóã åòìäí jàøàìà‹ûí ìöìêöí îëìàìàñûíà èøàð âóðóëóð. Ãàðàâëëèä äåjèëèð êè, Òåjìóðóí ä‰âðöíä Ìîëëà Íñðääèíè jàøàäû‹û øð
àêèì òjèí åäèðëð. Áèð …öí ãàðîâóë÷óëàð èêè íôð î‹ðóíó òóòóá îíóí
jàíûíà …òèðèðëð. Î‹ðóëàðûí áèðè …å‡, áèðè ä …öíäöç î‹óðëóã åëjíä
òóòóëóáìóø. Ìîëëà èøè jîõëàjûá, …öíäöç î‹óðëóã åëjíè áñ àëûð, …å‡ î‹óðëóã åäíè èñ àçàä åäèð.
Àçàä åäèëìèø î‹ðóíóí jàðäû‹û åâèí ñàèáè Ìîëëàíûí ãðàðûíäàí
Òåjìóðà øèêàjò åäèð. Òåjìóð Ìîëëàjà ìð …‰íäðèð êè, …å‡ î‹óðëóã
åäí î‹ðójà ‡çà âåð! Ìîëëà ìðè àëûá îõójóð â …å‡ î‹óðëóã åäí
î‹ðóíó òóòóá áñ åäèð, …öíäöç î‹óðëóã åäíè èñ àçàä åäèð. Áó äô
èñ …öíäöç åâè î‹óðëàíàí øõñ Ìîëëàíûí ‰êìöíäí íàðàçû ãàëûá Òåjìóðà øèêàjò åäèð. Òåjìóð áóíó åøèäèá èðñëíèð â Ìîëëàíû òåç
öçóðóíà ÷à‹ûðûð â îíóí öñòöí ÷û‹ûðûá äåjèð:
– Ñí áó î‹ðóíó íèj àçàä åëjèáñí?
Ìîëëà äåjèð êè, ñíèí ìðèí …‰ð. Òåjìóð äàà äà èðñëííä
Ìîëëà Òåjìóðà ‡àâàá âåðèá äåjèð:
– Ãèáëåjè-àëì ñà‹ îëñóí! Áó î‹ðóëàðäàí áèðè …å‡ åâ jàðûá, áèðè
…öíäöç. Àòà-áàáàäàí áèç …‰ðìöøöê êè, î‹óðëó‹ó …å‡ åëjðëð, …öíäöç åëìçëð. Îíà …‰ð ä ìí î …öíäöç î‹óðëóã åëjíè ãàíóíà â
àäò ój‹óí îëìàäû‹ûíà …‰ð áñ àëûá, …å‡ î‹óðëóã åëjí àçàä åëìèøäèì. Ñîíðà ñèçèí èìçàíûçëà áèð ìð àëäûì êè, …å‡ î‹óðëóã åëjí
àäàìû áñ àëìàã ëàçûìäûð. Îíà …‰ð ä ìí …å‡ î‹ðóñóíó òçäí
áñ åëjèá, …öíäöç î‹ðóñóíó àçàä åòäèì.
Òåjìóð Ìîëëàjà èðñëíèð êè, áó ñààò …åäèá îíó òóòàðñàí. Ìîëëà
áóíóí ‡àâàáûíäà äåjèð:
– Áó êè äàëòñèçëèêäèð! Áó jàçûãëàð íå‡ jàøàñûíëàð: …å‡ î‹óðëóã
åòìñèíëð, …öíäöç åòìñèíëð, áñ í âàõò åëÿñèíëð? (8, 159-160).
Meydan àêòjîðëàðûíûí ðåïåðòóàðûíà äàõèë îëàí áó òàìàøàëàðû …‰ðí jàøëû íñèëëðèí ñ‰áòëðèíäí àjäûí îëóð êè, îíëàð áó òàìàøàëàð
çàìàíû øèôàè õàëã äáèjjàòûíûí áöòöí íöìóíëðèíäí; ñàòèðèê íà‹ûë,
äàñòàí, ðâàjò â ëòèôëðäí, åë‡ ä jóìîðèñòèê åêàjëðäí ìãñäój‹óí øêèëä èñòèôàä åäèðìèøëð. Èôà÷û àêòjîðëàð òàìàøà çàìàíû
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jóõàðûäà àäëàðûíû ÷êäèjèìèç øèôàè õàëã äáèjjàòû æàíðëàðûíû áäàòí, èñòäèêëðè ìòí ój‹óí …ëí jàò àäèñëðè èë çí…èíëøäèðèð,
òàìàøàëàðûí ñàñ ñöæåòëðèí jåðëè àäèñëð, âàëàòëàð äàõèë åäèð â
òàìàøà÷ûëàðûí áäèè òëáëðèíè ëàçûìè ãäð ‰äìj ÷àëûøûðäûëàð.
Måjäàí òàìàøàëàðûíû èôà åäí àêòjîðëàð òàìàøà çàìàíû òàìàøà÷ûëàðà ð àíñû áèð ìöjjí ôèêðè, èäåjàíû àøûëàjàðêí òàìàøàíûí òñèð
ãöââñèíè àðòûðìàã ìãñäèë àäèñëðè ÷îõ âàõò õàëã ìöäðèêëðèíèí,
ëòèô ãðìàíëàðûíûí – Ìîëëà Íñðäèíèí, Áëóë Äàííäíèí, áèð
÷îõ àëëàðäà Êå÷ëèí, áçí èñ Êîñàíûí àäûíäàí äàíûøûðäûëàð. Áó öñóë
òàìàøàëàðûí öìóìè ìàèjjòèíè à÷ûð, ìåjäàí òåàòðûíûí äðê îëóíìàñûíû ìöjjí ãäð àñàíëàøäûðûð â áó ôîðìà îíóí ìíà â ìíòèãèíèí
òñèð …ö‡öíö ãàò-ãàò àðòûðûð, ôàëèjjò äàèðñèíè …åíèøëíäèðèðäè. Áó
‡òäí “Áëóëóí ãîíà‹û” (9, 53-55) òàìàøàñû ÷îõ ñ‡èjjâèäèð:
„öíëðèí áèð …öíö Áëóëà ãîíàã …ëèð. ìèí …öíö Áëóëóí ‰çöíö
á‰jöê áèð ì‡ëèñ ÷à‹ûðûðëàð. Áóíà …‰ð ä Áëóë ãîíà‹ûíû äà ‰çö èë
àïàðûð â jîëäà ãîíà‹ûíû ‰jðäèð êè, ìíäí ñí íñèò, jàäûíäà
ñàõëà, áèð ì‡ëèñ …åäíä ‰ç jåðèíè òàíû, åë jåðä îòóðìà êè, ñ-íè
äóðãóçñóíëàð. Áèð ä, ñíäí ñ‰ç õáð àëìàñàëàð äàíûøìà, áèð øåjè
èñòìñëð, âåðì. Ãîíàã ðàçûëàøûð.
Áëóë èë ãîíàã ýëèá ìèí ì‡ëèñ ÷àòûðëàð. Åâ ñàèáè îíëàðû …‰ðí êèìè ì‡ëèñ äâò åäèð. Ãîíàã î ñààò êå÷èá jóõàðû áàøäà jëøèð.
Áëóë èñ ‰çöí ìöíàñèá jåð ñå÷èð. Áèð àçäàí ì‡ëèñ øðèí àäëû-ñàíëû àäàìëàðû …ëèð â àìûñû êå÷èá jóõàðû áàøäà îòóðóð. ð ãîíàã …ëäèê‡ Áëóëóí ãîíà‹û àøà‹û ÷êèëèð â …ëèá ãàïûíûí à‹çûíäà jëøèð.
Áèð àçäàí jåìê-è÷ìê áàøëàjûð â àõûðäà îðòàëû‹à ãàðïûç …ëèð. Ãàðïûçûí jàíûíäà áû÷àã îëìàäû‹ûíà …‰ð âêèë åâ ñàèáèí äåjèð:
– Ãàðäàø, äå áèð áû÷àã âåðñèíëð.
Áëóëóí ãîíà‹û å÷ êñè …‰çëìäí ‡èáèíäêè ÷îõ ãèjìòëè áû÷à‹ûíû ÷ûõàðûá àòûð ñöôðj. Ì‡ëèñä èøòèðàê åäí ïàäøà …‰ðöð êè, áó
÷îõ ãèjìòëè áèð áû÷àãäûð, öñòö ëë-‡âàèðàòëà, ãûçûëëà áçäèëèá. Ïàäøà
jàâàø‡à âçèðèí ãóëà‹ûíà ïû÷ûëäàjûð êè, âçèð, áû÷à‹à …‰çöì äöøöá, èíäè
áèð êëê …ë‡jì, ñí ä ñ‰çöìö òñäèã åäðñí. Ïàäøà áû÷à‹û ëèí
àëûá äåjèð:
– †àìààò, áó áû÷à‹û ìíèì õçèíìäí î‹óðëàjûáëàð, íå÷ âàõòäûð
àõòàðûðäûì, òàïà áèëìèðäèì.
Ñîíðà ïàäøà, âçèð-âêèë jàëàíäàí ãîíà‹ûí öçöí äèðíèðëð êè,
áó áû÷à‹û î, õçèíäí î‹óðëàjûáäûð. Áóíà …‰ð ä î, ñàáà äàð à‹à-
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‡ûíäàí àñûëà‡àãäûð. Áëóë ãîíà‹ûíû õèëàñ åòìj ÷àëûøûð. Ëàêèí ïàäøà
ðàçû îëìóð. Õåjëè õàèø â òêèääí ñîíðà ïàäøà äåjèð:
– Áëóë, ñí àíä è÷ êè, îíà å÷ í ‰jðòìj‡êñí.
Áëóë àíä è÷èá áó øðòë ðàçûëàøûð â ãîíà‹û jåíèäí åâèí …òèðèð.
Àíä è÷äèjè ö÷öí ãîíà‹à å÷ í äåìèð. jòäí ãàð‹û àòûíû …òèðèá
öçöíö îíà òóòóá äåjèð:
– Àj ãàð‹û àòûì, ñí äåìäèììè, áèð ñ‰ç õáð àëìàñàëàð jåðñèç
‡àâàá âåðì, ì‡ëèñ …åäíä jåðèíè òàíû, ñíäí áèð øåj èñòìñëð
âåðì?! Èíäè îëàí îëóá, êåí÷í-êå÷èá. Àj àò, ãóëàãëàðûíû à÷, jàõøû åøèò.
Ñàáà ïàäøà ñíè àñäûðìàã èñòjíä äåjðñí: ÿë ñàõëàjûí, áû÷à‹û
àðäàí àëäû‹ûìû ‡àìààòà ñ‰jëjèì. Ñîíðà äåjðñí êè, áó áû÷àãëà
÷îõäàí ìíèì àòàìû ‰ëäöðöáëð. Ìí î âàõòäàí ð jåðè äîëàíûð, àòàìû ‰ëäöðíè òàïìàã ö÷öí ð ì‡ëèñä áó áû÷à‹û …‰ñòðèðì êè, …‰ðöì
êèì îíà jèj äóðóð. Èíäè, íàjò, ìí àòàìûí ãàòèëèíè òàïäûì. Äåìëè, àòàìûí ãàòèëè áó ïàäøà èìèø.
Bëóëóí ãîíà‹û áóíëàðû åøèäèá jàäûíäà ñàõëàjûð. Ñðè …öí ãîíàã äàð à‹à‡ûíûí àëòûíäà áó ñ‰çëðè ‡àìààòà äåjèð. ×ûõûëìàç âçèjjòä
ãàëàí ïàäøà “óñäàòûíà áðêàëëà”– äåjèá Áëóëóí ãîíà‹ûíû àçàä
åòäèðèð.
Bó òàìàøàäàí áåë áèð ôèêèð, èäåjà àñèë îëóð: øàëàðûí, ïàäøàëàðûí, âçèðëðèí, âêèëëðèí â áàøãà çöëìêàðëàðûí àìàíñûçëû‹û î çàìàí
ääèíè àøûð êè, îíóí òàáåëèjèíä îëàí ‡àìààò àâàì, íàäàí â ñàäë‰âäöð. À‹àëàðûíûí ãàðøûñûíäà äöøöí‡ñèç, ìöòè áèð ãóëà ÷åâðèëìêë
îíëàð ‰ç çàá â ôëàêòëðèíè áäèëøäèðèðëÿð. Áåë áèð âçèjjòè àðàäàí
ãàëäûðìàã ö÷öí èñÿ õàëãû îjàòìàã, çàëûì â çöëìêàðëàðû èôøà åòìê ëàçûì èäè. Îíà …‰ð ä áó òàìàøàíû ‰ç ðåïåðòóàðëàðûíà ñàëàí àêòjîðëàð
áåë áèð èäåjàíû òàìàøà÷ûëàðà äàà jàõøû àøûëàìàã ö÷öí åë àðàñûíäà
à‹ûëëû, òäáèðëè, ìöäðèê êèìè òàíûíìûø Áëóë Äàííä îáðàçûíäàí ìàðòë èñòèôàä åòìèø, áóíóíëà äà òàìàøà÷ûëàðà à‹ûëûí, ìöäðèêëèjèí
ãöäðòèíè …‰ñòðìj íàèë îëìóøëàð.
Måjäàí òàìàøàëàðûíû èôà åäí ìåjäàí àêòjîðëàðû ñîí äð‡ àçûð‡àâàá, ð ñ‰çöí jåðèíè áèëí, ññàñ, jöêñê äöíjà…‰ðöøöí ìàëèê,
èñòåäàäëû â jàðàäû‡û àêòjîðëàð èäè. Áöòöí áóíëàð èñ ìåjäàí àêòjîðëàðûíà ðåïåðòóàðà äàõèë îëàí ð áèð òàìàøàíû jöêñê, ïåøêàð ñâèjjä
îjíàìà‹à èìêàí âåðèðäè.
Мейдан актйорлары ðåïåðòóàðà äàõèë îëàí ð áèð òàìàøàíû jöêñê, ïåøêàð ñâèjjä îjíàyır, кинайяли кялмялярlə, ибаряли ифадялярля,
ейни кялмяни мцхтялиф мяна чаларларында демякля, ясас фикри, ясас
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идейаны ифадя етмяк цчцн бир васитя олдуьуну йахшы билирдиляр. Онлар бу
йолла юз фикирлярини щядяфя дягиг олараг чатдыра билирдиляр. Бцтцн бунлар
ися meydan тамашаларыны севдирир, йашадыр, ян башлыъасы ися тамашачылары
дцшцндцря билирди.
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Tahir Orujov
The actors of vulgar performance
SUMMARY
The article is dedicated to the adroitness of the vulgar performances’ actors.
Information on specific characteristics of the vulgar performance actors and features of
different plays.
Key words: vulgar performance, actors of vulgar performance, repertoire, folk
plays.
Тахир Оруджов
Актеры площадных спектаклей
РЕЗЮМЕ
В статье представляется исполнительское искусство актеров, исполняющих
в площадных спектаклях. Раскрываются специифические исполнительские черты
этих актеров и особенности некоторых площадных спектаклей.
Ключевые слова: площадные спектакли, площадные актеры, репертуар,
народные игры.
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Bakı Slavyan Univerisetinin “Türk-slavyan əlaqələri”
elmi-tədqiqat laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi f.e.n. dos.
TÜRK VƏ SKANDİNAV MİFOLOGİYASINDA YER ALAN
TEOQONİYA ANLAYIŞININ DASTAN YARADICILIĞINA
TRANSFORMASIYASI
Şifahi yaradıcılıqda öz əksini tapmış xarakterik hallardan biri də ilkin inanc sistemində yer alan tanrılar və tanrı ailələri ilə bağlı miflərin bu
və ya digər şəkildə dastan yaradıcılığına ötürülməsi ilə bağlıdır. Bəzən
tanrılar və tanrı ailələri dastan yaradıcılığında bir başa öz əksini tapsa da,
digər hallarda bu mif personajları əcdad qəhrəman obrazına transformasiya olunur və yeni interpretasiyada təqdim edilir. Tanrıların və tanrı
ailələrinin dastan yaradıcılığına öz əksini tapmasının bir çox səbəbləri
vardır. Belə ki, demək olar bütün qədim xalqların mifoloji təfəkküründə
və ilkin inanc sistemində tanrılara tapınış geniş yer almaqda idi. Bu isə zamanla bu obrazların dastan yaradıcılığına ötürülməsinə səbəb olmuşdur.
Skandinavların tanrılar və tanrı ailələri ilə bağlı inamlarını əks etdirən
süjet və motivlərə əsasən islandlara məxsus nəzm halında yazıya alınan
“Böyük Edda” və İslandiyanın XIII əsr siyasi xadimi və skaldı Snorri
Sturlunsonun nəsr halında tərtib etdiyi “Kiçik Edda” əsərində rast gəlmək
mümkündür.
Türk dastan yaradıcılığına məxsus arxaik eposlardan olan “Maaday
Qara” dastanında da tanrılar və tanrı ailələri island eposu “Böyük Edda”da
olduğu kimi bir-başa öz əksini tapmışdır. “Maaday Qara” dastanında tanrı
adları olaraq Üç-Kurbustan, Ülgən bey, Kuday, Aybıstan və Erlik adları işlənilmişdir. Üç Kurbustan və Kuday adları Ülgən adının digər versiyalarıdır.
Ülgənlə bağlı motivlərə dastanın müxtəlif yerlərində rast gəlinir.
Məsələn:
160
Üst ucu üst dünyadadır,
Üç Kurbustan ona at bağlar.
Yaxud:
4944
Xaqanın “coo kalak” ( ah lənətlı) dediyi,
66

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

Yuxarı dünyada yaşayan,
Ülgən bəyə yetişdi.
Kudayım! (Tanrım) deyə fəryad etdi,
Heç kim köməyə gəlmədi.
Aybıstan isə Erlikin adlarından biridir. Dastanda Erlik yer süpürən
saqqalı, göyə qədər uzanan bığları olan obraz kimi təsvir olunur. O, yeraltına çəkdiyi insanlara zülm edir, Ölüm tanrısı olaraq Kötügey Mergeni
də yer altına çağırır. Dastanda Erlik xan haqda deyilir:
157
Doqquz künclü gümüş at çakı var,
Alt ucu aşağı dünyadadır.
Aybıstan (Erlik) ana at bağlayır.
Yaxud:
4941
Xaqanın, “ee-kalak!” (ey lənətli) dediyi,
Yer altında yaşayan,
Erlik bəyə yetişdi.
Erlik bəyin Kögüdey Mergeni yeraltına çağırması haqqında isə dastanda deyilir:
7380
Anlı şanlı Kögüdey-Mergen,
Yer altına gəlsin deyə,
Ulu babam çağırdı, dedi,
Altın-Küskü adlı kızı da
Bəravər gəlsin deyə,
Atam Erlik buyurdu
Dastanda Erlik xanla Ülgənin qızlarından da danışılır. Erliyin qızı Abram Moos Kara Taacı yeraltı güclərin yer üzərindəki təmsilçisidir. Er-liyin
Qızı mis qazana bənzər mis küpəli, mis çaydana bənzər mis burunlu, kömür
kimi qara üzlü, papağında bayquş tükü olan, tozağacı qabığından davulu
olan, canlı ilandan qamçı kimi istifadə edən, at əvəzinə qara buğaya minən
biri kimi təsvir olunur. “Maaday Qara” dastanın qəhrəmanı Kögütey Mergenin deyikli olduğu Ay Xaqanın qızı Altın Küşkünü qardaşı Kuvaçıya al67
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maq istəyən Abram Moos Kara Taacı qeyri adı gücə sahibdir və o metamarfozaya uğrayır. Məqsədi Kögütey Megeni öldürməkdir. Bunu edə bilmədikdə Altun-Küşkünü qaçırmağa qərar verir (4, s.272). Abraam Moos
Erlik xanın təbəliyində olan bəd ruh Kara Kula xanla yaşayır. Dastanda bu
haqda deyilir:
530
Kara –Kula kağan kişi,
Yeddi qat yer altından,
Erlik Beyin sevimli qara qızı,
Abram Moos Kara Taacını,
Ayın olmadığı dünyadan,
Aylı günəşlı bu Altaya,
Gətirib onla yaşarmış.
Günəşin olmadığı dünyadan,
Günəşli və aylı Altaya zorla gətirərək,
Yeddi il onunla yaşayan bu xaqan imiş.
İslandlara məxsus “Böyük Edda” və “Kiçik Edda” əsərində də Altay
dastanı “Maaday Qara” da olduğu kimi bir başa tanrılardan və tanrı ailələrindən bəhs olunur.
Öncə onu qeyd etməliyik ki, hər iki əsərdə iki qola ayrılan tanrılardan aslardan və vanlardan bəhs olunur. Dastanın əsas personajlarına
Odini, Toru, Lokini aid etmək olar. Digər tanrılar Freya, Friqq, Heymdall
onlara nisbətən daha az rol oynayır. Skandinav mifologiyasının baş tanrısı
Odin olduğu üçün öncə onun xüsusiyyətlərinə nəzər salmaq vacibdir.
Aslar ailəsinin baş tanrısı Odinin ilk funksiyası tanrıların atası və savaş
tanrısı olmasıdır. Lakin bundan əlavə Odin özlüyündə bir çox funksiyaları
yerinə yetirir. “Böyük Edda” əsərinin “Qrimnerin söyləmələri” bölümündə Odin 54 təxəllüslə təqdim olur. Bu adlar isə Odinin müxtəlif atributlarını və xüsusiyyətlərini o cümlədən, təkgözlülüyü (şlyapasını gözünün üzərinə çəkməsi), döyüşkənliyini, müdrikliyini dəyişkənliyini, çoxüzlülüyünü və cadugərliyini ifadə edir. Odin adının etimologiyasına gəlincə
isə J. Dümezil bu haqda yazırdı: “Əlbəttə Odində mövcud olan bi-likləri
və magiyanı bir birindən ciddi şəkildə ayırmaq süni görünərdi, hansı ki,
ağlın gücünü göstərir və təmkinlilik zamanı ortaya çıxır. Hindavropa
dünyasında bundan kənarda magiya, bilik və düşüncə bölünmür. Bu hal
68
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yəqin ki, tanrının adında da öz əksini tapmışdır. Geman əsilli Vodanın
kökündə (qədim skandinavlarda odr) isim kimi ağıl (ilham və poeziya da
daxil olmaqla), sifət kimi isə excite, furieux, wütend, rasent italyanlara və
keltlərə qohum olan mənalarda öncədəngörən (yaxud şair) mənalarını verir. Adam Bremenski isə Odini yalnız müharibə ilhamvericisi kimi təqdim
edirdi və onu (odr) bütünlükdə dini mənada dəyərləndirirdi. (8, s. 144).
Steblin- Kamenski də Odin obrazını maraqlı şəkildə şərh edərək yazırdı ki, skaldların nəğmələrində Odin sözsüz ki, digər tanrılardan daha
yüksəkdə durur, belə ki o, müdrikdir və sehrbazdır, şairdir və dünyanın
sirlərinə bələddir.
“Böyük Edda” əsərinin “Velvanın kahinliyi” bölümündə Odinlə
bağlı deyilir:
24
Qoşuna taxdı,
Odin nizəsini,
Bu baş verdi,
Müharibənin ilk günlərində.
Burada savaş tanrısı Odinin tanrılarla müharibəsindən söhbət gedir.
Lakin yuxarıda da qeyd edildiyi kimi Odini yalnız savaş tanrısı kimi dəyərləndirmək olmaz.
Odin obrazında diqqət çəkən əsas məqamlardan biri də onun fateh
funksiyası ilə bağlıdır. Belə ki, Odin baş tanrı olmaqla yanaşı eyni zamanda “öz xalqının” sərkərdəsidir. S. Sturlunsonun “Kiçik Edda” və “Yer kürəsi” əsərlərində Odin nisbətən konkretləşdirilmiş tarixi zamana və məkana sahib olan fateh kimi təqdim olunur. Bu obraza sırf mifik kontekstdən
yanaşsaq görərik ki, Odin öz xalqı aslarla əfsanəvi Asqard şəhərində yaşayan əcdad qəhrəmandır. Öz xalqının, yəni asların hakimi olan mədəni
qəhrəman Odin, daha sonra qərbi fəth edən fatehə çevrilir. Bu hal da dastan yaradıcılığı üçün spesifik haldır və xalqın hərb mədəniyyətinin inkişafından xəbər verir. Əsərdə də deyildiyi kimi Asiyadan qərbə doğru yürüş
edərək və qərb torpaqlarının (İngiltərə xaric) sahibinə çevrilən Odin öz
nəslini buraya yerləşdirir. Bu hal da millətdə formalaşan fütuhatçılğın bariz nümunəsidir. Əgər Odin obrazına diqqətlə nəzər yetirsək görərik ki,
aslar panteonun baş tanrısı Odin, daha sonra əcdad qəhrəmana, tədricən
isə millətin fatehinə çevrilir. Lakin S. Sturlunson mifik personaj olan Odi69
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ni daha çox tarixi şəxsiyyət kimi təqdim etməyə çalışır. “Kiçik Edda” əsərində S. Sturlunson Asların ilk vətəni Asqardı Türklərin yaşadığı yer adlandırır. O, Odini sərkərdə (konunq) və “öz xalqının” peyğəmbəri kimi
qələmə verir. Bu peyğəmbərin məqsədi xalqını şimala doğru aparmaqdır.
Odin türklərin vətənindən ayrılaraq şimala yola düşür. İnsanlar onları
allahlar olaraq qəbul edirlər. O. Şərqə saksların vətəninə çatır. Buranı fəth
etdikdən az sonra üç oğlunu bu ölkəyə hakim təyin edərək yoluna davam
edir. Frankların vətənindən sonra o, Reydqotlandı və İsveçi fəth edir. Daha sonra Odin türklərin adət etdiyi kimi burada 12 başçısı olan dövlət yaradır. Özü isə Norveçdə məskunlaşır. Aslar bu yerlərin qadınları ilə evlənirlər. Asiyalıların dili isə bu yerin xalqlarının dilinə çevrilir(10, s.12).
Buradan bəlli olur ki, mifik personaj Odin daha sonralar hansısa böyük bir
sərkərdənin prototipinə çevrilir. Belə hallara kifayət qədər türk dastan yaradıcılığında da rast gəlinməkdədir. Uyğur dastanı “Oğuznamə” əsərində
də Ay xaqanın gözündən doğan antropomorf obrazda təqdim olunan ay və
ağac tanrıçası ilə evlənən, kosmik nizamı formalaşdıran Oğuz xan eyni zamanda “öz xalqının” mədəni qəhrəmanı, hərbi formalaşdıran fateh kimi
çıxış edir. Dünyanın dörd tərəfinə elçilərini göndərərək özünü uyğur
xaqanı elan edir. Burada da biz qismən tarixi məkanların adlarını görürük.
Məsələn, Oğuz xaqana tabe olmaq istəməyən Urum xaqan Rum elinin
başçısı da ola bilərdi. Daha sonra Urum xaqanla savaşmaq üçün Buz dağını keçərək İtil çayında savaşması və s. hadisələr qismən də olsa tarixi
yer adlarını ifadə edir. Yaxud Oğuzun imperiya qurduqdan sonra oğlanlarını sağ və sol istiqamətə ayırması, onları boz ox və üç oxlar adlandırması
şərqi birinin, qərbi isə digərinin nəzarətinə verməsi, hər hansısa tarixi
şəxsiyyətin dastan yaradıcılığında transformasiya olunmasına səbəb olmuşdur. Bəzi mənbələrdə isə Oğuz xan Mete xanın prototipi kimi dəyərləndirilir. Eyni hadisəni “Koroğlu” dastanında da müşahidə etmək mümkündür. İşığın təmsilçisi mifoloji kontekstdə tanrı oğlu, Rövşən Çənlibel
adlı mistik məkanda öz xalqının mədəni qəhrəmanı kimi çıxış edir. Daha
sonra isə Koroğlu tarixdə mövcud olan Osmanlı İmperiyasının ərazisində
yerləşən xanlarla savaşa girir. Bu da mifik qəhrəmanın cəmiyyətin inkişafı
ilə bağlı yeni interpretasiyalarda təqdimatı ilə bağlıdır. Daha dəqiq desək
ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparan, xalqın qəhrəmanın prototipi kimi
ortaya çıxır. Buradan isə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, tanrı funksiyasını yerinə yetirən mifoloji obraz zamanla transformasiyaya uğrayır,
cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı yeni interpretasiyalarda təqdim olunur.
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РЕЗЮМЕ
Исследование посвящено анализу понятия теогония на мА-териале мифов
тюркских и скандинавских народов. За основу метода исследования берутся
типологически - сравнительный метод. Основная цель работы показать
трансформацию богов в эпосах этих народов.
SUMMARY
The research on the basis of Turkic and Scandinavian myths is devoted to the
analysis of theogony concept. The typological and comparative methods are considered
to be basis of method of research. The main purpose of the work is to show
transformation of gods in the eposes of these people.
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Nübar HƏKİMOVA
Fəlsəfə doktoru
AZƏRBAYCAN FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİNDƏ
ƏNƏNƏVİ BİLİKLƏR SIRASINDA SINAMALAR
İbtidai çağlarda qədim insan çevrəsində olduğu mühitdə baş verən
çeşidli hadisələrin mahiyyətinə doğru izah və cavab tapmaqda çətinlik
çəkmişdir. Qədim insan həyatı, güzəranı boyu qarşılaşdığı çətinliklərin səbəbini təbiətdə baş verən proseslər daxilində axtarmış, ayrı - ayrı hadisə
və nəsnələri bu proseslərə uyğun təxəyyül obrazları ilə əlaqələndirməyə
cəhd etmişdir. Odur ki, ibtidai insanın ciddi şəkildə asılı olduğu mürəkkəb
təbiət aləminə təsir etmək cəhdi, bununla da uğur qazanmaq, xəta - bəladan, xəstəlik, aclıq, ölüm kimi neqativ hallardan uzaq olmaq istəyi sınamaların yaranıb yayılmasına səbəb olmuşdur.
Cəmiyyətdə gedən sivil dəyişikliklər ona gətirib çıxarmışdır ki, vaxtilə xüsusi məna daşıyan, mifoloji - semantik yükə malik bəzi söz və ifadələr zaman keçdikcə öz qabaqkı məzmununu saxlaya bilməmişdir. Bununla belə, həmin söz və deyimlərdəki məna çalarlar şəklində olsa da, öz
ilkin izlərini, əlamətlərini təsəvvürlərdə qorumuşdur. Bu baxımdan sınamalar ibtidai təxəyyüllə bağlı olduğu üçün onların məzmun tərkibində
mifik elementlər kontekst kimi çıxış edir.
Xalq yaradıcılığı örnəklərində təbiətdəki varlıqlara, xüsusən də bitki
və heyvanlara çeşidli münasibət müşahidə edilir. Bunların bəzilərinə uğur,
xeyir, bərəkət əlaməti, bəzilərinə zərər, şər rəmzi kimi baxılmışdır. Buna
görə də uğursuzluq əlaməti daşıyanlarla qarşılaşmamağa, onlardan uzaq
dolanmağa səy edilmişdir.
Əsrlər boyu xalqımızın həyat tərzi, adət-ənənəsi, ictimai dünyagörüşü və dini inancları sözə çevrilib, yaddaşlara hopub, sonra da yaddaşlardan damcı-damcı süzülərək yaşamağa başlayıb. Qanadlanaraq ağızdanağıza, dildən-dilə dolaşan söz müxtəlif formalara düşüb. Əsrlərdən-əsrlərə, nəsillərdən-nəsillərə uzun bir yol keçib. Cilalanaraq hikmət xəzinəsinə çevrilib, xalqın ruhunda özünə taxt qurub, yaşadılıb. Və elə xalqın ruhunda özünə məskən seçdiyinə görə "xalq hikməti", "xalq ədəbiyyatı",
"ağız ədəbiyyatı", "el ədəbiyyatı" adlandırılıb. Ağızdan-ağıza, dildən-dilə
dolaşa-dolaşa sinələrdə özünə məskən salan şifahi xalq ədəbiyyatı keçmişin sirli-sehirli, üstünü toz basmış xatirələrinə ayna tutmaqla, keçmişi72
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mizə, dünənimizə boylanıb baxmağımızda ən yaxın köməkçi, yol-daş bəzən də sirdaş olub, bizimlə birgə bu günlərimizədək gəlib çıxmışdır.
Hadisələr üzərində hökmranlıq idealı ilə yaşayan insanda onları qavramaq, başa düşmək, özünə tabe etmək duyğuları yaranır. Bu duyğular isə
insanın ilk inanc və etiqadlarını, ayin və mərasimlərini yaratmış, həmin
çoxcəhətli düşüncə şəcərələri özünün rəngarəng modelləri ilə şifahi yaradıcılıqda öz əksini tapmışdır.
Bunların içərisində özünəməxsus yer tutan inanclar sınamalar nəticəsində qətiləşən hökmlərin bədii ifadəsidir.
Sınama xalq yaradıcılığının alqış, qarğış, əfsun, cadu, fal, atalar sözü
kimi janrların yaranmasında mühüm rol oynamışdır. Məsələn, xalq ədəbiyyatının nümunələrindən biri sayılan əfsun sözün gücünə inamı əks etdirən bir janrdır.
Azərbaycan folklorunda inanclar və sınamalar arasında əsaslı fərqlər
demək olar ki yoxdur. Sınamalar uzun illər boyu insanların həyat təcrübəsi ilə inandıqları hadisələrdir. Xalqın həyat tərzindən, məişətindən, müəyyən hadisələrdən irəli gələn inanclar xalqın yaşayışını, mədəniyyətini,
adət və ənənələrini əks etdirir.
Əski mifik təsəvvürə görə baş ağrısının yaranması da guya saç ruhunun narahat edilməsi ilə bağlıdır. Saçın tez - tez yuyulması, da-ranması,
qırxılması saç ruhlarını narahat etdiyindən onlar həmin adama baş ağrısı
verir. Herodotun verdiyi bilgiyə görə, İran hökmdarı bu səbəbdən ildə yalnız bir kərə anadan olduğu gün başını yuyarmış. Bəzi yerlərdə, məsələn,
Yeni Zelandiyada saç qırxdırmaq üçün xüsusi günlər təyin olunur və bu
münasibətlə ayinlər icra edirlərmiş.
Azərbaycanda da yaxın keçmişə qədər uşağın ilk saçı onun bir yaşı
olanda qırxdırılmış və bu xüsusi ailə törəni ilə qeyd olunmuşdur. Uşaq bir
yaşına qədər xəstə olduqda valideynləri onun sağalması üçün ilk saçı ağırlığında pul nəzir demişlər. Əlbəttə, bu məsələ əslində saç ruhunu razı salmaq
və bununla da xəstəliyi qovmaq, uzaqlaşdırmaq təsəvvürü daşımışdır. İnama görə saç qırxdırılarkən onu tapdamamaq, ətrafa səpməmək məs-ləhətdir. Əks halda saç ruhları açıqlana bilər. Bütün bu söylənilənlər "Kəsilmiş
saçı tapdayanın başı ağrıyır" sınamasının yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Xalqın etnogenezini öyrənmək baxımından da sınamalar maraq doğurur. Azərbaycanda geniş yayılmış «Sağ əlin başıma» ifadəsi bu baxımdan səciyyəvidir. Bu, əsasən, uğur qazanmış kimsəyə müraciətlə söylənir
və həmin ifadəni deyən də bununla öz işinin, arzusunun həyata keçməsi,
73
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müsbət nəticələnməsi istəyində olur. Sual oluna bilər ki, bəs niyə sol əl
yox, sağ əl? Məsələnin mahiyyətinin kökü çox-çox qədimlərə, «sol» və
«sağ»la bağlı inamlara gedib çıxır. Dildə indi də işlənən «Sol gözün səyrisə bəd, sağ gözün səyrisə şad xəbər eşidərsən», «Sol əlin içi qaşınsa
borclu olarsan, sağ əlin içi qaşınsa qazanca çatarsan», «Hamilə qadın oturduğu yerdən qalxıb əvvəlcə sol ayağını qabağa atsa qızı, sağ ayağının atsa
oğlu olar», «Bir adamın sol qulağı qızarsa hardasa onun zərərinə, sağ qulağı qızarsa xeyrinə danışırlar» və s. kimi sınamalar da həm mifoloji, həm
də tarixi - semantik əsaslara bağlıdır. Göründüyü kimi, etnik düşüncədə,
«sağ tərəf» anlayışının xeyir -uğur, üstünlük anlamı kəsb etməsi oğuz
tayfa sisteminin tarixi səciyyəsi ilə bağlı ortaya çıxmış və zaman keçdikcə
müxtəlif folklor qatlarında ilkin məzmununu müəyyən ünsürlər şəklində
qoruyub saxlaya bilmişdir.
Xalqda belə bir sınama var: «Qapıdakı ayaqqabıları saysan ailədə
ölən olar», yaxud «Yuxuda ayaqqabı görsən ölüm xəbəri eşidərsən»,
Azərbaycanda heç vaxt «ayaqqabın mübarəkdir» deyilməz. Bunun əvəzində «Darlığın düşmən başına» söylənilər. Əgər birisinin nəzəri kəsərlidirsə, onun ayaqqabısının sağ tayını xəlvətcə götürüb yandırırlar. El inamına görə, bundan sonra o, bir kimsəyə nəzər toxundura bilməz.
Azərbaycan folklorunda at haqqında da çoxsaylı sınamalar mövcuddur: «Yuxuda at görsən murada çatarsan», «Atın gövşədiyini görən
kimsə həmin anda nə arzu etsə yerinə yetər, «Qapısına at nalı vurduran arzusuna qovuşar», «At nalı tapıb saxlayanın işləri uğurlu olar», «At olan
yerə şər ruhlar gəlməz», «Atın göz yaşlan uğursuzluq gətirər» və s. Bu örnəklərdən aydın görünür ki, at və atla bağlı ünsürlər şər qüvvələrin aradan
qaldırılmasında təsirli vasitə sayılmışdır. Günəş, Ay tutulanda insanlar
bunu şər qüvvələrin əməli bilmiş və onlara qarşı mübarizədə Günəşin oğlunun - atın yardımına arxalanmışlar. Belə məqamlarda «qadınlar kəsilmiş
at quyruğunu uzun paya ucuna bağlayıb o yan - bu yana yellədə - yellədə,
«Kişə kafir, kişə», - deyə haray - həşir qoparmışlar». Üstündə at tükü gəzdirənə şər qüvvələr yaxınlaşmaz, belələrini ilan sancmazmış.
Müxtəlif mənbələrdən götürdüyümüz və özümüzün də topladığımız
inanclara başqa sözlə desək sanamalara nəzər yetirərkən onların hansı
mənada işləndiyinin də şahidi oluruq.
"Ayağın altı qaşınsa yol gedərsən". "Axşam şər vaxtı evi süpürməzlər. Süpürəndə "toy evi süpürürəm" deyərlər". "Boynu çökək adam deyirlər xain olar". "Qaşın üstü qaşınsa kimsə səni sevindirəcək". "Tutun al74
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tında kabab bişirsən ağac quruyar". "Aya çox baxanın yuxusu qaçar".
"Yuxuda ayaqqabı görsən bədxəbər eşidərsən". "Mal-qara az su içsə deməli yağış yağacaq". "Stəkan düzüləndə bilirsən qonağın gələcək". "Analar deyər duz töküləndə sağ ciynızdan atın, evdə dava-dalaş olmasın".
"Təndirə çörəyi çörəyin üstə vursan deyirsən ki, bir adamınan gorüşəciyəm"." Bəxt güzgüsü sınanda bədbəxt hadisə baş verər. Sınan kimi gül
kolunun altına basdırsan xata-bəla sovuşar". "Eşitmişdim ki, hamilə qadının harasına qurban qanınnan dəysə orda xal olar". "Uşaq təzə anadan
olanda göz dəyməsin deyə onun üstunə dağdağan, üzərrik, pişik tükü, bir
də işlənməmiş iynə qoyardıq". Prof. Mürsəl Həkimovun Azərbaycanın
Qazax rayon sakinləri, ərəb dilini yaxşı bilən yüz on yaşlı Bəhmən baba
və yüz beş yaşlı Ayişə nənədən topladığı bayatıların özündə də sınamalar
duyulmaqdadır:
Ta İraqa;
Yol gedir ta İraqa.
Dost dostun qədrin bilməz
Düşməsə ta iraqa.
Rum mənəm, İraq mənəm,
Bu yanan cıraq mənəm
Qul tək əllərə düşdüm, Vətəndən iraq mənəm.
Nümumədən də görünür ki, insan duyğularının formalaşmasında real
həyat təcrübəsi ciddi təsiredici rola malikdir. Müxtəlif dövrlərin dünyagörüşü, hiss və duyğu aləmi özünə uyğun mətnlər yaratmışdır. Belə mətnlərdə insanların hiss və duyğular aləmi əks olunur.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена исследованию избранных традиционных знаний в
устном народном творчестве. Таким образом, выявляется особенность и анализ
испытания традиционных знаний.
Ключевые слова: Азербайджанский фольклор, традиционные знания,
испытания.
SUMMARY
The article was devoted investigation of the selected traditional knowledge in
folklore national literature. Thus, one of the traditional knowledge was drawn in
investigate and the character was.
Keywords: the Azerbaijan folklore, traditional knowledge, tests.
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Ñåâèíú ßËËßÇÎÂÀ
ÀÌÅÀ Ôîëêëîð Èíñòèòóòóíóí äèññåðòàíòû
ÍÞÂÐßÑ ÈÌÀÍ ÉÀÐÀÄÛÚÛËÛÜÛÍÛÍ
ÍßØÐ ÌßÑßËßËßÐÈ
Àçÿðáàéúàí àøûã ñÿíÿòèíèí àïàðûúû ðåýèîíàë ãîëëàðûíäàí îëàí Ýþé÷ÿ
àøûã ìöùèòèíèí, îíóí àéðû àéðû ýþðêÿìëè ñÿíÿòêàðëàðûíûí ñÿíÿò âÿ ùÿéàò
áèîãðàôèéàñûíûí þéðÿíèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ ñîí èéèðìè èë Àçÿðáàéúàí ôîëê-ëîðøöíàñëûüûíäà õåéëè àðàøäûðìàëàð àïàðûëìûøäûð. Áó ìöùèòèí ôîëêëîð þðíÿêëÿðèíèí òîïëàíûëìàñû, íÿøðè âÿ þéðÿíèëìÿñè ñàùÿñèíäÿêè èøëÿð ùÿì êÿìèééÿò,
ùÿì äÿ êåéôèééÿò áàõûìûíäàí ÿââÿëêè èëëÿðëÿ ìöãàéèñÿäÿ ÿùÿìèééÿòëè
äÿðÿúÿäÿ ôÿðãëÿíèð. Ëàêèí áóíóíëà éàíàøû ñîí äÿðÿúÿ çÿíýèí ñÿíÿò ÿíÿíÿëÿðèíÿ ìàëèê îëàí áó ìöùèòèí áöòöí æàíð âÿ íþâëÿð öçðÿ, ìöõòÿëèô
ôèëîëîæè-íÿçÿðè âÿ ôîëêëîðøöíàñëûã ïàðàìåòðëÿðè öçðÿ þéðÿ-íèëìÿñèíè èääèà
åòìÿê ùÿëÿ äÿ òåçäèð. Õöñóñÿí çÿíýèí àøûã ñÿíÿòè ÿíÿíÿëÿðèíÿ ìàëèê
ìöùèòäÿ ïîåòèê þçÿëëèêëÿðè áàõûìûíäàí áèð-áèðèíè ãÿòèééÿí òÿêðàð åò-ìÿéÿí áÿíçÿðñèç, ôÿðäè éàðàäûúûëûã öñëóáóíà ìàëèê ÷îõñàéëû àûãëàð âÿ åë øàèðëÿðè âàðäûð êè, îíëàðûí ùÿð áèðèíèí ùÿéàò âÿ ñÿíÿò áèîãðàôèéàñûíûí àéðûúà
îëàðàã ìîíîãðàôèê òÿäãèãàòûí ïðåäìåòèíÿ ÷åâðèëìÿñè çÿðóðèäèð. Ýþé÷ÿ
àøûã ìöùèòèíäÿ ùÿéàò âÿ ñÿíÿò áèîãðàôèéàñûíûí äÿðèíäÿí àðàøäûðûëìàñûíà
åùòèéàú îëàí ñÿíÿòêàðëàðäàí áèðè, áÿëêÿ äÿ áèðèíúèñè Íþâðÿñ Èìàíäûð.
Ñóôè ðÿìç âÿ ñèìâîëëàðëà çÿíýèí ñÿíÿò äöíéàñû êèìè áèîãðàôèéàñû äà
ìöàììàëàðëà äîëó, éàøàäûüû þìöð éîëóíóí þçöíöí ñóôè-äÿðâèøàíÿëèéè áàõûìûíäàí äàñòàíëàøäûüû, ùàããûíäà ìöõòÿëèô ðÿâàéÿòëÿð äàíûøûëàí Íþâðÿñ
Èìàí ìöùèòèí äèýÿð àøûã âÿ åë øàèðëÿðè êèìè àç òÿäãèã îóíìóøäóð. Îíóí
ùàããûíäà ìþâúóä îëàí ñîí äÿðÿúÿ úöçè ìÿëóìàòëàð èñÿ ÿñàñÿí, áèîãðàôèêèíôîðìàñèéà õàðàêòåðëèäèð. Íþâðÿñ Èìàíûí ñîí äÿðÿúÿ çÿíýèí ïîåòèê èðñè
èñÿ äåìÿê îëàð êè, òÿäãèãàòäàí êÿíàðäà ãàëìûøäûð.
Ýÿíú éàøëàðûíäàí ïàðëàã èñòåäàäû, áÿíçÿðñèç äÿñòè-õÿòòè èëÿ ùàìûíûí
äèããÿòèíè þçöíÿ úÿëá åäÿí Íþâðÿñ Èìàí ùàããûíäà ùÿëÿ îíóí þç ñàüëûüûíäà äþâðè ìÿòáóàòäà ìÿãàëÿëÿð äÿðú îëóíìàüà áàøëàìûøäûð. Àøûüûí èëê
ìÿòáó ÿñÿðèíÿ âÿ ùàããûíäà òÿãäèìàò õàðàêòåðëè ìÿëóìàòà 1927-úè èëäÿ
òÿñàäöô åäèðèê. 1927-úè èëäÿ «Éåíè ùÿéàò» æóðíàëûíûí 4-5-úè ñàéëàðûíäà
ÿðÿá ãðàôèêàñû èëÿ «Åë àøûãëàðû» ñÿðëþâùÿëè éàçûäà Íþâðÿñ Èìàíûí «Ýÿëèá
ýåäèð» øåèðè âåðèëìèøäèð(1, ñ. 90-91).
Øåèð àøàüûäàêû êèìè òÿãäèì åäèëìèøäèð: «Êå÷ÿí íþìðÿìèçäÿ ãîúà åë
àøûüû îëàí ßëÿñýÿðèí áàðÿñèíäÿ ãûñàúà ìÿëóìàò âåðìèøäèê. ßëÿñýÿðèí
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ãàðäàøû îüëó úàâàí øàèð Èìàí áÿçè åë àøûãëàðûíû þç ìÿíçóì ñþçëÿðèíäÿ
áþéëÿ òÿùëèë åäèð» (1, ñ. 90).
Øåèðèí ñîíóíäà èñÿ áåëÿ áèð ãåéä âåðèëìèøäèð: «Èìàíûí éàøû ùÿëÿ ÷îõ
úàâàí îëóá, þçöíöí äÿ ñàâàäû âàðäûð. Áóíóí ýÿëÿúÿéèíäÿí èñòåäàäëû âÿ
áàúàðûãëû åë øàèðè ÷ûõàúàüûíû ýþçëÿìÿê îëàð»(1, s91).
Äàùà ñîíðàëàð ñîâåò ùàêèìèééÿòèíèí èëê îíèëëèêëÿðèíäÿ íÿøð îëóíàí
ÿêñÿð àøûã øåèð êèòàáäàðûíà Íþâðÿñ Èìàíûí øåèðëÿðèíäÿí íöìóíÿëÿð äÿ äàõèë åäèëìèøäèð. Ùÿìèí òàðèõè äþâðäÿ àøûüûí ÿñÿðëÿðèíèí ýåíèø îõóúó êöòëÿñèíÿ èëê òÿãäèìàòû èñÿ ôîëêëîðøöíàñ àëèì Ùöììÿò ßëèçàäÿíèí àäû èëÿ áàüëûäûð.
Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàñëûã åëìèíèí òàðèõèíäÿ ôîëêëîðóí èñòÿð òîïëàíûëìàñû, èñòÿð íÿøðè, èñòÿðñÿ äÿ òÿäãèãè ñàùÿñèíäÿ ýþðêÿìëè ôîëêëîðøöíàñ
àëèì Ùöììÿò ßëèçàäÿíèí õöñóñè ðîëó îëìóøäóð. XX ÿñðèí áèðèíúè éàðûñûíäà îíóí ùÿð ö÷ èñòÿãàìÿòäÿ ôÿàëèééÿòè íÿòèúÿñèíäÿ çÿíýèí Àçÿðáàéúàí
ôîëêëîðó òîïëàíûá íÿøð åäèëìèø âÿ òÿùëèë îáéåêòèíÿ ÷åâðèëìèøäèð.
Ìÿëóì îëäóüó êèìè, Ñÿëìàí Ìöìòàçäàí ñîíðà ìÿùç Ùöììÿò ßëèçàäÿ èëê äÿôÿ îëàðàã Àçÿðáàéúàí àøûãëàðûíûí øåèðëÿðèíè òîïëàéûá àç ìöääÿò
ÿðçèíäÿ òÿêìèëëÿøäèðèëìèø íÿøðëÿð îëìàã øÿðòèëÿ íÿøð åòäèðìèø, ýåíèø
îõóúó êöòëÿñèíÿ ÷àòäûðìûøäûð (2, 3, 4, 5). Áó òîïëóëàð è÷ÿðèñèíäÿ 1936-úû
èëäÿ íÿøð îëóíìóø «Àøûãëàð» êèòàáûíûí 2-úè úèëäèíäÿ àøàüûäàêû 56 àøûüûí
øåèðëÿðè ýåíèø îõóúó êöòëÿñèíÿ òÿãäèì îëóíìóøäóð:
Àøûã Øÿùðÿáàíû, Àøûã Úÿôÿð, Àøûã ßçèç, Ùÿñÿí, Ñÿäÿðÿêëè Ãîðõìàç,
Àøûã Ìàíñóð, Ãàðàúà îüëàí, Àøûã Ñîíà, Àøûã Ìóñòàôà, ×àðäàõëû Êåøèøîüëó,
Àøûã Ãÿðèá, Àøûã Ìóõòàð, Ùöñåéí, Àøûã Âàùàá, Íàçëû, ßñìÿð, Õóäàâåðäè,
Àøûã ßìèí, Àøûã Áàéðàì, Ñàëìàñëû Ãóë ßðòóí, Ãóëó, Ïèðèì, Ùÿúÿð Õàíûì,
Þéñöçëö Ãà÷àã Éóñèô ô, Ãà÷àã Íàüû, Àøûã Ñàëìàí, ßôðóç õàíûì, Øèêÿñòÿ,
Ãóëàì Êÿìòÿð, Êöðä îüëó, Ãóë Ìàùìóä, Àëëàù Ãóëó, Àáäóë Ýöëàá,
Êîðîüëó, Àøûã Êÿðÿì, Ãàçàõëû Ãà÷àã Êÿðÿì, Ëàéèñêèëè Ìîëëà Úöìÿ,
Àøûã Äèáðî, Øàèð Âÿëè, Áîçàëãàíëû Àøûã Ùöñåéí, Àøûã Ìÿñóì, Ùåéäÿð,
Àøûã Çöëôöãàð, Àøûã Èìàí, Àøûã Ðèçà, Àøûã Ñÿôäÿð, Ìèðçÿ Ñÿìÿä, Àøûã
Ùÿñÿí, Ùöñåéí Ìàéèë, Éàçûã Ùÿñÿí, Àøûã Ìèðçÿ, Øàèð Ìÿùÿììÿä, Øÿêÿñòÿ Ãÿùðÿìàí, Àøûã Ãîúà, Áþéöê Àüà, Àøûã Ñÿìÿä. Ìöÿëëèô áó
àøûãëàðûí ùàìûñûíäàí ìöõòÿëè ñàéäà øåèðëÿðè êèòàáà äàõèë åòìèøäèð.
«Àøûãëàð» êèòàáûíûí 2-úè úèëäèíÿ Ýþé÷ÿ àøûã ïîåçèéàñûíûí ýþðêÿìëè
íöìàéÿíäÿëÿðèíäÿí îëàí Àøûã Èìàíûí èñÿ àøàüûäàêû øåèðëÿðè äàõèë åäèëìèøäèð: «Ýþçÿë ãûç», «Âÿôàëû éàð», «Äàüëàð», «Ãàçàüà», «Ýÿëèáäèð»,
«Ðåâàëéóñèéà áàéðàìû», «Èøûõ ýöíëÿð», «Ýÿëèá ýåäèá», «Äåìÿê îëìàç»,
«Õÿíýÿë», «Äàùà éîõäóð», «Ñÿíÿì àë», «Àé Ìàðàë, Ìàðàë», «Éàð ãàëà»
(äîäàãäÿéìÿç), «Ãèéàìÿòèí âàð», «Ýþçÿëäèð», «Äóðíàëàð», «Òîìàõëû78
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ëàð», «Ôÿëÿêäÿí øèêàéÿò», «Áèëÿðñèç», «Ýþðÿéäèì», «Ýþçëÿð», «Äàüëàð»
ãîøìàëàðû, «Íÿ äàííûì èíäè», «À éàðà ìÿíäÿí» òÿúíèñëÿðè, «Ãîìñîìîë
ãûçëàð», «Ãûçûë îðäó» ýÿðàéëûëàðû, «Çÿùìÿò ÿñàñû» ìöõÿììÿñè, «Êèìäèð»
ãÿçÿëè(3,ñ.214-233). Ùöììÿò ßëèçàäÿíèí Ýþé÷ÿ àøûã ìöùèòèíèí, î úöìëÿäÿí Íþâðÿñ Èìàíûí éàðàäûúûëûüûíûí òÿäãèãèíäÿêè ðîëó áàðÿäÿ ôîëêëîðøöíàñ Ù. Èñìàéûëîâ «Ýþé÷ÿ àøûã ìöùèòèíèí òÿäãèãèíäÿ Ùöììÿò ßëèçàäÿíèí ðîëó» ìÿãàëÿñèíäÿ ýåíèø áÿùñ åòìèøäèð(6, ñ.29-35).
Þòÿí ÿñðèí 30-40-úû èëëÿðèíäÿ äÿôÿëÿðëÿ ìöõòÿëèô ôîëêëîðøöíàñëàð, ß.
Àõóíäîâ, Å. Ìÿììÿäîâ, Ñ. Àõóíäîâ òÿðÿôèíäÿí òÿðòèá îëóíàí øåèð êèòàáëàðûíà Íþâðÿñ Èìàíûí øåèðëÿðè äàõèë åäèëÿðÿê íÿøð îëóíìóøäóð. Àéðûàéðû âàõòëàðäà, àéðû-àéðû íÿøðëÿðäÿ ÿêñèíè òàïàí áó øåèðëÿð öìóìè ñàéû 20äÿí àðòûã îëìàìàã øÿðòèëÿ, ÿñàñÿí, áèð-áèðèíèí òÿêðàðû èäè. Äàùà ÷îõ èäåéà
èñòèãàìÿòè áàõûìûíäàí äèíè-èëàùè ìÿçìóíëó îëàí, ñîâåò èäåîëîýèéàñû èëÿ
ñÿñëÿøìÿéÿí áó øåèðëÿðèí ÿêñÿðèééÿòè óçóí èëëÿð, îíèëëÿð ÿðçèíäÿ øåèð,
ñÿíÿò ùÿâÿñêàðëàðûíûí ùàôèçÿñèíäÿ, àøûãëàðûí ðåïåðòóàðûíäà, ÿëéàçìà äÿôòÿð÷ÿëÿðäÿ ãîðóíóá ñàõëàíûëìûøäûð.
Íþâðÿñ Èìàíûí ÿñÿðëÿðèíèí òîïëàíûëìàñû âÿ íÿøðè ñàùÿñèíäÿêè ÿí áþéöê õèäìÿòëÿðè ôîëêëîðøöíàñ àëèì Èñëàì ßëÿñýÿð ýþñòÿðìèøäèð. Ôîëêëîðøöíàñ àëèì Ýþé÷ÿ àøûã ìöùèòèíÿ ìÿíñóá îëàí äèýÿð àøûã âÿ åë øàèðëÿðè èëÿ
éàíàøû, Íþâðÿñ Èìàíûí ÿñÿðëÿðèíèí òîïëàíûëìàñûíà þòÿí ÿñðèí 40-úû èëëÿðèíäÿí áàøëàìûøäûð. Õöñóñÿí àëèì Àøûã Íÿúÿô âÿ Àøûã Òàëûáûí âàñèòÿñèëÿ
Íþâðÿñ Èìàíûí ÿñÿðëÿðèíèí ìöÿéÿí áèð ãèñìèíè ÿëäÿ åòìÿéÿ ìöÿÿññÿð
îëìóøäóð. Ëàêèí áöòöí áóíëàð ùÿëÿ äÿ çÿíýèí ïîåòèê èðñÿ ìàëèê îëàí àøûüûí ÿñÿðëÿðèíèí úöçè áèð ùèññÿñè èäè.
Óçóí èëëÿð áåëÿ ùåñàá åäèëèðäè êè, èíäèéÿ ãÿäÿð íÿøð îëóíìóø øíèðëÿð
Íþâðÿñ Èìàíûí áèçÿ ýÿëèá ÷àòàí ÿñÿðëÿðèíèí ùàìûñûäûð. Áåëÿ áèð åùòèìàëû
èðÿëè ñöðìÿéÿ ÿñàñ âåðÿí áàøëûúà àìèë èñÿ àøûüûí þç ÿñÿðëÿðèíè òÿíäèðÿ àòàðàã éàíäûðìàñû ôàêòûíûí îëìàñû èäè. Õîøáÿõòëèêäÿí áó çÿíýèí ïîåòèê èðñèí
áèð ùèññÿñè ãîðóíàðàã ùèôç åäèëèðìèø. Áó çÿíýèí õÿçèíÿíè åëìè èúòèìàèééÿòÿ È. ßëÿñýÿð òÿãäèì åòìèøäèð. Ôîëêëîð÷ó àëèì þçö áó õÿçèíÿíèí
öçÿ ÷ûõìà òàðèõ÷ÿñèíè áåëÿ òÿñâèí åäèð: «Ñÿí äåìÿ, Íîâðÿñ Èìàíûí øåèðëÿðèíèí áèð ãèñìè éàçûëû øÿêèëäÿ ìöùàôèçÿ îëóíóðìóø. Áó ãèéìÿòëè òàïûíòû
Òîâóç ðàéîíóíóí Àøàüû Àéûáëû êÿíäèíäÿí îëàí Ìÿøÿäè Ãÿäèì àäëû øàèð
òÿáèÿòëè, ìöäðèê áèð êèøèíèí òÿðòèá åëÿäèéè øåèð äÿôòÿðèäèð êè, 1970-úè èëäÿ
öçÿ ÷ûõìûøäûð.
ßñëè Òîâóç ðàéîíóíäàí îëàí Èñÿ (òàêñè ìàøûíû ñöðäöéöíÿ ýþðÿ îëà
"Òàêñè Èñÿ" äÿ äåéèðëÿð. Ýÿíúÿäÿ éàøàéûð) ùÿìèí äÿôòÿðè Àøûã ßëÿñýÿðèí
íÿâÿñè Àøûã Ùàãâåðäèéÿ âåðìèøäèð. Èñÿíèí äåìÿñèíÿ ýþðÿ, Ìÿøÿäè Ãÿ-

79

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

äèì âÿôàò åäÿíäÿ, äÿôòÿðè Èñÿíèí àòàñûíà âåðìèø, î ðÿùìÿòëèê äÿ áó ÿìàíÿòè Èìàíûí ãîùóìëàðûíà ÷àòäûðìàüû âÿñèééÿò åëÿìèøäèð»(7, ñ.15).
Èñëàì ßëÿñýÿð 1996-úû èëäÿ «Õàëã ãÿçåòè»íäÿ «Èòêèí øàèðèí òàïûëàí
äÿôòÿðè» àäëû ìÿãàëÿäÿ äÿ áó áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðìèøäèð(8). Ìÿãàëÿäÿ
Íþâðÿñ Èìàíëà áàüëû ýåíèø áèîãðàôèê ìÿëóìàò ÿêñ îëóíìóøäóð. Ìöÿëëèô
îíóí «Êÿñèëäè», «Ìÿí», «Áàøàáàø», «Ìÿíèì» âÿ «Ãÿçÿë» ÿñÿðëÿðèíè ÷àï
åòäèðìèøäèð.
Áó ìÿëóìàòäàí ñîíðà ìöÿëëèô ÿëäÿ îëóíàí äÿôòÿðèí äÿãèã òÿñâèðèíè
âåðèð: «235 ñÿùèôÿëèê, êàðòîí úèëäëè áó äÿôòÿðäÿ Òóôàðãàíëû Àááàñûí, Êÿðÿìèí, Âàãèôèí, Çàêèðèí, Ðàúèíèí, Äèëãÿìèí, Àøûã ßëÿñýÿðèí âÿ áàøãàëàðûíûí éàðàäûúûëûüûíäàí íöìóíÿëÿð äÿ âàðäûð. ßêñÿð ùèññÿñè èñÿ Èìàíûí
øåðëÿðèäèð.
Èìàíûí øåðëÿðèíÿ äÿôòÿðèí 59-úó ñÿùèôÿñèíäÿí ñîíðà ðàñò ýÿëèðèê.
Äÿôòÿðèí 72-úè ñÿùèôÿñèíÿ ãÿäÿð Èìàíûí øåðëÿðè Ìÿøÿäè Ãÿäèìèí õÿòòè èëÿ
éàçûëûá, áÿçèëÿðèíèí éàíûíäà òàðèõè äÿ (1924-úö èë) ãîéóëóáäóð. Áó, àéäûí
ýþñòÿðèð êè, Èìàí ùÿëÿ 20 éàøûíäà îëàðêÿí îíóí ñÿíÿò èíúèëÿðè éàëíûç Ýþé÷ÿäÿ éîõ, äèýÿð éåðëÿðäÿ äÿ àüûçäàí-àüûçà éàéûëûáìûø. Øåðëÿðäÿ îëàí áÿçè
òÿùðèô âÿ íîãñàíëàð ýþñòÿðèð êè, Ìÿøèäè Ãÿäèì ùÿìèí øåðëÿðè áàøãàëàðûíûí
äèëèíäÿí ãÿëÿìÿ àëìûøäûð. Øåðëÿð òàìàì îëàíäàí ñîíðà "Ýþé÷ÿ", áÿçÿí
äÿ "Êÿëàìè-Ýþé÷ÿ" ñþçëÿðèíè ãåéä åëÿìèøäèð. Áóíëàð òÿñäèã åëÿéèð êè,
Èìàíëà Ìÿøÿäè Ãÿäèìèí ýþðöøö 1924-úö èëäÿí ñîíðà îëìóøäóð. Îíëàð
ýþðöøÿíäÿí ñîíðà Ìÿøÿäè Ãÿäèì îíó ÿçèçëÿìèø, íÿ çàìàí éþíö î òÿðÿôëÿðÿ äöøÿíäÿ ãîíàã ñàõëàìûø âÿ ùàããûíäà äàíûøäûüûìûç äÿôòÿðè ãàðøûñûíà
ãîéàðàã, øåðëÿðèíè îðà éàçìàüû õàùèø åòìèøäèð.
Äÿôòÿðèí 72-úè ñÿùèôÿñèíäÿí 210-úó ñÿùèôÿñèíÿ ãÿäÿð Èìàíûí ÿë éàçûñûäûð. Áóðàäà áèð ÷îõëàðûíûí ÿçáÿð áèëäèéè øåèðëÿðäÿí áàøãà, îõóúóëàðûí
èíäèéÿ ãÿäÿð åøèòìÿäèéè, ìöõòÿëèô øÿêèëëè; äèíäÿí, øÿðèÿòäÿí, èúòèìàèñèéàñè-òàðèõè ùàäèñÿëÿðäÿí áÿùñ åäÿí ìÿíçóìÿëÿð äÿ âàðäûð»(7, ñ.16).
Èñëàì ßëÿñýÿð 1991-úè èëäÿ íÿøð åòäèðäèéè «ßëÿñýÿð îúàüû» êèòàáûíäà
ôÿàëèééÿòè ÿñàñÿí XX ÿñðÿ òÿñàäöô åäÿí Àøûã Ãóðáàí, Àøûã Òàëûá, Àøûã
Íÿúÿô, Àøûã Ìóñà, Øàèð Ùÿøèì, Àøûã ßëè, Èñìèõàí Äèäÿðýèí êèìè ñÿíÿòêàðëàðëà áèð ñûðàäà Íþâðÿñ Èìàí ùàããûíäà äà ýåíèø áÿùñ åòìèø, îõóúóëàðû
èëê äÿôÿ îëàðàã àøûüûí 85 øåèðè èëÿ òàíûø åòìèøäèð(9).
1996-úû èëäÿ èñÿ Éàãóá Áàáàéåâ âÿ Èñëàì Ñàäûã òÿðÿôèíäÿí òÿðòèá
åäèëÿí "Èêè óñòàä" êèòàáûíäà Íîâðÿñ Èìàíûí ÿëäÿ îëóíàí øåðëÿðèíèí ùàìûñû, ùÿì÷èíèí Èñëàì ßëÿñýÿðèí "ßëÿñýÿð îúàüû" êèòàáûíäàêû øåèð íöìóíÿëÿðè îðàéà äàõèë åäèëìèøäèð(10). Èñëàì ßëÿñýÿð áó íÿøðè éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðÿðÿê éàçûð: «Àøûüûí áó êèòàáäà òîïëàíìûø îëàí éàðàäûúûëûüû ÿââÿëêèëÿðäÿí ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿúÿäÿ çÿíýèíäèð. Áóðàäà åëÿ øåðëÿð âàð êè, áó
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ñÿòðèí ìöÿëëèôè ö÷öí äÿ éåíèäèð. Áóíëàðäàí "Áåøè íÿ?" "Áèð-áèð", "Ýþðìÿäèì", "Êÿðèìè-Õóäàñàí...", "Íÿ áèëñèí", "Ñÿíäÿí", "Ñÿíè", "Éàðà äÿðìàíû", "Âàð" ðÿäèôëè ãîøìàëàð; "Éàõøû äàíûøàð", "Ùàðàéà ãÿðÿç" ðÿäèôëè
òÿúíèñëÿð; "Áèñìèëëàù", "Ýÿë", "Ùåé" âÿ "Ñàõëà ßëè äåéÿíëÿðè" ìèñðàñû èëÿ
áàøëàíàí "Éà ßëè" ðÿäèôëè äèâàíèëÿðäèð» (7, 16).
Êèòàáäà 8-úè ñÿùèôÿäÿí 115-úè ñÿùèôÿéÿäÿê Ìèñêèí Âÿëèíèí, 116-úû
ñÿùèôÿäÿí 186-úû ñÿùèôÿéÿäÿê Íþâðÿñ Èìàíûí øåèðëÿðè âåðèëìèøäèð. Íþâðÿñ
Èìàíûí ÿñÿðëÿðè æàíð áàõûìûíäàí òÿñíèô îëóíàðàã 74 ãîøìà, 12 òÿúíèñ, 1
äîäàãäÿéìÿç òÿúíèñ, 2 úûüàëû òÿúíèñ, 1 äîäàãäÿéìÿç úûüàëû òÿúíèñ, 9 ãûôûëáÿíä-à÷ìàëàð, 10 äèâàíè, 3 ìöõÿììÿñ, 1 úûüàëû ìöõÿììÿñ, 3 äåéèøìÿ
îëìàãëà 116 øåèðè âåðèëìèøäèð.
Êèòàá ýåíèø îõóúó êöòëÿñèíèí Íþâðÿñ Èìàí éàðàäûúûëûüû èëÿ òàíûø åòìÿê áàõûìûíäàí þç äþâðö ö÷öí 90-úû èëëÿðäÿ ìöùöì ðîë îéíàìûøäûð.
Ýþé÷ÿ àøûã ìöùèòèíèí òÿäãèãàò÷ûëàðûíäàí îëàí Òÿðäàí Ýþé÷ÿëè äÿ
1998-úè èëäÿ íÿøð åòäèðäèéè «Ýþé÷ÿ àøûã ìÿêòÿáè» êèòàáûíà Íþâðÿñ Èìàí
ùàããûíäà î÷åðê äàõèë åòìÿêëÿ éàíàøû, àøûüûí «Ìÿíè», «Î äÿðèíäè, áó?»,
«Áàüûøëà ìÿíè», «Áàøà-áàø», «Äîéóíúà» àäëû 5 øåèðèíè äàõèë åòìèøäèð(11).
Ìöÿëëèô áó øåèðëÿðè óñòàä àøûã Ìÿùÿððÿì Ùàúûéåâäÿí ãåéäÿ àëìûøäûð.
Íþâðÿñ Èìàíûí ïîåòèê èðñèíèí ÿí êàìèë øÿêèëäÿ ÿêñ îëóíäóüó, ÿââÿëêè
ãöñóðëàðäàí ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿúÿäÿ òÿìèçëÿíäèéè íÿøð 2004-úö èëäÿ ÀÌÅÀ
Ôîëêëîð Èíñòèòóòóíóí Åëìè Øóðàñûíûí ãÿðàðû èëÿ, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó
Ùöñåéí Èñìàéûëîâóí ðåäàêòîðëóüó, Èñëàì ßëÿñýÿðèí òîïëàéûúûëûüû âÿ òÿðòèá÷èëèéè èëÿ íÿøð îëóíàí Íþâðÿñ Èìàíûí «Ñå÷èëìèø ÿñÿðëÿðè» êèòàáûäûð(11).
Êèòàáäà Íþâðÿñ Èìàíûí øåèðëÿðè æàíð õöñóñèééÿòëÿðè áàõûìûíäàí
àøàüûäàêû êèìè ãðóïëàøäûðûëìûøäûð:
Ã î ø ì à ë à ð – 123.
«Àüà», «Àüëàìà», «Àüëàñûí», «Àðàëû», «Àé ìàðàë», «Àé Øÿêÿð»,
«Áàüûøëà ìÿíè», «Áàüûøëà ìÿíè», «Áàõ», «Áàõ», «Áàêû âèëàéÿòèí ìÿñêÿí
åäèáñÿí», «Áèëÿñèç», «Áèëýèíÿí», «Áèëèí ñèç», «Áèëìÿäèì», «Áèð-áèð»,
«×àüûððàì», «×ÿòèíäè», «×ÿòèíäè», «Äàüëàð», «Äàíûøìà», «Äåìÿê îëìàç», «Äåìÿñèí», «Äÿéÿðñèç», «Äåéèë», «Äÿðä öç âåðèá, íèòãèì ñþéëÿð
êàëàìû», «Äèëèìíÿí», «Äîëàííàì», «Äîéóíúà», «Äóðíàëàð», «Äöøäöì», «Åéëÿ», «Åéëÿ», «Åéëÿð» «Åéëÿð», «Åéëÿéèð», «ßëèäèð», «ßëèäèð,
ßëè», «ßâÿçèíäÿ», «Ýÿëäè», «Ýÿëèá ýåäèá», «Ýÿëìÿç», «Ýÿëìÿìèøÿì», «Ýÿëñèí», «Ýÿë éåòèø», «Ýÿçäèí», «Ýÿçèðäèì», «Ýþð», «Ýþðäöì»,
«Ýþðÿéäèì», «Ýþðìÿäèì», «Ýþðìöøÿì», «Ýþðöíìöð», «Ýþðöíöð»,
«Ýþðöøäöê», «Ýþçÿëäè», «Ýþçÿë ãûç», «Ýþçëÿð», «Ùàãäàí Úÿáðàèëÿ éåòèøäè ôÿðìàí», «Ùàããà ñöáùàíÿùö úÿëëÿ ÿëàíûí», «Ùàíû»,
81

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

«Ùàíû, ýþðöíìöð», «Ùàéûô», «Ùåé», «Ùÿáèá, ñÿí», «Ùÿì êàíè-ñÿõàâÿò, ìöøýöëýóøàñàí», «Õÿëã îëàíäà íóðè-õÿòÿìè-ÿíáèéà», «Èìàìöë
ìöòòÿãèí þâëàäè-ßëè», «Èíúèìÿçìè», «Èñòÿð», «Êàüûç», «Êÿðèìè-Õóäàñàí,
èðÿùèìè-êÿðèì», «Êÿñèëäè», «Êöëëè-êàèíàòà âåðÿí íèçàìû», «Ãàëäû», «Ãàðäàø», «Ãàçàüà», «Ãÿëÿì, àüëà», «Ëåéëè», «Ìÿí», «Ìÿíÿì», «Ìÿíÿì,
ìÿí», «Ìÿíè», «Ìÿíè», «Ìÿíè», «Ìÿíè», «Íÿ», «Íÿ áèëñèí», «Íÿ äåäèí», «Îëà», «Îëà», «Îëäó», «Îëäó», «Îëìàç», «Îëó», «Ñÿìÿäöë âàùèäè,
ôÿðäè-éÿùâàäû», «Ñÿí àëëàù, ýþçÿëèì, ýÿë ýþðöøÿê áèð», «Ñÿí àéà», «Ñÿíäÿí», «Ñÿíè», «Ñÿí îëäóí», «Ñÿíñèç», «Ñÿðâè, ñÿí», «Ñèäãèíÿí ÷àüûðäûì
øàùëàð øàùûíû», «Òîìàõëûëàð», «Âàõòûäû», «Âàð», «Âàð», «Âàð», «Âàð»,
«Âàð», «Âàð», «Âàð ìÿíèì», «Âàð ìÿíèì», «Âàðìîëà», «Éàõøûäûð»,
«Éàëÿìöë ÿõôàäû, áèð øàùè-ëþâëàê», «Éàðà äÿðìàíû», «Éàçûá», «Éåòèð ñÿí»,
«Éåòèðñèí», «Çÿëèëö ìöçòÿðÿì, äèâàíÿ ñÿðÿì», «Ãóëàã âåð ñþçöìÿ, àðèôö
ýþçÿë (ìöñòÿçàä)»
Ò ÿ ú í è ñ ë ÿ ð – 17.
«À éàðà ìÿíäÿí», «Àé ìàðàë, ìàðàë», «Àé öçÿð, öçÿð», «Ìàðàëû
äàüëàð», «Íàðà ùåé éàíàð», «Íÿ äàíàì èíäè», «Ñàüëàì ýåäÿì», «Ñÿäÿãÿñèííÿí», «Ñÿíÿì, àë», «Éàõøû äàíûøàð», «Éàíàíû ýþçäÿ», «Éàðàëàíìàìûø», «Éàðàëû ìÿíÿì», «Éàñû íÿì àüëàð», «Éöçäÿ ìèíäèìè», «Ãåéðè
ñèíàéÿ», «Ùàðàéà ãÿðÿç».
Ä î ä à ã ä ÿ é ì ÿ ç ò ÿ ú í è ñ ë ÿ ð – 4.
«Ãàëà, éàð ãàëà», «Íÿ ãàëà ñÿí, ñÿí», «Ñèí àéÿñèíÿ», «Äàë ÿéÿð,
ÿéÿð».
Ä è â à í è ë ÿ ð – 22.
«Àüà», «Áàõ», «Áàøàáàø», «Áàø åíäèðèð», «Áåë áàüëàéàð», «Áèñìèëëàù», «Äàíûøàã», «Äóðóð», «ßçÿë», «Ýÿäà», «Ýÿë», «Ýÿðÿê», «Ùåé»,
«Èáòèäà», «Ìÿíèì», «Þòÿðè», «Ïÿðâÿðäèýàð», «Øàèðëÿðäÿ ÿñÿð ÷îõäó»,
«Ö÷», «Éà ßëè», «Éà ßëè», «Éà ñèíäèìè».
Ì ö õ ÿ ì ì ÿ ñ ë ÿ ð – 6.
«Áàõ», «Áàõûí», «Áàõûí», «Ýþçÿë», «Êèìèäèð», «Éåðèäè».
Á à ü ë à ì à ë à ð – 9.
«Áåøè íÿ», «Áèð àé ÿìèíäè», «Áó äÿðèíäè, áó», «Ìÿíèì»,
«Íÿäÿíäè», «Îí éåääè», «Âàð», «Âàð», «Âàð».
Ã ÿ ç ÿ ë ë ÿ ð – 7.
«Áèëñÿ èäèì êè, úàíàí áèâÿôàäû, ñåâìÿç èäèì», «Áó úàùàí àüëû îëàíà
áèðúÿ èáðÿòõàíÿäèð», «Äöøäöí áÿëàëû ÷þëäÿ éåíÿ éàäÿ, äèëáÿðèì!», «Åé
äèë, ãàëûáäûð ýþð íåúÿ àâàðà ÿíäÿëèá», «ßââÿë, åé ãÿëáè-ãÿìõàðûì, à÷ûá
íèòãèí áÿéàí åéëÿ»,
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«Ãÿðèáè-ãöðáÿòÿì, àéà, êþíöëäÿ èíòèçàðûì âàð», «Ãÿçà éàçûá ñÿðèìÿ
åøã î ýöëçàðà ýþçÿë».
Ä å é è ø ì ÿ ë ÿ ð – 5.
«Øÿêÿðëÿ äåéèøìÿ», «Óñòà Àáäóëëà èëÿ äåéèøìÿ», «ßùìÿäëÿ äåéèøìÿ», «Ãåéñÿðëÿ äåéèøìÿ», «Àøûã Ñàäûãëà äåéèøìÿ».
Êèòàáûí ÿí ìöùÿì úÿùÿòëÿðèíäÿí áèðè Èñëàì ßëÿñýÿðèí «Íþâðÿñ
Èìàí» àäëû þí ñþçöäöð. Þí ñþçäÿ ìþâúóä ôîëêëîð èíôîðìàñèéàñû ÿñàñûíäà
Íþâðÿñ Èìàíûí áèîãðàôèéàñû èëÿ áàüëû ìöôÿññÿë ìÿëóìàò âåðèëìèø, àøûüûí
ùÿéàòû èëÿ áàüëû áèð ÷îõ ãàðàíëûã ìÿòëÿáëÿðÿ èøûã ñàëûíìûøäûð.
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РЕЗЮМЕ
В статье описываются издательские аспекты произведений видного
Азербайджанского ашуга ХХ-го века Новраса Имана. Также статья включает
вопросы жанрового разделения произведений ашуга, увидевших свет в различные
годы в разных печатных изданиях и фольклорных журналах. Также в статье
отражены заслуги ученых -фольклороведов в области издания произведений
ашуга.
SUMMARY
This article deals with publication matters of the works of Ashug Novras Iman.
At the same time classification of genres published different years in various press
organs and folk magazines are studied here. The au-thor of this article investigates the
scientists’ work who did their best for publication of Ashug’s works.
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f.e.n.,dos. MƏMMƏDOVA L.K.
M.F.AXUNDZADƏNİN KOMEDİYALARINDA
XALQ DEYİMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ÜSULLARI
Zəkanı xalqa bağlayan tellərdən biri, heç şübhəsiz ki, xalq satirası,
xalq yumorudur. Oradakı fikirlər ən sadə düşüncələri oxuculara belə
asanlıqla çatdırır, geniş xalq kütləsinin malına çevrilir. Şifahi xalq ədəbiyyatının başqa sahələri kimi xalq satirası və yumoru da milli sərvətin
tərkib hissəsidir. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarında: atalar
sözü və məsəllərdə, nağıl və qaravəllilərdə, təmsil, bayatı, lətifə və atmacalarda, xalq oyunlarında, aşıq şeiri tərzində olan şeirlərdə satiranın izləri məlumdur.
Azərbaycan xalq satirasının lətifə janrı geniş yayılmışdır. Lətifələr
vasitəsilə xalqdan gələn və onlara çatdırılan fikirlər çox asanlıqla mənalandırılır. Lətifə, yığcam, sadə, lakonik, yumoristik bir janrdır. Sonu ibrətamiz olan lətifələrdə müəyyən bir əxlaqi, əqli, ictimai nəticə verilir.
Xalq həyatındakı hadisələri, təcrübələri, müşahidələrini lətifələrdə ümumiləşdirmişdir. Lətifənin həmişə müasirliyi, onun hər bir dövrdə və cəmiyyətdə öz hədəfini tapıb atəşini ona doğru çevirməsi məlumdur.
Lətifələr Azərbaycanda ən çox iki nəfərin, – Bəhlul Danəndə və
Molla Nəsrəddinin adı ilə bağlıdır. Bəhlul Danəndə rəvayətə görə Yaxın
Şərqdə tarixi şəxsiyyət kimi tanınan, ərəb xəlifəsi Harun Ər-Rəşidin qardaşı olmuşdur. O, bir çox lətifə, didaktik şeir və hekayənin müəllifi, hazırcavab, tədbirli, müdrik bir qəhrəmandır. Bəhlul Danəndə və Molla
Nəsrəddin lətifələrinin məzmunu, ideya istiqaməti arasında müəyyən
fərqlər vardır (3, s.152).
Görkəmli yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Molla Nəsrəddinə və
onun lətifələrinə münasibəti maraqlıdır. Y.Vəzir Molla Nəsrəddinin lətifələrindəki ictimai məzmunu satiranı xüsusi qiymətləndirmişdir. Onun
fikrincə Nəsrəddin əgər doğrudan da tarixi şəxsiyyətdirsə, bu əfsanəvi,
müdrik adamın vətənini ilk növbədə Azərbaycanda axtarmaq lazımdır (6,
s.16). Y.Vəzir Molla Nəsrəddinin Azərbaycanın Cəbrayıl qəzasında yaşadığını söyləyir. Çünki Cəbrayılda bu gün də «Molla Nəsrəddin gədiyi»
deyilən yer belə məlumdur. Y.Vəzirin sözünə qüvvət vermək üçün əlavə
etmək olar ki, Qarabağda «Molla Nəsrəddin yolu» deyilən, Şuşadan Füzuli rayonuna gedən kəsmə yol bu adla adlanır (6, s.16).
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Böyük komediya ustası olan M.F.Axundzadə lətifələrdən, xüsusilə
Molla Nəsrəddin lətifələrindən əsərlərində yerli-yerində, tiplərin əhvaliruhiyyəsinə, xarakterinə uyğun şəkildə istifadə etmişdir. «Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran» (1851) komediyasında qəddar, ikiüzlü vəzir Mirzə
Həbibin rütbəcə özündən kiçiklər qarşısında şirə, pələngə, özündən böyüklər qarşısında isə tülküyə dönməsini daha qabarıq, canlı təsvir etmək
ücün Molla Nəsrəddin lətifələri M.Fətəlinin karına gəlmişdir. "Molla
Nəsrəddin lətifələri"ndə deyilir:
"Molla Nəsrəddin evin ortasında gördüyü xəlbirə bir təpik vurub yerə
çırparkən, xəlbir qalxıb onun üzünü yaralayır. Mollanın arvadı bu hadisəni
görüb gülür. Arvadının gülüşünə Mollanın acığı tutduğu üçün deyir: "Ay
nabəkar, bir az da gül, xəlbir şirnikib bu dəfə məni öldürəcək" (11, s.63).
"Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran" komediyasında vəzir Mirzə Həbibin
ayağının xəlbirə ilişməsi səhnəsi ilə Molla Nəsrəddin lətifəsi arasında oxşarlıq çoxdur. Həmin lətifəni komediyada süjetə uyğun şəkildə verməklə dramaturq, satira atəşinə tutduğu vəziri ictimai gülüşə hədəf seçmişdir. Bu gülüş də
komediyanın ilk səhnəsindən başlayaraq axıra qədər mənfi tip olan vəziri qarabaqara izləyir. Ədib bununla da kifayətlənməyib, vəzirin əslən sarsaq olduğunu daha qabarıq göstərmək üçün xalq yaradıcı-lığının satirik vasitələrindən
yeri gəldikcə istifadə edir. Burada M.Fətəlinin bir sənətkar kimi ustalığı, xalq
arasında geniş yayılmış "qadın kələkləri"ndən ("məkri-zənən") birini öz
məqsədinə uyğun şəkildə, məharətlə redaktə edib işlənməsidir.
Xalq lətifəsində söylənilir ki, varlı qoca bir kişi cavan qızla evlənir.
Bir neçə il keçməsinə baxmayaraq, gəlinin övladı olmur. Var-dövlətin
əldən çıxacağı fikri qızın anasını narahat edir və o, kələyə əl atmalı olur.
Anası qızına cavan bir "sevgili" tapır və onları görüşdürür. Hətta bir dəfə
cavan "sevgili" evdə olarkən qoca ər qapını döyür. Qızın anası buna da
bir çarə tapıb, kələyə əl atır, oğlanı taxtın altında gizlədir və falçıya getdiyini, falçının isə bu iş üçün söylədiyi "tədbiri" qocaya danışır. Qadın
buna görə də kişinin başı ağırlığında səməni hazırlayıb, paylayaca-ğını
və arzusuna çatacağını bildirir. Beləliklə qaynana kişinin başına qazan
keçirir, gəlinin "sevgilisi" bundan istifadə edib cəld aradan çıxır. Falçının "tədbiri" nəticəsində cavan gəlinin gözəl-göyçək bir övladı dünyaya
gəlir və qoca kişini sevindirir..." (12, s.50-51)
M.F.Axundzadənin "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran" komediyasında "vəzir Mirzə Həbibin başına qazan keçirilməsi" səhnəciyi maraqlıdır. "Xalq ədəbiyyatı nümunələrində olduğu kimi bu komediyada da
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qadınların hiyləgərliyi, hazırcavablığı, yeri gələndə, vəziyyətdən xilas
olmaq üçün çıxış yolunu asanlıqla tapması maraq doğurur. Vəzirin baldızı Nisə xanımı sevən Teymur ağa tez-tez onun görüşünə gəlir. Həmin
vaxt vəzir Mirzə Həbib də otağa daxil olur, Teymur ağa tez pərdənin
arxasında gizlənir ki, vəzir onu görməsin. Nisə xanımın anası Pəri xanım
vəziyyətdən tezliklə çıxış yolu tapır, kürəkəni vəzirin başının ölçüsünü
götürmək lazım oluğunu özündən uydurur. Pəri xanım bu işi guya, fağırfüqəraya paylamaq məqsədilə, səməni qoymaq istədiyini və lazım olan
buğdanın miqdarını müəyyənləşdirmək üçün badyanı vəzirin başına keçirir. Bundan istifadə edən Teymur ağa aradan çıxır.
M.Fətəli lətifələrdən istifadə edərkən, oradakı açıqsaçıq yerləri ixtisar etmiş, qoca kişini, dövlət işində böyük ixtiyar sahibi olan yaşlı vəzirlə əvəzləndirmişdir. Bu da komediyanın məzmununa satirik ruhun aşılanmasına, oradakı hadisələrin yazıçıın məqsədinə xidmət etməsinə kömək edir. Satirik lətifələr xalqın zülmkarlara qarşı nifrəti nəticəsində yaranmışdır. Dramaturq "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran" komediyasında
ölkəyə başçılıq edən xanın da yerində olmamasını, onun ağıldan kəm, ləyaqətsiz, yaramaz bir tip olmasını sübut etmək üçün "Bizim eşşəyin heç
əvvəldən quyruğu yox idi" (11, s.61) lətifəsindən məharətlə istifadə etmişdir. Bu lətifədə qumarbaz qazını müdafiə edən, "bir az dayanın, qazı
namaz üstədir" – deyə onun qumar oynadığını xalqdan gizlədən dələduzun hərəkətləri, eləcə də günahkar kişini cəzalandırmaq əvəzinə, ondan
şikayətə gələnləri cəzalandıran qazının ədalətsiz, etik normaya sığmayan
hərəkətləri satirik gülüş yaradır. Komediyada dramaturq qumarbaz qazını, özünü xalqın dostu, ədalətin keşikçisi adlandıran, ölkəni, idarə edən
xanla əvəz edərək, onu güclü satira atəşinə tutmuşdur. Xanı ölkənin başbiləni, ağıllı, ədalətli hakimi hesab edən camaat dərdinə əlac tapmaq
məqsədilə onun yanına şikayətə gəlir. Xan isə öz yaramazlığını və səfehliyini çox asanlıqla büruzə verərək, özünün kütbeyinliyini sübut edir:
"Əvvəlinci ərizəçi" – xan başına dönüm, bu gün atımı çaya suvarmağa aparmışdım, birdən əlimdən qurtuldu qaçdı. Bu kişi qabaqdan gəlirdi, çağırdım, a kişi, Allah xatiri üçün bu atı qaytar, əyilib bir daş götürüb ata sarı tulladı, daş atın sağ gözünə dəyib töküldü. İndi at məsrəfdən
çıxıbdır. Dəyərini istəyirəm, vermir, mənimlə mübahisə edir" (2, s.99).
Xalq lətifəsinin məzmunu ilə M.Fətəlinin komediyalarının süjeti
arasında uyğunluq, yaxınlıq çoxdur. Xalq satiralarında kinayə çox güclüdür. Bir ifadə ilə qarşıdakı adamın xasiyyəti və xarakteri çox asanlıqla
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müəyyənləşir. Az sözlə çox mənalı və dərin fikirlər söyləmək üçün lətifələrdən istifadə etmək əsərin dəyərini daha da artırır. Lətifələr adətən
yumorla söylənir və onun əsasında kəskin kinayə durur. Dramaturq lətifələrdən istifadə yolu ilə öz fikrini daha aydın ifadə edərək, mənfi tiplərə
nifrətini kinayə yolu ilə açıb göstərir və Lənkəran xanı kimi axmaqların
dövlətə başçılıq edə bilməyəcəyini, ölkəni ağıllı, savadlı, maarifpərvər,
xalqın dərdlərinə çarə etməyi bacaran adamlara tapşırmaq lazım olduğu
fikrini irəli sürmüşdü.
"Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran" komediyasında ikinci ərizəçinin
şikayətində M.Fətəli yenə də əsərin süjetinə uyğun bir lətifəyə müraciət
etmişdir. Şikayətçi xana deyir:
"Xan, başına dönüm, mənim qardaşım naxoş idi. Dedilər ki, bu kişi
həkimdir. Getdim, üç tümən pul buna verib, qardaşımın üstünə gətirdim..
Gələn kimi qardaşımdan qan aldı, qanı kəsilən kimi qardaşım canını tapşırdı. İndi deyirəm kişi, barı pulumu özümə qaytar. Pulumu vermədiyi
yetmir, hələ deyir ki, qan almasaydı dəxi pis olacaqdı... dadıma yetiş, başına dönüm" (2, s.100).
Xan haqqında şikayət edilən həkimin tanış bəylərdən birinin yaxın
dostu olduğunu görüb, dostbazlıq edir və bəyin yanında öz nüfuzunu qaldırmaq üçün ikinci şikayətçiyə də birincidə olduğu kimi yaramaz bir qərar verir: "A. Kişi, get həkimə bir çuxa da ver, onu razı elə..." (2, s.100).
M.Fətəlinin komediyalarında kinayə, istehza, eyham, məsxərə üstünlük təşkil edir. Xalq oyunları, meydan tamaşaları, satirik ruhlu xalq
lətifələrindən istifadə yolu ilə dramaturq ədalətsiz ictimai quruluşa, despotizmə qarşı ümumxalq nifrəti və qəzəbi yaratmağa nail olmuşdur. Real
həyatdan, cəmiyyət hadisələrindən aldığı mövzuları komediyalarında öz
ideyasına, istəyinə, məqsədinə, uyğun şəkildə işlədən Mirzə Fətəli xalq
tərəfindən yaradılan rəvayət, nağıl, və əvsanələrdən də yaradıcı şəkildə
istifadə etmişdir. Folklora, onun köklərinə dərindən bələd olan ədibin
komediyalarının mövzusu, sujeti xalqla, onun istəkləri ilə bağlıdır.
Dilçilər hissi ifadələri dilə, ədəbiyyatçılar da ədəbiyyata aid məsələ
kimi qəbul edirlər. Alqış, qarğış, söyüş, hədə, yalvarış, and, giley-güzar,
ümu-küsü, naz-qəmzə, sancma, qaxınc, bənzəmə, təsəlli, nazlama, xeyirdua kimi hissi ifadələr, məfhumlar həm adi danışıq dilində, həm də bədii
dildə yerinə, məqamına görə çox işlənən ifadələrdəndir. Dildə alqış və
qarğışlar obyektiv və ziddiyyətlərin əks qütblərinə daxildir. Ədəbiyyatı
folklorla bağlayan alqış, qarğış və söyüş kimi hissi ifadələr xalq tərəfin87
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dən yaranmış dil materialı olub, ilk satirik janr və təfəkkürün məhsulu
kimi geniş imkanlara malikdir. Ən gözəl yaradıcılıq nümunəsi olan bu
ifadələr tipləri xarakterizə etmək üçün köməkçi bir vasitədir. Bəs
M.F.Axundzadə öz bədii yaradıcılığında, xüsusən də dramaturgiyasında
həmin məsələyə necə münasibət bəsləmişdir?
Bu suala az da olsa qənaətləndirici cavab vermək üçün dramaturqun komediyalarına müraciət edək. Psixoloji vəziyyətləri, həyəcanları,
ifadə etmək üçün dramaturq hissi ifadələrdən çox məharətlə, yerli-yerində istifadə etmişdir.
Alqış-bədii əsərlərdə tipin sevinc hisslərini ifadə etmək üçün ən tutarlı vasitədir. "Molla İbrahimxəlil kimyagər" komediyasında "nuxulular" onlara böyük var-dövlət bəxş edəcəyini zənn etdikləri üçün mahir
fırıldaqçı İbrahimxəlilə öz minnətdarlıqlarını bu cür ifadə edirlər: "Allah
dövlətini artırsın". Alqış burada xeyirxahlıqla söylənmişdir. Bəzən elə
alqışlarla üzləşirik ki, onun arxasında kinayə, istehza, çox açıq şəkildə
hiss olunur. "Xırs quldurbasan" pyesində də sadə xalq içərisindən çıxmış
Zalxa Bayramın ona verəcəyi hədiyyədən sevinir və yalandan ona xeyirdua verir: "sağlıq ilə qal, muradına yetiş"; "Sağlıq ilə qal, şahbazım".
"Hacı Qara" komediyasında istək və arzularına çatmış Heydər bəy də
Allaha dua edir: "Allah, kərəminə şükür"; "Bu nemətin şükürünü yerinə
yetirə bilmərəm; "A qurbanın olum, mən nə işə yapışım?", Onun alqışlarında yaradana minnətdarlıq hissi çox qüvvətlidir. Lakin Heydər bəy
onu dardan qurtaran adama alqışını ifadə etmək üçün özünü aciz bilir.
Hissi ifadələrdən bir qismi subyektin obyektə, müxtəlif predmet və
hadisələrə münasibətini, obrazın daxili həyəcanını, səciyyəsini ifadə
edir. Xəsis Hacı Qara onun cibindən yarım abbasını götürmüş yasavullardan naçalnikə şikayət edir. Naçalnik pulun qaytarılmasını əmr etdikdə
bu xəsis sövdəgər sevindiyindən bilmir ki, niçalnikə razılıq hissini necə
bildirsin. O, alqış etməyə başlayır: "Allah sənin ömür-dövlətini artıq
eləsin ağa! Nə qədər bədənimdə canım var, sənin bu şəfqətini unutmayacağam!". Bu xəsis tipin söylədiyi alqış xarakteri etibarı ilə yaltaqlıqdan
irəli gəlir. Professor Cəfər Xandan doğru olaraq yazır:
"Qarğış tipin aləmini, dünyagörüşünü, psixoloji həyəcanlarını və s.
daxili portretini açır... Bədii ədəbiyyatda bundan geniş istifadə edən sənətkarlar xalqla daha sıx bağlı olanlardır. Çünki demək olar ki, bütün
qarğışlar xalqdan gəlir. Onlar əsrlər boyu həyat təcrübəsində yaranan,
ürəyini boşaltmaq üçün insanın psixoloji aləmini açan ən tipik idiomatik,
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lakonik və hissi ifadələrdir. Diqqət edilsə, bu ifadələrin böyük əksəriyyəti bədii yaradıcılıq nümunəsidir" (5, s.388).
Xalq yaradıcılığı xəzinəsindən komediyalarında yeri gəldikcə bəhrələnən Mirzə Fətəli qarğışlardan da yerli-yerində istifadə etmişdir. Söyüş və
qarğışlar surətlərin sinfi mənsubiyyətini, əsəbiliyini müəyyənləşdirir. Mənfi
tipin dilində işlənən qarğışlar istər dastan və nağıllarımızda, istərsə də xalq
danışıq dilində fikri güclü və daha kəskin etmək üçün işlədilir. "Molla
İbrahimxəlil kimyagər" komediyasında avam "nuxulular" onların işlərinə
mane olan meymuna ürəkdən qarğış edirlər: "Uf, lənətə gələsiniz meymunlar! Lənətə gələsiniz, həmdunələr!" Molla İbrahimxəlilin yanına sidq-ürəklə
inanan bu avanlar, sanki onların işinə "mane olan" heyvana qarğış etməklə
təsəlli tapırlar. Komediyada satirik gülüş hədəfinə çevrilmiş Molla
İbrahimxəlil isə törətdiyi fırıldaqların üstünü ört-basdır etmək üçün yalandan
fəryad edib, hay-küy salır, avamları başından rədd edir. O, kimə və nəyə
qarğış etdiyini heç özü də bilmir: "Evinizi Allah yıxsın! Bu nə iş idi etdiniz?
Evinizi Allah yıxsın! Qapınız çırpılsın!" Bu sözlərlə dramaturq dələduzun
fırıldağını, riya-karlığını, məqsədini bir daha aydınlaşdırır.
"Hekayəti müsyö Jordan həkimi-nəbatat və dərviş Məstəli şah cadukuni-məşhur" komediyasında nişanlısının əlindən çıxacağından qor-xan Şərəfnisə xanım hirsini kiçik bacısı Gülçöhrənin üstünə töküb, özündən uzaqlaşdırmaq üçün ona qarğış tökməyə məcbur olur. O, ağladığını bacısından
gizlətmək üçün yalandan hay-küy salır: "İtil cəhənnəmə deyirəm, əlimdə
işim var"; "İtil cəhənnəmə, ləktə, əl çəkməz"; "A yerə girmiş mən haçan
ağlayırdım?!" Dərdini başqalarından gizlətməyə çalışan bu sadəlövh qızın
qarğışının ürəkdən gəlmədiyi asanlıqla duyulur. Onun anası Şəhrəbanu
xanım isə Şabaz bəyi Parisə çəkən qüv-vənin fransız qızları olduğunu
güman edib, onları ürəkdən və yana-yana qarğışlayır: "Allah səbəbkara bəla
versin..."; "bunun babalı olsun onların qızlarının, gəlinlərinin boynuna..."
"Xırs quldurbasan" komediyasında qarğış azdır. İkiüzlü, aradüzəldən,
Bayramdan pul qopartmaq üçün yaltaqlanan Zalxa ona xoş gəlsin deyə,
onun rəqibi Tarverdiyə qarğış edir: "...Sənin qadan dəysin Tarverdinin
böyrəyinə!..."; "Necə mırdar, saqqaq adamdır!". Pərzadın qaynanası da qızı
Bayramın yanında görüb əsib-coşur: "A. Qız, utanmaz, sənin burda nə işin
var? Çox çölə cəhənnəmərg olmuş!..." O da maraqlıdır ki, istər M.F.Axundzadənin komediyalarında, istərsə də başqa dramaturqlarımızın əsərlərində
qarğışa əl atanlar, qarğış tökənlər ən çox qadın obrazlarıdır. Ümumiyyətlə
söyüş, qarğış, oxşama, yalvarış və hərbə-zorba qadınların nitqində çox
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işlənir. Bu cəhət onların cəmiyyətin fəal üzvü mövqeyində olmamaları,
istədikləri qədər sərbəst hərəkət edə bilməmələri, dövrlə, zamanla, bağlıdır.
İstədiklərinə nail ola bilməyən əlacsız qalan qadınlar qarğış vasitəsilə
ürəklərini boşaldırlar. Onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, şifahi xalq
ədəbiyyatında, xüsusən də nağıllarda da ən çox qarğış tökənlər qadınlardır.
Danışanın həqiqətə münasibətini, müəyyən bir mühakimənin, hökmün
gerçəkliyini, doğruluğunu və ya şübhəli olduğunu bildirmək, subyektiv münasibətləri aydınlaşdırmaq məqsədilə dramaturq hissi ifadələrə tez-tez müraciət etmişdir. Söyüş öz səciyyəsi ilə xalq danışıq dilində çox işlədilir. Söyüşü
ən çox bacarıqsız, iş görməyə qadir olmayan, xaraktercə zəif, aciz adamlar
işlədirlər. Söyüş onların əlində bir növ həm hücum, həm də müdafiə silahıdır.
Yazıçı əgər söyüşdən yerli-yerində, obrazın səciyyəsinə uyğun şəkildə istifadə edirsə. Bədii əsər qazanır, M.F.Axundzadə pyeslərində həqiqəti əks etdirmək qanununa riayət etmişdir. "Lənkəran xanının vəziri" komediyasında saray xanımları üzdə ibarəli danışsalar da, bir-birini xalq arasında işlənən zəngin söyüşlərlə daha çox təhqir edirlər:
"Ziba xanım (Şölə xanıma çığıra-çığıra) – Ay ləktə, bu necə sözdür
ki, özündən qayırırsan? Öz işini mənim üstümə qoyursan? Vay, vay mən
özümü oldurrəm!..
Şölə xanım – Ləktəsən də, ləçərsən də, kovulsan da! İstər özünü öldür, istər qoy, sənin məkri felin tamam Lənkəran xalqına məlumdur. Çığırmaq ilə özünü təmizə çıxara bilməzsən. Ərin gözü var görür ki, bu
sənin işindir, ya mənim işimdir?" (2, s.96)
Söyüşlər də tipin daxili aləminin açılmasına xidmət edir. "Hacı Qara"
komediyasında qaravulların yüzbaşısı Hacı Qaranın qorxusundan ağzına
gələni danışır, hətta qanun qoruyucusu olduğunu da unudur, öz həmkarlarına deyir: "Olan, dəli olubsunuz, qudurubsunuz"; "Sarsaq oğlu sarsaq,
bunları nahaq yerə qaçaqçı hesab edib, xəbər gətiribdir". Heydər bəy də
murov adamlarını qorxutmaq üçün başqa vasitəyə əl atır, onları hədələyib
söyür: "Qırışmal, siz yəni nə qoçaq adamsınız ki, qırılmayasınız? Al gəldi!"
"Mürafiə vəkillərinin hekayəti" pyesində diribaş Səkinə xanım Ağa
Həsənin üzünə qarşı söyməkdən də çəkinmir: "Vallah, özüm onu çağırıb
beş yüz söyüş üzünə qarşı deyərəm. Onu itdən biabır edərəm!"; "Əlindən
gələni əsirgəmə! Əsirgəsən, namərdsən!"; "Əlindən gələni beş qaba çək".
Müsbət obrazın dilində verilmiş bu ifadələr surətin nüfuzunu azaltmır,
əksinə ona hüsn-rəğbət yaradır. Həmin ifadələr vasitəsi ilə Səkinə xanım
qoçaq, mərd bir qız kimi yadda qalır. Onun sevgilisi Əziz bəy də Səki90
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nənin qoçaqlığından, dilavərliliyindən ürəklənib, məhəbbət yetirdiyi qıza
göz dikən Ağa Həsəni hədələyir və ədalətin gücü ilə onlar qalib gəlirlər.
Şifahi xalq dilində olduğu kimi söyüşlər də müxtəlif təsir qüvvəsinə
malikdir. Məsələn, bu baxımdan "Vəziri-xani-Lənkəran" komediyasında
vəzir Mirzə Həbibin söyüşləri öz orijinallığı ilə seçilir: "Kəs səsini, it oğlu,
it!"; "Səsini kəs eşşək toxumu, eşşək!..." Bu tip, arvadı Ziba xanıma isə
başqa cür söyür: "İtil gözümdən, ləçər"; "İtil cəhənnəmə məlun" və s. Vəzir
Mirzə Həbibin murdarlığı, rəzilliyi onun işlətdiyi ifadələrdən aydınlaşır.
Alqış, qarğış və söyüş kimi yalvarış da insanın keçirdiyi təbii hisslərlə
bağlıdır. O, insanın düşdüyü müxtəlif şərait, tapmağa çalışdığı çıxış yolunun səciyyələndirməklə özünün də kimliliyini aydınlaşdırmağa kömək
edir. Bədii əsərdə tipin canlı, həyati çıxması üçün yalvarışlardan da bədii
bir vasitə imi istifadə olunur. M.F.Axundzadənin komediyalarında yalvarışların müxtəlif növlərinə rast gəlirik. "Hekayəti-Müsyö Jordan həkimi
nəbatat və dərviş Məstəli şah-cadukuni məşhur" komediyasında Şahbaz bəyin öz nişanlısı Şərəfnisə xanıma yalvarmasının sevgidən, səmimiyyətdən,
məhəbbətdən nəşət etdiyini, gözəl həyat arzusunda olduğunu, Parisə
getməsi üçün nişanlısından rüsxət istəməsindən yaranmışdır: "Qadan alım,
Şərəfnisə mən özüm nə eyləmişəm?" Özünü qamışlıqda hiss edən Şahbaz
bəy müasir, inkişaf edən yeni həyatdan geri qalmaq istəmir, onunla
ayaqlaşmağa can atır. Bu yalvarışdan tipin səmimiliyi açıq-aşkar duyulur.
Bunlar müxtəlif psixoloji halları bildirən söz və ifadələrdir. "Sərgüzəşti –
mərdi-xəsis (Hacı Qara)" komediyasının qəhrəmanı Heydər bəyin də
dilində səmimi yalvarış işlənir. O, sevgilisinə yalvarır ki, onu qaçaq mal
gətirmək üçün səfərə buraxsın: "başına dönüm, qadan alım, ayağından
öpüm". Sona xanım savadsız olsa da dünyagörüşü cəhətcə Heydər bəydən
üstündür. O, quldurluğun, oğurluğun, qaçaqçılığın pis adət olduğunu yaxşı
dərk edir: "Səni and verirəm ki, bundan sonra dəxi gəzməyə getməyəsən".
Bu qız hətta toydan sonra naçalnikə də yalvarıb, ərini azad etdirir: "Qurban
olum, məni öldür, onu aparma"; "qul xətasız olmaz, ağa Kərəmsiz".
Tərif, xeyir-dua surətlərin sakit, yaxşı əhvali-ruhiyyəsini əks
etdirir. Bunların vasitəsilə mənfi surətlə müsbət surətlər arasında ziddiyyətlər də yaradır. "Mürafiə vəkillərinin hekayəti" komediyasında vardövlətə yiyələnmək üçün Səkinə xanıma elçi düşən Ağa Həsən əvvəlcə
qıza yalvarıb. "Mən sənin bəndənəm, qulunam" – deməsi bu tipin daxili
aləmini açır. Varislikdən əli üzülən Zeynəb isə saxtakarlıqdan boyun qaçırır, yalançılıq etmək istəmir, canını qurtarmaq üçün onu yalan danış91
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mağa məcbur edən saxtakar kəkil Ağa Mərdana yalvarır: "Allahı sevirsən, Ağa Mərdan bir ayrı təklif elə!"; "A başına dönüm, belə yalan işi
yetirmək olarmı?". Bu ifadələrlə Zeynəbin xarakteri müəyyənləşir, onun
fırıldaqçı məhkəmə vəkili Ağa Mərdandan üstünlüyü hiss olunur.
Komediyalarda onlara da rast gəlirik. Bəzən yalan danışanlar and
içmək vasitəsilə özlərinə qarşı inam yaratmaq istəyirlər. "Molla İbrahimxəlil kimyagər" komediyasında Molla İbrahimxəlilin "möcüzə"lərini öz
gözlərilə gördüyünü xəbər verən Şeyx Salah, "Bəli, oxuduğum haqqı,
mən gözümlə gördüm" – deyib and içir. Lakin əsərdə onun oxuduğunun
nə olduğu bilinmir, bu məsələ qaranlıq qalır. And içməklə bəzən tip
düşdüyü vəziyyətdən özünə çıxış yolu axtarır. "Hekayəti– müsyö Jordan
həkimi-nəbatət və dərviş Məstəli şah cadukuni məşhur" komediyasında
Şərəfnisə xanım dərvişin doğrudan da Parisi dağıtmasına inanır və qorxudan bu işdə özünün təqsirli olmadığını sübut etmək üçün and içir.
"Yox, vallah, Quran haqqı, dayım canına mənim xəbərim yoxdur, mənim
heç təqsirim yoxdur!" Buradakı ifadə qorxudan yaranmışdır. "Hekayəti –
xırs quldurbasan" əsərində Tarverdi də düşdüyü tordan xilas olmaq üçün
tövbə edib and içir: "Vay, aman, qələt elərəm, quldurluğa dəxi çıxmaram, heç kimi soymanam! Tövbə olsun, tövbə, tövbə! Of, Allah sən qurtar! Allah sən dada yetiş! Heç vaxt belə yola dəxi getmərəm! (2, s.75).
M.F.Axundzadənin komediyalarında hissi-ifadələrdən, giley-güzar,
ümü-küsü, naz-qəmzə, sancma, qaxınc, təsəlli, xeyir, dua kimi formalarından da yerli-yerində istifadə olunmuşdur. Pyeslərində demək istədiyi
mətləbləri, incəliklərinə qədər geniş xalq kütləsinə daha aydın çatdırmaq
üçün Mirzə Fətəli səhnə əsərlərinə üstünlük vermişdi. Çünki ədib səhnə
əsərlərinə həyatın güzgüsü timsalında yanaşırdı.
Azərbaycan xalqının zəngin folklor irsi, o cümlədən geniş miqyasda
şöhrət tapmış atalar sözü və məsəllər satirik tutumu ilə maraq doğurur.
Tarix və məişət izləri atalar sözlərində, bayatılarda, tapmacalarda, vəsfihallarda daha çoxdur. Bunlarda müəyyən bir fikir zaman və məkana
bağlanmış, hər kəs öz mühitinə uyğunlaşdırılmışdır. Azərbaycan satirik
atalar sözü, məsəllər, idiomatik ifadələr və aftorizmlərin bir çoxunun tarixi
maraqlı əhvalat, lətifə, rəvayət, nağıl, əfsanə və s. bağlıdır. Xalqının adətənənəsinə və məişətinə dərindən bələd olan yeri gəldikcə onlardan istifadə
edən M.Fətəlinin bədii dilinin zənginləşməsində aforizmlərin, idiomların,
atalar sözü və məsəllərin mühüm rolu olmuşdur. Əsrlərin sınağından çıxmış
atalar sözü və məsəllər yığcam, obrazlı dərin nitqin timsalıdır. Folklorun
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kiçik, lakin mənaca geniş janrı olan atalar sözü və məsəllərdə bəşəri
təmayüllər daha güclüdür. Burada xalq hikməti, zəkası, xalqın əsrlərdən
bəri əldə etdiyi sınaq və təcrübələr ümumiləşdirilmişdir. Maksim Qorki
xalq ədəbiyyatından bəhs edərkən göstərirdi ki, "... ən böyük hikmət
sözlərin sadəliyidir. Atalar sözü və məsəllər qısa olur, lakin onlarda tam
kitablar dolusu ağıl və hisslər vardır" (10, s.114). Səməd Vurğun isə öz
fikrini şairanə bir şəkildə belə ümumiləşdirirdi: "Atalar sözlərinin hərəsi bir
poemadır" (7). Elə buna görə də görkəmli sənətkarların atalar sözü və
məsəllərdən bəhrələnməsi, obrazların psixologiyası və əhvali-ruhiyyələrinin
təqdimində, daxili aləminin açılmasında onlardan istifadə etməsi təbii və
qanunauyğundur. Atalar sözü və məsəllər komediyalarda məqsədyönlü
şəkildə istifadə edilərək estetik çalarlar yaratmışdır. Dramaturq atalar sözü
və zərbül-məsəllərdən istifadə etməklə komediyalarda mühüm məsəllər
barədə təsəvvürlər yaradır. Tutduğu əməllərdən peşiman olmuş Bayramın
("Xırs quldurbasan") "özgəyə quyu qazan özü düşər..." deyərək, səhvini özü
anlayıb, etiraf etməsi yerinə düşmüşdür. Dramaturq dərin mənalı atalar
sözlərinin köməyi ilə bir çox siyasi-ictimai məsələlərə də toxunur. Bu
ifadələrin vasitəsilə məhkəmə məmurlarının acgözlüyü, ikiüzlülüyü,
hakimlərin fırıldaqlarının üstü çox asanlıqla açılır. Bu məmurların ən
hiyləgəri olan Ağa Mərdanın dediyi "…balıq istəyən gərək canın soyuq
sudan qorumaya" sözləri əslən onun özünün, bu pul hərisinin, cilddən-cilə
girən fırıldaqçının ifşasına doğru yönəlmişdir.
Frazeoloji vahidlər, aforizmlər, xalq deyimləri dilin daşıyıcısı olan
xalq tərəfindən yaradılmışdır. Burada canlı xalq danışıq dilindən gəlmə
sadəlik və təbiilik də göz qabağındadır. Hər hansı məsəldən danışarkən
M.Fətəli çalışmışdır ki, istədiyi mətləbi; tipin ürək sözlərini, fikrini, aydın, yığcam şəkildə və sadə xalq dilində tamaşaçıya çatdırsın. Xalq ədəbiyyatından gəlmə ifadələrin yerli-yerində işlənməsi əsərin təsir qüvvəsini və bədii dəyərni daha çox artırmışdır. Xalq ədəbiyyıtandın belə
yerli-yerində və ustalıqla istifadə etdiyinə görə. M.F.Axundzadənin komediyalarındakı hadisələr, ayrı-ayrı ifadələr, tiplərin adı dildən-dilə keçərək, hikmətli sözlərə, xalq məsəllərinə çevrilmişdir. Folklora yaxınlıq
M.Fətəlidən sonra ədəbiyyata gələn klassiklərin yaradıcılığında da özünü
aydın göstərmişdir ki, bu da onun ənənəsi ilə bağlıdır. Bu ənənəvi N.Vəzirov, N.Nərimanov, Ə.Haqverdiyev, C.Məmmədquluzadə. C.Cabbarlı,
H.Cavid və b. yaradıcı şəkildə davam və inkişaf etdirmişlər. Müasirlik,
xəlqilik və humanizm dramaturqların əsərlərində də qüvvətli səslənir.
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к.ф.н, доц. Мамедова Л.К.
РЕЗЮМЕ
Методы использования различных форм народных
высказываний в комедиях М.Ф.Ахундова

В азербайджанской сатире широко распространён жанр анекдота. Посредством анекдотов легко было доводить мысль до народа. Мастер большой комедии
М.Ф.Ахундов(заде) – в своих произведениях использовал анекдоты, особенно анекдоты Моллы Насреддина, соответствующие его героям (типажам) по состоянию,
характеру. В комедиях М.Фатали преобладают аллегория, ирония, намёк, насмешка
(фарс). Путём использования народных игр, площадных спектаклей, народных
анекдотов в сатирическом духе драматург достигает соз-дания общенародно
ненависти против общественной несправед-ли-вости, деспотизма и недовольства.
Тематика комедий, сюжет, опирающиеся на фольклор, его корни связаны с
народом, его желаниями.
Mammadova S.M.
Candidate of Philological Sciences
Associate Professor
The Ways of Usage of Different Forms of the People’s Sayings
in the Comedies by M. F. Akhundzade.
SUMMARY
The Joke genre of the Azerbaijani people’s satire have been spread widely. The
thoughts coming from the people and being delivered them through the jokes are
explained easily. The great master of comedies M. F. Akhundzade used jokes, especially
Molla Nesreddin’s jokes in his works thoroughly, suitable to the the images’ moods and
characters. Allusion, irony, hint, and mockery prevail in the comedies by M. F.
Akhundzade. The playwright achieved to create public hate and anger against injustice
of the social system, despotism using the people’s games, shows and jokes with the
emotion of satire. The subject and plot of M. F. Akhundzade’s comedies who knew the
folk-lore and its roots deeply and better is related to the people and their wants.
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Nizami MURADOĞLU (MƏMMƏDOV)
MƏMMƏD ARAZ YARADICILIĞINDA BƏNƏK OBRAZI
Məmməd Araz 1956-cı ildə Araz sahilində yaşayan iki çobanın həyatından müəyyən fraqmetləri əks etdirən “Görüşməmiş dostlar” şeirini yazdı. Şirin təhkiyə yolu ilə nağılvari söylənən şeir dövrün tələblərinə uyğun
olaraq sosialist həyat tərzinin tərənnümünə həsr edilmiş minlərlə yazılmış
bədii parçalar kimi ilk baxışdan o qədər də diqqət cəlb etmir. Sanki burada
şair iki həyat tərzini, iki baxışı, iki ayrı-ayrı sistemləri müqayisə etməklə,
Arazın sol sahilində şimal tərəfdə yaşayan Baş Çoban Əmir dayının döşündən asılan qızıl qəhrəmanlıq nişanının parıltısı ilə gözləri qamaşdırmağa çalışır. Baş çoban şaddır, xürrəmdir, çatdığı ocaq ilə öz sevincini,
şadlığını sağ sahildəki-cənubdakı dostu ilə bölüşmək istəyir:
Gecə vaxtı Böyükdüzdən,
Tələsik də keçsən əgər,
Qəlbin sənə bir anlığa,
“Qəlbsiz olma, dayan”-deyər.
Yaxşı baxsan sahil boyu,
Mürgüləyən lal gecəyə,
Görərsən ki, bir vadidə
İki ocaq salmış iki
xal gecəyə.
Görərsən ki, sol sahildə,
Bizim kəndin baş çobanı
Əmir dayı
Ocağına dəm verərək,
Elə bil ki, göndərir o,
Öz dostuna alov payı...(1, 34)
Arazın sağ sahilindəki çoban da ocaq yandırıbdır, ancaq çox fikirlixəyallıdır:
O taydakı dostu isə,
Dirsəklənib dövrəsində
Alovlanan ocağının,
Tütək çalır dalğın-dalğın. (1, 34)
95

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

Bu çobanlar dostdurlar, onlar görüşməsələr də, söhbət edə bilməsələr
də dost olublar. Baxmayaraq ki, onların yaşayışında böyük fərqlər var,
bəlkə də dünyagörüşləri də fərqlidir, ancaq bir-birlərini anlayır, başa düşürlər:
Yaz olanda hər ikisi,
Sürüsünü dağa çəkir.
Bir vadidən biri sola,
O birisi sağa çəkir.
Qış olanda sahil boyu,
Bir qışlağa enir onlar.
Xan Arazdan biri sağda,
Biri solda tutur qərar.
Yenə hər kəs tütəyində,
Söhbət açır yaylağındanSavalanın dumanından,
Salvartının qaymağından...
Biri deyir qəhrəmanlıq
Nişanıyla dönmüşəm mən,
Biri deyir, nişanını
Dərd asıbdır ürəyimdən... (1, 36)
İki ayrı-ayrı mühitdə yaşayan çobanların dostluğunun əsasında nə
dayanır? Nədir bu insanları ortaq məxrəcə gətirən, birləşdirən? Şairin iki
çobanı qarşılaşdırmaqda məqsədi nədir? Şeirin folklor qaynaqları ilə bağlılığı nədir? Bu suallara cavab aramaq məqsədi ilə yenə də şeirə müraciət
edək:
O çobanlar neçə ildir,
Görüşmədən dost olmuşlar.
Yaylımları bir başlanar,
Ocaqları bir alışar.
Birisinin arxacına,
Qurd təpilsə gecə yarı,
O birinin itləri də,
Hücüm çəkər çaya sarı.
İki sürü bir sulanır,
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İki dostu ayrı salan
lilli çaydan.
Həzin tütək səsləriylə,
Salam verir bir-birinə
O, o taydan, bu, bu taydan...
Bəzən yayır tütəkləri,
Araz boyu Araz kimi
İki qəlbin nidasını,
Bəzən onlar bir çalırlar
“Gəl, ey Bənək” havasını...(1,35)
Məmməd Arazı da, ictimai mənşəyindən asılı olmayaraq çobanları
da birləşdirən “Gəl, ey Bənək!” havasıdır. Onu da xüsusi olaraq qeyd edirik ki, məhz “Gəl, ey Bənək!” havası şairin azadlıq eşqi və amalı ilə üstüstə düşdüyünə görə çobanların ortaq məxrəcə gəlməsində stimula çevrilir. Məmməd Araz xalq yaradıcılığına dərindən bələd olan bir sənətkar
idi. Bu şeirdə də zahirən sovet həyat tərzini tərənnüm etsə də, bircə kəlmə
“Gəl, ey Bənək!” deyərək əsil məqsədini, məramını oxucuya çatdırmaq istəyirdi. Qanlı sovet rejiminin hələ çox möhkəm olduğu, otuzuncu illərin
yaralarının hələ təzəcə qaysaqlamağa başladığı, göz yaşlarının tamamilə
qurumadığı bir dövrdə azadlıq məramını dilə gətirmək inqilabı bir hərəkata bərabər idi. Ona görə də şair elə bir ifadə seçib işlədir ki, lazım gələndə özünü müdafiə imkanları öz əlində olsun. Bu məqsədlə, hətta bu günün özündə də oxucuların çoxuna qaranlıq olan “Gəl, ey Bənək!” havası
haqqında bir qədər ətraflı məlumat verməyi məqsədəmuvafiq hesab edirik.
Arazın sağ və sol sahilində ta qədim zamanlardan məşhur olan “Gəl, ey
Bənək!” havası Bənək adlı çoban itinin şərəfinə yaradılmış və oxunan
mahnıdır. Bənək çox güclü, qorxmaz, canavarlarla döyüşdə hə-mişə qalib
çıxan, sahibinə sədaqətli, qoyun sürülərinə etibarlı qoruyuculuq edən bir
itdir. Bənək mifləşdirilmiş qəhramandır. Müxtəlif bölgələrdə Bənəyin
şərəfinə çoxlu rəvayətlər və əfsanələr də söylənməkdədir:
Gəl, ey Bənək!
Gəl, ey Bənək, hey Bənək,
Qardaşımdan yey Bənək!
Haramı pisdi, Bənək!
Yolları kəsdi, Bənək!
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Dağları aşdı, Bənək!
Qoyunu basdı, Bənək!
Qoyunu qaytar, Bənək!
Bu dardan qurtar, Bənək!
Suyun bulaqda qaldı,
Yalın yalaqda qaldı.
Qoyun getdi, arxacı,
Tozu yaylaqda qaldı.
Özünü yetir, Bənək!
Sürünü gətir, Bənək!
Aslan Bənək, hey Bənək!
Qardaşımdan yey Bənək! (5)
1968-ci ildə Əhliman Axundov tərəfindən toplanıb tərtib edilmiş
Azərbaycan Folkloru Antologiyasında bu mahnı aşağıdakı şəkildə verilmişdir:
“Çoban” havası və mahnısı çobanlar tərəfindən oxunur və tütəkdə
çalınır. Bu mahnı da çox qədimdir. “Çoban” mahnısı qoyunlar və çobanın
sədaqətli yoldaşı it (Bənək) üçün yaradılmışdır və “Çoban və Bənək” adlanır. Bu mahnıda da söz azdır. Lakin musiqisi çox təsirlidir:
Haramı gəldi,
Qoyunu basdı,
Bənək ha, a Bənək ha,
Bənək ha, a Bənək ha.
Səhər ertə yel əsdi,
O yel səbrimi kəsdi.
Bənək ha, a Bənək ha,
Bənək ha, a Bənək ha.
Suyun bulaqda qaldı,
Yalın yalaqda qaldı.
Bənək ha, a Bənək ha,
Bənək ha, a Bənək ha.
Ellər arana köçdü,
Harayladı gəlmədin,
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Çoban yaylaqda qaldı.
Bənək ha, a Bənək ha,
Bənək ha, a Bənək ha!...(2, 14)
1983-cü ildə Təhmasib Fərzəliyev və İsrafil Abbasov tərəfindən toplanıb tərtib edilmiş Dünya uşaq ədəbiyyatı seriyasından “El çələngi” kitabında Bənək haqqında mahnı xalq tamaşaları bölümündə səhnələşdirilmiş,
rollara ayrılmış bir formada təqdim edilmişdir. “Salam əlik, say bəylər”
adlanan sayaçı oyun-tamaşasının əsas iştirakçılarından biri də Bənəkdir.
Bənək onun şərəfinə oxunan mahnının sədaları altında rəqs edir. Mahnı
dəstə başı və xor tərəfindən ifa edilir:
Bənək ha, a Bənək ha,
Bənək ha, a Bənək ha. (3, 221)
Bənək haqqında rəvayətlərdən biri də folklorşünas Ramil Əliyevin
2005-ci ildə çap olunmuş “Mif və folklor: genezisi və poetikası” kitabında
verilmişdir. Müəllifin Oğuz rayonu, Daşağıl kənd sakini Əhməd Saat oğlundan topladığı “Qara itlə Bənək” adlı mifdə deyilir: “Keçmişdə bir çoban varmış, onun bir qara iti, qara itin də Bənək adlı balası. Çoban sürüləri qara itlə Bənəyə tapşırıb yatarmış. Qoyunlar sarıdan arxeyin olan çobanın gecə yarısı sürüsünə canavar (qarabalıq) dəstəsi daraşır. Qış vaxtı,
soyux, tüpürsən yerə buz parçası düşərdi. Qoyun-quzu hürküp hərəsi bir
tərəfə dağılıtdı diyənə onnarı ipə yavux gətirmək olmurdu. Qara it canavarın bir-ikisini yaraladı, sora canavarrar da hücum çəkib qara iti ölümcül
yaraladı. İt zingildəyəndə çobanın helə bilərsən kin ürəyi oyulurdu. Çoban
bilmirdi köməyə kimi çağırsın. Bənək arxacda yatmışdı, xəvərdən xəvəri
yoxuydu. Əlacsız çoban vəfalı dostu Bənəyi həblə çağırdı:
Qara it qana düşdü!
Quyruğu yana düşdü!
Aman, Bənək, gəl yetiş.
İşim yamana düşdü!” (4, 58)
Göründüyü kimi, Məmməd Araz Bənək obrazını “Görüşməmiş dostlar”şeirində təsadüfü işlətməmişdir. Bənək xalqın təxəyyülündə mifləşmiş
qəhrəmanlıq, azadlıq simvoludur. Ona görə də hər iki çoban eyni vaxtda
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tütəklərində “Gəl, ey Bənək!” havasını çalırlar. Onlar bu milləti azad edəcək, tikanlı sərhəd məftillərini qırıb, ayrı düşmüş elləri birləşdirəcək, yüz
illərdir Vətənin qan axıdan yaralarını sarıya biləcək əfsanəvi Ağatlı qəhrəmanı səsləyirlər. Təbii ki, o qəhrəman Bənək olmayacaqdır, ancaq kim
olacaqsa, Bənək kimi mifləşmiş bir obraza çevrilib xalqın qan yaddaşında
əbədi olaraq yaşayacaqdır. Şairin də arzusu, amalı bu qəhrəmana yetməkdir, o müqəddəs günü görməkdir. Bu arzu, istəyi qəlbində yandıra-yandıra
şair 1957-ci ildə yazdığı “Arazın nəğməsi” şeirində yenidən Bənəyi xatırlayırdı:
De, hansı çağlardır çıxmır yadından?
Bəzən xəyallara dalırsan, Araz!
Bəlkə Xançobanın qəlbindən qopan
“Bənək” havasına dalırsan, Araz! (5, 159)
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(Nümunə şəxsi arxivimizdədir.)
Образ Бенека в творчестве Мамед Араза
РЕЗЮМЕ
В стихах Мамед Араза прослеживается тематика фольклора. В суровые
годы Советские власти писать о свободе было запрещено, но Мамед Араз
обращался к этой теме, не смотря на запрет. Песня пастуха «Gəl, ey Bənək»
использован в стихах «Görüşməmiş dostlar» и «Arazın işıqları».
Ключевые слова: Мамед Араз, Бенек, пастух.
Beneke image in the works Mammed Araz
SUMMARY
Mammed Araz was using folklore examples in poems. Poet was giving wishes
about freedom in the covered picture in the years of serious soviet regime. With this
purpose, he has addressed to the shepherd song of “Gəl, ey Benek” in “Gorushmemish
dostlar” and “Arazın ishıqları” poems.
Key words: Mammed Araz, Benek, Shepherd.
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Sönməz ABBASLI
AMEA Folklor İnstitutunun aspirantı
REGİONAL LƏTİFƏ YARADICILARI: ŞƏXSİYYƏTLƏRİ VƏ
BƏZƏMƏLƏRİNİN İDEYA-MƏZMUN ÖZƏLLİKLƏRİ
Ayrı-ayrı regionlarda formalaşmış gülməcə surətləri – personajları ilə
yanaşı, tarixi şəxsiyyət olub lətifə yaradıcısı, satira-yumor ustası kimi şöhrət qazanmış şəxsiyyətlər də onlarla gülməcələr düzüb-qoşmuşlar. Onlar
hər şeydən öncə iki funksiyanı yerinə yetirmişlər: bir tərəfdən düzübqoşduqları gülməcələrin mahir söyləyicisi – ifaçısı kimi çıxış etmiş, digər
tərəfdən isə öz repertuarlarında sələfləri tərəfindən yaradılmış satirik
örnəklərin daşıyıcısı kimi fəaliyyət göstərmişlər. Bu ənənəni Azərbaycan
ərazisi çevrəsində izləmək mümkün olmadığı üçün yalnız Qarabağ və Gəncəbasar regionları üzrə nəzərdən keçirmək məsələyə aydınlıq gətirə bilər.
Araşdırmalardan bəlli olur ki, “... sağlam və mənalı gülüş müsbət bir
hadisə kimi ta qədimdən Qarabağ əhalisinin həyatına, məişətinə daxil olmuş, ənənə halında davam edərək kamilləşmişdir. Qarabağ adamları bir
sıra mərhumiyyətlərə dözüb tab gətirdikləri kimi, ürəkdən gülməyi, şadlanmağı, zəmanənin mənfiliklərinə tənqidi nəzərlə baxmağı da bacarmışlar. Xalqdan gələn folklor əlvanlığı, məzmun dolğunluğu və ifadə tərzi
müdrik, hazırcavab və baməzə şəxsiyyətlərin yaradıcılığına xüsusi təravət
və rövnəq vermişdir” (8,5).
Qarabağın tanınmış yumor ustalarının hər birinin xarakterinə, peşəsinə, davranışına, ictimai- siyasi durumuna görə ayamaları olmuş, ilk növbədə bu ayamalar və onların məna çalarları gülüş doğurmuş, söylənilən
lətifələrin formalaşması və deyim tərzində mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Lotu oğlu Lotu Qulu, Xarrat Qulu, Şərbaf Kazım, Səfi bəy, Alı Yüzbaşı, Xudu bəy, Abdal Qasım, Kəlba Şirin, Ədürrəhim bəy, Kefli Cabbar
və b. öz ləqəbləri ilə seçilən gülməcə yaradıcıları kimi yaşadıqları tarixi
kəsimin tanınan nümayəndələrindən sayılmışlar.
Verilən bilgiyə görə zəmanəsinin yumor ustaları arasında seçilən
Lotu oğlu Lotu Qulu XVIII yüzilliyin əvvəllərində Ağdamın Gülablı kəndində doğulmuş və ömrünün sonuna kimi bu kənddə yaşamışdır. Təsadüfən Lotu Qulunun keçirdiyi gülüş məclisinə gələn Pənahəli xan ondan
nə işlə məşgul olmasının səbəbini soruşduqda o öz peşəsini belə mənalandırmışdır: “Həm baş girələyirəm, həm də camaatın kefini açıram”. Nəha101
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yət, Pənah əli xanın qulağına nə isə pıçıldayıb onu güldürməyi bacaran
Lotu Qulu xanın sarayına təlxək kimi dəvət olunmuş və öz baməzəlik
fəaliyyətini uzun illər sarayda davam etdirmişdir.
Lotu Qulunun hazırcavab, baməzə qabiliyyətlərə malik insan olduğu
ona verilən: – “Atın, itin və adamın axmağını necə tanımaq olar?” suala
lakonik cavabdan daha aydın görünür. Qulu deyir: “Atın axmağı yorğa
olar, itin axmağı tula, adamın axmağı isə pəhlivan”.
Lotu Qulu “Ərdəbilli tacirin əhvalatı” və onlarla bu qəbil rəvayətli
lətifələrin yaradıcısı olmaqla bərabər, bir sıra beynəlxalq süjetli gülməcələrin də söyləyicisidir. Onun adı ilə bağlı danışılan “Badımcan dolması”
lətifəsi sırf Molla Nəsrəddin ilə Teymur arasındakı müka-limədən doğan
eyni adlı örnəyin (9, 116) variantı kimi diqqəti çəkir. Pənah əli xanla uzaq
səfərə çıxan Lotu Qulu xanın ondan sarımsaqlı dolma istəməsini belə cavablandırır: “Xan sağ olsun, mən badımcana qulluq etmirəm, sizə xidmət
göstərirəm. Nə yeyəcəyinizi özünüz yaxşı bilirsiniz”. Göründüyü kimi,
eyni məntiqi mükalimə Molla Nəsrəddin lətifələrindən gələn ənənədir ki,
özünə regional status qazanmışdır.
Qarabağda tacir kimi tanınan Hacı Qulu XIX-XX yüzilliyin ünlü
şairləri Q.B.Zakir, Cəfərqulu xan Nəva, Xurşudbanu Natəvanla müasir olmuş, baməzə söhbətləri, hazırcavablığı, xəsisliyi haqqında hələ öz sağlığında lətifələr, satirik hekayələr, səhnəciklər yaranmışdır.
Hacı Qulunun xəsisliyi öz izlərini “Sənə ki, pul çıxar”, “Rzaquluya
bax, şükür elə”, “Qazanc yolu”, “Ucuz nökər ” və s. kimi lətifələrdə səciyyələndirilmişdir. “Qaşıq ” gülməcəsində isə Hacı Qulunun xəsisliyi zirvə
nöqtəsinə yüksəlmişdir. Belə ki, Hacı Qulunun çoxdan işlətdiyi taxta
qaşığa gözü düşən qonşusu, ona bildirir ki, belə köhnə, əldən düşmüş qaşığı nə üçün atmır, onu əzizləyib saxlayır. Bu sualın cavabında Qulu özünə məxsus təmkinlə deyir: – “Qaşığı çoxdan atardım, amma indiyə qədər
canına çəkdiyi yağa hayıfım gəlir” (8, 36).
Öz xəsisliyi, qənaətçiliyi ilə seçilən başqa bir lətifə yaradıcısı, yaxud
haqqında yaranmış gülməcələrin iştirakçısı Xarrat Qulu olmuşdur. O, Şuşada oxuyub boya-başa çatmış, xarratlıq peşəsi ilə yanaşı şair kimi gözəl
şeirlər yazmış və bir sıra dini mərasimlərin avazlı ifaçılarından olmuşdur.
Qulu 1823-1883-cü illərdə yaşamışdır.
Xarrat Qulunun “Xəstə” lətifəsində səciyyələndirilmiş obrazı “ dinəimana” gəlməyin ifadəsi kimi nəzərə çarpır. Ağır xəstələnən Qulunu
alman həkimi dava-dərman yazıb sağaldır. Başına toplanan qohum-əqra102
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baları Quluya bildirirlər ki, həkimə dua oxumaq lazımdır. Onlar bir ağızdan deyirlər: “... o kişi, sənin diriliyinə səbəb oldu. Allah onu dinə-imana
gətirsin”. Qulu isə onların bu təklifini rədd edib deyir: “Siz allah, qoyun
dinə-imana gəlməsin, gəlsə sizin tayınız olacaq ” deyir.
Şirin lətifələr, ibrətamiz gülüşlər müəllifi kimi tanınan Əbdürrəhim
bəy Qarabağda məşhur olan Vəzirovlar nəslindəndir – 1860-1922 - ci
illərdə yaşamışdır. O, 1877-78-ci illər rus-osmanlı müharibəsinin iştirakçısı olmuşdur. Adı ilə bağlı xalq içərisində bir sıra lətifələr dolaşmışdır ki
onların bir qismi rus dilinə məxsus sözlərin düzgün anlaşılmamasından
doğmuşdur. Əbdürrəhim bəy iştirakçısı olduğu lətifələrinin birində deyir:
“ Mən heç rusun “prişol”u ilə “priyexal”ının mənasını anlamıram”. Qardaşı bu sualın cavabında bildirir ki, “prişol” ayaqla getmək, “priyexal” isə
eşşəklə, atla, araba ilə gəlməyə deyirlər.
Elə bu zaman Əbdürrəhim bəyin gözü eşşəklə gələn bir kəndliyə
sataşır. Onun ayaqları uzun olduğundan eşşəyin üstündə uzanıb yerlə sürünürmüş. Bu vəziyyəti qardaşına göstərən Əbdürrəhim bəy deyir: – İndi
buna mən “prişol ” deyim, yoxsa “ priyexal”.
Əbdürrəhim bəyin qardaşı ilə bağlı olan lətifələrindən biri “Bostançı
olub” adlanır. Bu gülməcə də incə gülüş doğuran bir sonluqla tamamlanır
(8, 63- 67; 5, 20).
XIX yüzilliyin ikinci yarısında yaşayan Qarabağ regionunun baməzə
insanlarından biri də diyarın Malıbəyli kəndindən olan Xudu bəydir. Dini
təhsil alan və papaqçılığı özünə peşə seçib bu yolla güzəran keçirən Xudu
bəy baməzə fikirlər, gülüş doğuran yığcam söhbətlərin müəllifi kimi el
içərisində tanınmışdır. Özünün məntiqi, yığcam və inandırıcı cavabları ilə
fərqlənən Xudu bəyin hazırcavablılığı “Xoruz” lətifəsində belə səciyyələndirilmişdir:
Xudu bəyə sual verirlər ki, niyə xoruz ayağının birini həmişə qarnına
tərəf çəkir ?
Cavab belə olur: – Çünki ikisini də birdən çəksə yıxılar.
“Xoruz niyə banlayanda gözlərini yumur” sualını isə Xudu bəy özünəməxsus tərzdə belə cavablandırır: – Çünki o dərsini əzbərdən bilir!
Xudu bəyin baməzə söz-söhbətləri içərisində siyasi - ictimai məzmunlu lətifələrə də təsadüf edilir. Ömrünün son illərini sovet dönəmində
yaşadığından o bu cəmiyyətin mahiyyətini yaxından dərk edə bilmiş və
hakim ideologiyanın hegemonluğundan çəkinməyərək quruluş haqqında
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öz fikirlərini gülüş doğuran bir tərzdə ifadə edə bilmişdir. “Rəy” adlanan
bu lətifədə deyilir:
“Sovet hakimiyyəti təzəcə Qarabağa ayaq basanda Xudu bəydən
soruşurlar:
– Ay bəy, bu Şura hökumətindən ağlın nə kəsir?
Cavabı belə olur:
– Bundan sonra nə təndiriniz çörək görəcək, nə qazanınız bərəkət, nə
də cibiniz pul” (8, 70).
Əlbəttə, ayrı-ayrı lətifə yaradıcıları tərəfindən onlarla bu qəbil gülməcə örnəkləri yaransalar da onlar məlum səbəblər üzündən ancaq xalq
içərisində, müəyyən məhdud təbəqə arasında yayılıb yaşamışlar.
Şuşanın baməzə adamları içərisində Allahverənli Kərbalayi Şirin də
öz satirik məzəmləri ilə tanınmışdır. İlk təhsilini mollaxanada alan Kərbalayi Şirin qonşu ölkələrlə ticarət əlaqələrində olmuş, el yığıncaq və mərasimlərində iştirak etməyi xoşlamışdır. 1868-1931-ci illərdə yaşayan
Kərbalayi Şirinin onlarla lətifələri qonşu bölgələrdə də yayılmışdır.
“Son nəfəsdə” lətifəsindən bəlli olur ki, Kərbalayi Şirin nikbin,
həmişə deyib - gülən və güldürməyi bacaran bir şəxsiyyət olmuşdur.
Lətifədə deyilir ki, Şirin kişi son nəfəsinə qədər zarafatdan əl çəkməmiş,
ömrünü belə gülüşlə, fəlsəfi yumorla başa çatdırmışdır.
Kərbalayi Şirin ölüm yatağında belə ona baş çəkməyə gələn dostlarını
sevinclə, zarafatla qarşılamışdır. O, artıq həyatının tükəndiyini görüb, “yanıma gələn var” deyib dostlarını yanından uzaqlaşdırmışdır. Dostları xeyli
gözlədikdən sonra qapını açıb görmüşlər ki, artıq Kərbalayi Şirin keçinib.
Kərbalayi Şirinin “Nazik bığ”, “Qonşu”, “Qoyun alveri” kimi yumorla,
gülüşlə dolu lətifələri ictimai həyatın müxtəlif çatışmamazlığından bəhs etsələr də, öz tənqidi mahiyyətlərinə görə həmişə yaddaşlarda qalmışlar. Müəllifin adı ilə bağlı söylənilən “Mələk” lətifəsində din xadimləri gülüş doğuran
kəskin satira atəşinə tutulmuşdur. Bir məclisdə Müctəhid Əbdürrəhman ağa
dinləyicilərinə üz tutub bildirir ki, “müsəlman olan kəs əgər dini ayinləri
vaxtında icra edərsə, o öləndən sonra Allah-tala qəbrinin deşiyindən ona elə
bir mələk bəxş edəcəkdir ki, onun boyunun uzunluğu üç metr olacaq. Bu
sözdən sonra məclisi tərk edən Kərbalayi Şirin oradan uzaqlaşmasının səbəbini belə açıqlayır: “Ağa, üç ağac uzunluğunda olan mələk bizim nəyimizə
gərəkdir. Onun başı mənim qucağımda olacaq, qalan yerləri də özgəsinin” (8,
70-71). Göründüyü kimi, bu lakonik cavab söylənilən mülahizənin mahiyyətini satirik gülüş doğuran bir sonluqla aşkarlaya bilmişdir.
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Laçın bölgəsinin Hacıxanlı kəndindən olub ömrü boyu burada yaşamış Əmdalı Mehdiyev (1882-1941) də öz baməzə gülməcələri, zarafatları
ilə yerli sakinlər içərisində tanınmışdır. Əmdalı Qarabağın kamil söz yaradıcıları, baməzə insanları ilə sıx əlaqədə olmuş və onların keçirdikləri
məclislərdə yaxından iştirak etmişdir.
Adı ilə bağlı lətifələrin birində söylənilir ki, milliyyətcə kürd olan
Əmdalı bir dəfə Şuşa bazarına gətirdiyi qoyun qatığını camış qatığı adı ilə
bir müştəriyə satır. İkinci dəfə bazara gəldikdə qatıq satdığı adam barmağını Əmdalıya silkələyib deyir: – Ay lotu, özün kürd olasan, həm də camış
qatığı yerinə, mənə qoyun qatığı sırıyasan.
Bu sözün cavabında şuşalıların xasiyyətlərini, daxili aləmlərini, psixologiyalarını yaxından bilən Əmdalı keçmişi yada salaraq deyir: “ –Şuşalılar o qədər sərçəni rəngləyib bülbül yerinə, cunanı da boyayıb inək əvəzinə
kürdə satıblar ki...İndi bir dəfə də qan olmadı ki, biz aldatdıq” (8, 77).
Süjeti bəlli olub bir sıra bölgələrdə yayılmış özgə bir lətifədə isə
Əmdalının hazırcavablılığı, söz altda qalmamağı belə səciyyələndirilmişdir: Əmdalının qoyun iti ölür. Bundan soraq tutan dostları zarafata salıb
onun evinə gəlir və başsağlığı vermək istəyirlər. Məsələnin nə yerdə olduğunu öncədən duyan Əmdalı bu vaxt arvadına üz tutub deyir: “ – Ay
arvad, itin qohum-qardaşları gəlib, dur onlara çay-çörək hazırl ! (8, 78).
Onlarla lətifələrin yaradıcısı, yaxud iştirakçısı, personajı kimi tanınan Abdal Qasım Qarabağ regionunun ən ünlü şəxsiyyətlərindən olmuşdur. Ayrı-ayrı mətbuat səhifələrində, folklor toplularında çoxsaylı lətifələri çap olunmuş Abdal Qasımın şəxsiyyəti haqqında ən dolğun məlumatı
fil. elm. namizədi B. Məmmədov vermişdir. Sənətkarın bir sıra rəvayət və
lətifələrini çap edən müəllif yazır: “Abdal Qasım (1873-1921) Ağdamın
Abdal - Gülablı kəndindəndir. Əvvəl əkinçiliklə, sonra xırda alış-verişlə
məşğul olmuş, hətta gülməli səhnə hərəkətləri, əyləncəli sirk oyunları ilə
çıxış etmişdir. O, hər yerdə zəhmətkeş kütlələrin mənafeyini qorumuş, ictimai haqsızlığa, sinfi ədalətsizliyə dərindən nifrət bəsləmişdir. Sağlam
ruha və bədənə malik olan bu adam, məqsədinə çatmaq üçün nəinki iti
təfəkkürünə arxalanmış, hətta yeri gələndə fiziki gücündən də istifadə
etmişdir. Onun gülüş və istehza doğuran mənalı sözləri, maraqlı dialoqları
xalqın söz yaddaşında qalmış, dildən - dilə keçərək zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışdır ” (8, 78 – 7).
Abdal Qasımın lətifələrini, o cümlədən də lətifəli rəvayətlərini ən
çox nəşr etdirən folklorşünas T. Fərzəliyev olmuşdur (10, 132-149). Ab105
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dal Qasımın altı rəvayətli lətifəsi isə B. Məmmədovun kitabında özünə yer
almışdır (8, 79-82). Gülüş ustasıının başına gələn əhvalatlar isə nağıl rəvayət şəklində ekspedisiya materialı kimi Ağcabədi rayonu ərazisindən
toplanmışdır (2). Nağıl başlığı altında yazıya alınan, quruluş etibarilə isə
lətifəli rəvayət mahiyyəti daşıyan “Atın oğurlanması” örnəyində Abdal
Qasımın şəxsiyyəti belə səciyyələndirilir. Ağdamın Abdal kəndindən olan
“...Abdal Qasım qonaqpərvər, səxavətli, hazırcavab, hiyləgər və qoçaq bir
adam idi. Daha sonra lətifəli rəvayətdə xatırladılır ki, Abdal kəndi Miri
kənd, Təkir Mirik, Tac-Tuğ, Dağdağan kəndləri ilə qonşuluqda yerləşir.
Deyilənə görə Qasım kişi uşaqlıqdan ermənilərlə yaxınlıq etdiyinə görə
erməni dilini mükəmməl bilir. Bu dildə danışanda ermənilərin özləri belə
onun nə millət olduğunu seçə bilmirdilər. Lətifəli rəvayətdə daha sonra
deyilir: “Abdal Qasım həmişə erməniləri ələ salar, onlara kələk gələrmiş.
Ermənilər onun əlindən dad-aman çəkirmişlər”.
Nümunədə satirik planda söylənilən hadisələr məhz bu epizoddan sonra cərəyan edir. Miri kənddə Girikor (əslində Qrikor olmalıdır) adlı bir erməninin atına gözü düşən Abdal Qasım atı ondan almaq istəsə də erməni
buna razılıq vermir. Axırda meşədən odun qırıb ata yükləyib onu yedəyinə
alan Girikoru Abdal Qasım hiylə işlədib aldadır və atı ondan alıb apara bilir.
Bu süjet xətti, məzmun tamamilə “Bir də eləmərəm” lətifəsində qorunmuşdur. Ancaq burada at sahibi erməni deyil, sadəcə olaraq “bir kəndli” kimi təqdim olunmuşdur (8, 79-80).
“Toyuq əhvalatı”, “Naxırın aparılması”, “Mərci uduzduq” lətifəli rəvayətlərdə də Abdal Qasımın ermənilərlə bağlı başına gəlmiş əhvalatlar
zamanı vəziyyətdən çıxmaq bacarığı, üstün qabiliyyətlərə malik olması
nümayiş etdirilir. “Mərci uduzduq” örnəyində qeyd edildiyi kimi Abdal
Qasımın “... fərasətinə, kələyinə hamı bələd idi. Heç kim onunla bacarmırdı.O necə istəsə elə də edirdi”.
Abdal Qasımın nəşr olunmuş lətifələri mövzu və məzmun istiqamətlərinə görə təsnif edilərsə aşağıdakı mənzərənin şahidi olarıq: Fikri,
düşüncəni hikmətli sözlərlə ifadə etmək qabiliyyətini nümayiş etdirən gülməcələr (“Yolçunun inəyi zümzümə ilə aranar” və s.); hiyləgərlik (“Əhvali-şuma, məlum şüd”, “Əzabdan qurtardı”); uzaqgörənlik (“Səni yandırar”, “Səbr elə mən düşüm, sonra kəs”); fövqəladə - gözlənilməz bacarığın
əks-sədası (“Sağ olsun sizin təkin dostlar”); hazırcavablılıq (“Lələ, mən
hələ ölməmişəm”, “Get özündən xəbər al”, “Bir az seyrəldirəm”, “Uşağın
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gördüyü iş belə olar”, “Məni yox, qarpızı axtarırlar”, “Yəqin təzə çıxan ay
indi belə görünür” və s (10, 132-149).
Abdal Qasımın adı ilə bağlı olan “Mat qalmışam”, “Bir də eləmərəm”, “Ayı və qorodovoy”, “İki adam”, “Cahangir xan”, “Kasıb oğlu” adlı
lətifələr də öldürücü və kəskin gülüş doğuran örnəklərdir ( 8, 79-82).
Abdal Qasımın iki lətifəsində (“Keç gəl bəri, qorxma” və “Sənə nə
qulluq edim”) Qarabağda yaşamış erməni baməzəçisi Pıli Puğinin şəxsiyyəti
obrazlaşdırılmışdır. Pıli Puğinin hansı tarixi kəsimdə yaşadığı, yaxud Abdal
Qasımla müasir olduğu aşkarlanmasa da onun nəşr olunmuş gülməcələri (7)
ilə Abdal Qasımın lətifələri arasında süjet oxşarlığı, motiv bənzərliyi yox
deyildir (1, 93) və bunları qarşılıqlı şəkildə izləmək imkan xaricindədir.
“Keç gəl bəri, qorxma” lətifəsində Abdal Qasıma qonaq gələn Pıli Puği
qapıdan keçməkdən ehtiyat edib ondan soruşur ki, Ay Qasım, həyətdə it-mit
yoxdur ki ? Bu suala cavabında Abdal Qasım zarafatyana tərzdə deyir: “ –
Əyə, Puği, mitim yoxdur, itim var. Qorxma tutan deyil, keç gəl bəri”. İkinci
lətifədə isə Abdal Qasımın Xankəndində Pıli Puğinin qonağı olmasından və
onlar arasında gülüş doğuran dialoqların baş verməsi nəql edilir.
Adı ilə bağlı bir sıra siyasi lətifələr dolaşan Seyid Həsən ağa Ağamirov (1870-1953) Xan qızı Xurşudbanu tərəfindən övladlığa götürülüb himayə edilmişdir. Siyasi hərəkatda fəal iştirakı ilə fərqlənmişdir. Belə ki,
1918-1919 - cu illərdə Azərbaycan bolşevik təşkilatının Şuşa qrupunun fəal
üzvlərindən olmuşdur. Sovet hakimiyyəti illərində bir sıra dövlət iş-lərində
işləmiş – bazarkom, dağbəyi vəzifələrini daşımışdır. Adı ilə bağlı formalaşmış siyasi lətifələr də məhz onun ictimai fəaliyyətindən doğmuşdur.
Siyasi mahiyyətli gülməcələrin birində (“Arayış” lətifəsi) M. C. Bağırov ilə Hüsü Hacıyevin Şuşada keçirdikləri partiya fəallarının yığıncaqlarından söz açılır. Bir sıra kommunistlər partiyaya zidd hərəkətləri, əxlaq düşgünlükləri aşkar edildiyi üçün onlar partiya sıralarından uzaqlaşdırılırlar.
Partiyadan kənarlaşdırılanlardan biri də Seyid Həsən ağa olur. Yığıncaqda
partiya işinə baxılan şəxsiyyətlərdən biri də Molla Məhi imiş. Ona sual
verirlər ki, hansı vaxtdan özünü kommunist hesab edir? Məhi cavabında
bildirir ki, Tiflis dəmir yolu çəkilməmişdən qabaq o kommunist olduğunu
dərk etmişdir. Elə bu sözdən sonra Seyid Həsən ağa kinayəli tərzdə belə bir
gülüş doğuran arayış verir: – Əgər Molla Məhi Marksdan əvvəl kommunist
olubsa, onda xahiş edirəm, onun divardakı portretini götürüb, yerinə Molla
Məhinin şəklini asasınız (8, 86-87). “ Özüm bilərəm”, “Çuğundur”, “Ay,
bərəkalla” adlı lətifələr də bu qəbil siyasi motivlər üzərində qurulmuşdur.
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“Ayaqlarınızı qaldırın” gülməcəsində isə ermənilərin yolkəsənliyi,
“qəddarlığ”ı, təbəssüm doğuran danışıq tərzləri gülüş hədəfinə çevrilmişdir.
Qarabağın peşəkar tarzənlərindən sayılmış, mahalın tanınmış xanəndələri Cabbarı, Seyidi, Xan Şuşinskini, Zülfünü dəfələrlə öz ifası ilə müşayət etmiş Abbasqulu ağa (1886-1944) hələ həyatda ikən “...təkcə Qarabağda deyil, həmçinin bütün Azərbaycanda şux lətifələri, fövqəladə hazırcavablığı ilə şöhrət qazanmışdır. Adi vaxtlarda, söhbət məqamında və
məclislərdə onun işlətdiyi ibarələr, dediyi sözlər bu gün də öz bədii –estetik əhəmiyyətini, ictimai mahiyyətini itirməmiş, xalqın dilinin əzbərinə
çevrilmişdir” (8, 91).
Abbasqulu ağanın adı ilə bağlı ictimai həyatın çatışmamazlıqları ilə
bağlı “Səninlə alverim tutmaz”, “Əsa”, “Dəli”, “Qarxun”, “Ağ dəvə”, “Bir
tikə kef”, “Yorğa toyuq”, “Salyan”, “Duz” və s. kimi lətifələri ilə yanaşı
siyasi məzmun kəsb edən, ideologiyadan doğan eybəcərlikləri satira atəşinə tutan baməzələri də özünün məzmun və ideya dolğunluğu, lakonikliyi
ilə diqqəti cəlb edir. Sovet hakimiyyəti yeni qurulduğu illərdə Şuşadakı təqiblərdən qaçıb Füzulidə məskunlaşan Abbasqulu bəy burada da siyasi
təqiblərdən kənarda qala bilmir. Yerli hakimiyyət orqanı – inqilab komitəsi Abbasqulu bəyə təklif edir ki, o məhərrəmlik təziyəsində məsciddə tar
çalmalıdır. Dini ayinlərə dərindən etiqad bəsləyən Abbasqulu bəy ona verilmiş bu təklifi rədd etdiyi üçün inqilab komitəsinin göstərişi ilə rayonu
tərk etmək məcburiyyətində qalır. Yolu məscidin yanından düşən Abbasqulu ağa əlini onun divarlarına sürtüb yazıq - yazıq dillənir:
– Ay Allahın evi, bircə sənin zibilinə düşməmişdim, indi də sənin
felinə düşüb şəhərdən çıxıram (8, 94). Özgə bir gülməcədə öz peşəsinə
uyğun olaraq Abbasqulu ağa toyda oxuyan xanəndənin “ Ədə, bala, Qarabağda bir quş gördüm ağlı-qaralı” sözlərinə irad tutaraq kəskin gülüş doğuran belə bir cavab verir: – Ə, bunu belə uzadınca birdəfəlik de ki, Qarabağda sağsağan görmüşəm (8, 95).
Abbasqulu ağanın iştirakçısı olduğu satirik mahiyyətli özgə bir gülməcə “Dünənki “sağ ol” adlanır. Tarzəni dostu ilə birlikdə çaldırıb oxudan
məclis sahibi onları quru bir “sağ ol”la yola salır. Səhərisi gün bazarda
Abbasqulu ağaya rast gələn məclis sahibi Abbasqulu ağadan burada nə etdiyinin səbəbini soruşur. Abbasqulu ağa isə olduqca məntiqi və lakonik
bir istehza ilə onun sualını belə cavablandırır: – “Dünənki “Sağ ol”u xərcləyirəm (8). Bilavasitə iştirakçısı olduğu “Yemiş” bəzəməsində isə bazardan yemiş alan Abbasqulu ağanın onun zay çıxmasını görüb satıcıya qay108
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tarması və onun istehza doğuran cavabı ilə qarşılaşırıq. Abbasqulu ağa deyir: “Səni and verirəm Allaha,... bu sirrdən məni agah elə görüm, dörd tərəfi də bağlı bu yemişin ortasına necə oturmusan? (8, 93).
Abbasqulu ağanın lətifələri daha çox lokal mahiyyət kəsb etsələr də
onlar ictimaiyyət içərisində yayılmış, dildə-ağızda dolaşa-dolaşa, az da
olsa məhəlli çərçivəni aşmışdır.
Haqqında söylənilən lətifələri ilə tanınan Qarabağın baməzə adamlarından biri də Məşədi Abbas Rzayev (1882 – 1954) olmuşdur. Gənclik illərində İran məşrutə hərəkatının iştirakçısı olan və Azərbaycanda sovet
hakimiyyətinin qurulduğu illərdə fəaliyyət göstərən Məşədi Abbas bir sıra
hökumət vəzifələrində çalışmışdır. Onun haqqında gedən söhbətlər də
Məşədi Abbasın rəhbər vəzifə daşıyıcısı kimi rus dilini mükəmməl bilməməsi ilə bağlı yaranmışdır (8, 107- 108).
Bir məclisdə Məşədi Abbasdan sual edirlər ki, oğlanları nə işlə məşğuldur. O vaxt Məşədi Abbasın bir oğlu Leninqradda oxuyur, digəri isə
Bakıda tikintidə mühəndis işləyirmiş. Məşədi Abbas rus dilində özünəməxsus tərzdə bu sualı belə cavablandırmışdır: “Ədin sın Leninqrade poyot, druqoy sın v Baku dom şiyot”. Yaxud, özgə bir gülməcədə Məşədi
Abbas Rusiyada yaşayan dostuna gələndə ona arı yeşıyi alıb gətirməsini
belə tapşırır: “... Tam yest yeşik, içində də deşik, arılar da vız-vız edərək
yanından uçurlar belədən-belə”. Özgə bir lətifədə sünnət toyuna dəvət
alan Məşədi Abbas qonağı olan rusu da özü ilə məclisə aparmaq məqsədi
ilə ona deyir: “ –Vasiya, sosed...rejit, poydom pokuşayem ”.
Məşədi Abbasın başına gələn, yaxud bilavasitə iştirakçısı olduğu hadisələrlə bağlı onlarla bu qəbil lətifələr formalaşmışdır ki, onlar bu gün də
ictimaiyyət içərisində dolaşmaqdadır.
Haqqlarında lətifələr qoşulmuş, yaxud özləri tərəfindən yaradılmış
gülməcələrin personajlarına çevrilmiş baməzə insanların böyük bir nəsli
də Gəncəbasar zonası və onu çevrələyən Qazax, Tovuz, Şəmkir, Daşkəsən
bölgələrində fəaliyyət göstərmiş, gülüş mədəniyyətinin tərkib hissəsinə
çevrilmiş zəngin bir bədii irs qoyub getmişlər.
Öz yumoristik söhbətləri, məzəli məzəmləri, baməzə bəzəmələri ilə
diqqəti çəkən belə sənətkarlardan biri Unnu Ağca (1880-1965) olmuşdur.
Ömrü boyu dəyirman işlədən və bu səbəbdən də həmişə üstü unlu olan
Ağca peşəsinə uyğun ləqəblə də tanınmışdır. Ağca Kərbalayi Nuru oğlu
Yusifov Tovuz rayonunun Çeşməli kəndindəndir, həyatı boyu da bu kənddə yaşamışdır. Unnu Ağcanın lətifə yaradıcılığınıın mahiyyətini, məzmun
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tutumunu, ideya və sənətkarlıq xüsusiyyətlərini dəyərləndirən prof. S. Paşayev yazmışdır: “Unnu Ağcanın lətifələri adamı təkcə güldürmür, güldürə-güldürə düşündürür, düşündürə-düşündürə güldürür. Onun lətifələrinin
fəlsəfi qatı çox dərindir, təsir dairəsi genişdir. Onda həyat müşahidəsi görmək, duymaq, sözdən don biçmək özünəməxsus bir keyfiyyətə, bacarığa
və yaradıcı qüdrətə malikdir”. Müəllif daha sonra qeyd edir, “...Unnu Ağcanın özünəməxsus deyim tərzi, həyata, həyat hadisələrinə, insani münasibətlərin ən dərin qatlarına müdaxilə etmək bacarığı qeyri-adidir. Onun
müşahidə qabiliyyəti, deyim tərzi, duyumu, məntiqi nəticələri elədir ki,
hər kəs çaşmadan deyər ki, bu lətifə Unnu Ağcanındır” (4, 6). Həqiqətən
də Unnu Ağcanın lətifə yaradıcılığı ilə yaxından tanışlıq bu mülahizələri
təsdiq etməkdədir. Unnu Ağca bəzəmələrinin əhatə dairəsi olduqca genişdir. Bu örnəklər cəmiyyətin, ictimai həyatın rəngarəng sahələrini çevrələyir. Lakin bir sıra silsilə lətifələr Unnu Ağcanın peşəsi ilə əlaqədar olan
dəyirmanla bağlı məzəli əhvalatlar üzərində qurulmuşdur.
Unnu Ağcanın satira, yumor ünsürləri ilə yüklənmiş irsində yığcamlıq,
lakoniklik, az sözlə böyük məna ifadə edən lətifələr çoxluq təşkil edirlər.
Məsələn, “Səni də sayımmı?” lətifəsi cəmi bir sorğu və bir cavab üzərində
qurulmuşdur. Unnu Ağcaya sataşmaq niyyəti ilə Qiyas müəllim ona üz
tutaraq soruşur: – Ağca əmi, neçə oğlun var? Əlbəttə, həmkəndlisi Qiyas
müəllimin Unnu Ağcanın neçə övladı olmasını bilməmiş deyildi. Bu sözün
müqabilində Unnu Ağca olduqca sərt və dərin məna daşıyan suala sualla
cavab verir: – Ayə, səni də sayımmı? Əlbəttə, bu cavab çox mətləblərdən
soraq verir. Ailə-məişət mövzusunda olan özgə bir bəzəmədə isə Unnu
Ağcanın nəvəsi üçün qonşu qızına elçi getməsindən və qızın atasından razılıq
almasından söhbət gedir. Səhərisi gün Unnu Ağcaya xəbər çatır ki, qonşunun
qızını it tutub. Ağca dərhal özünü hadisə olan yerə yetirir. Burada bəlli olur
ki, it onların istədikləri qızı yox, onun bacısını tutub. Sən demə bu qız o biri
bacıdan daha gözəl imiş. Bu hadisənin müqabilində Unnu Ağca
özünəməxsus bir tərzdə, kəskin gülüş doğuran belə nəticəyə gəlir ki, “... halal
olsu bu itə, nə gözəl zövqü var, gözəli-göyçəyi nə yaxşı tanıyır. Bilsəydim
qızı bəyənməyə nəvəmi yox, bu iti göndərərdim” (4, 189). Göründüyü kimi,
bu örnəyin məğzində tənqid olunannan tənqid edən bir məcrada qovuşurlar.
Unnu Ağcanın gülməcələri içərisində öz süjet xətti, məzmun çalarları ilə özgə bölgələrdə yayılmış örnəklər də özünə yer almışdır. Məlumdur
ki, bəzi bölgələrimizdə arvadların tez-tez ər dəyişmələri, ayda - ildə bir
kişiyə ərə getmələri gülüş hədəfinə çevrilmişdir. Bu mövzu, problem Un110
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nu Ağcanın gülməcələrindən də yan keçməmişdir. “Hövsələ sahibisən”
lətifəsinin adından da göründüyü kimi Unnu Ağca ərini təzəsi ilə dəyişməyən, ona sədaqətli qalan qadına üz tutub –“yaxşı hövsələ sahibisən” ki,
bu günə kimi ərini dəyişməmisən” (4, 48) deyir. Ogurluğu, acgözlüyü gülüş hədəfinə çevirmiş “Bacı, birini apar” gülməcəsində toyuq oğrusu olan
qonşu qadına öz toyuq-cücələrini göstərən Unnu Ağca onun xasiyyətinə
uyğun hərəkət edib bildirir ki, “... onsuz da bunlardan biri yoxa çıxacaq,
bacım elə bunlardan birini tut, apar” – deyə, müraciət edir (4, 57).
Unnu Ağca sovet dönəmində yaşadığı üçün bu cəmiyyətin ziddiyyətlərini dərindən mənimsəmişdir. Məhz bu səbəbə görə də Unnu Ağcanın repertuarında dolaşan siyasi gülməcələr satirik baxımdan uğurlu alınmışlar.
Kəndə yeni sədr seçməyə gələn raykom katibi kolxoz təsərrüfatı haqqında
xeyli danışdıqdan sonra camaata üz tutub bildirir ki, kimin nə sualı var. Elə
bu məqamı gözləyən Unnu Ağca katibə belə bir sual ünvanlayır: “Başına
dönüm, a raykom, K. Marks kolxoz haqqında bir söz deyibmi?”. Bu sualın
müqabilində halı dəyişən katib düşüncəyə dalıb nə cavab verəcəyini bilmir.
“Deyəcəyəm Marks kolxoz haqqında bir söz deməyib, bu yaxşı olmaz.
Deyəcəm filan sözü deyib, hansı əsərində?”. Bu sualların müqabilində gülüş hədəfinə çevrilən katib öz vəzifə borcunu yerinə yetirmək üçün ümumi
sözlərlə canını qurtarmağa çalışır: “– Deyib, Ağca kişi, deyib. Marks deyib
ki, bir-birinizi başa düşün, əl-ələ verib işləyin, dolanın” (4, 19-20).
Kolxoz təsərrüfatına, onun fəaliyyətinə ironiya ilə yanaşan Unnu
Ağca raykom katibinin “Kənddə vəziyyət necədir?” sualını bir kəlmə ilə
belə cavablandırır: “– Necə olacaq, a raykom, kolxozdur də” (4, 41).
Yaxud, Unnu Ağcaya deyəndə ki, kəndə yeni sədr gəlib, əjdaha kimi
bir adamdır – sözünün müqabilində o acı təbəssüm doğuran bir cavab verir: “ –Gözünü qamaşdırın, elə edin ki, kəndi udmasın” (4, 22).
İctimai həyatın bütün eybəcərlikləri Unnu Ağcanın adı ilə bağlı lətifələrdə geniş planda damğalanmış, ümumilikdə cəmiyyətin, ayrılıqda isə
hər bir fərdin etiraz aksiyasına çevrilmişdir. Unnu Ağcanın gülməcələrini
yaşadan amillərdən biri də məhz bu xüsusiyyət olmuşdur.
Gəncəbasar regionunun tanınmış baməzəçilərindən biri də Daşkəsən
rayonunun Tapan kəndində doğulan Karağan Usub (Usub Hüseyn oğlu
Quliyev–1886-1958) olmuşdur. Ömrü boyu meşəbəyi peşəsini özünə dolanacaq yolu seçmiş Karağan Usub həm başqaları tərəfindən yaradılmış
onlarla gülməcələrin qabiliyyətli söyləyicisi, daşıyıcısı olmuş, həm də özü
tərəfindən düzəldilmiş bir sıra silsilə lətifələrin müəllifi kimi tanınmışdır.
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Karağan Usubun yaradıcılıq fəaliyyətini dəyərləndirən prof. S. Paşayev
belə bir qənaətə gəlmişdir ki, bu gün onun “...adı ilə bağlı xeyli lətifə və
söyləmələr gəzib dolaşmaqdadır. Bəlkə də Karağan Usubun adı ilə söylənən lətifələrin çoxu ondan qabaq və ya onun sağlığında yaranmışdır. Yaxud, ola bilsin ki, o, bunların çoxunu kimdənsə eşidib öyrənmiş və yaddaşına köçürmüşdür” (4, 147-148).
İctimai-sosial həyatın, maddi-mənəvi durumun cəmiyyətdəki əliəyriliklərin ifşasına həsr olunmuş lətifələr Karağan Usubun yaradıcılığında
aparıcı xətt təşkil edir. Adı ilə bağlı söylənilən gülməcələrin birində kəndə
gələn raykom katibinin budağı əyilmiş ağacın altına dayaq vuran Usubdan
sorğusu ciddi məna kəsb edən bir gülüş doğurur. Katibin bu dayağı vurmaqla ağac düzələcəkmi, sualına Karağan Usub ictimai quruluşun ifşasına
yönəldilmiş kəskin cavab verir: “Bəli, yoldaş katib, elə rayonda bütün əyrilikləri düzəltmişik, qalıb elə bu ağac” (4, 155). Göründüyü kimi, ciddi
ironiya doğuran bu cavab lətifənin başlıca zirvə hədəfinə çevrilmişdir.
Karağan Usubun məişət həyatından, əxlaqi dəyərlərdən, dini münasibətlərdən söz açan xeyli lətifələri vardır ki, bu örnəklərdə müəllifin hazırcavablılığı, uzaqgörənliyi, söz altda qalmaması kimi keyfiyyətlər özünü büruzə verməkdədir. Karağan Usub nə üçün Əzrayılın yaxşı insanları tez aparmasınn səbəbini belə açıqlayır: –Ay bala, sən bağa girəndə meyvənin yaxşısını yığırsan, yoxsa pisini ? Bostana girəndə qovun-qarpızın yaxşısını yığırsan, yoxsa pisini? Əzrayılın bağ-bostanı da insandır, o da onların yaxşısını
seçir (4, 181-182). Bu kimi məntiqi hazırcavablılıq Karağan Usubun bir sıra
lətifələrində, o sıradan “Bu il yonca səpəcəyəm” gülməcəsində də mənalandırılmışdır. Karağan Usub qoca vaxtlarında yer belləyib kartof əkmək
istəyəndə çox zarafat etdiyi bir nəfər ona yaxınlaşıb deyir ki, əziyyət çəkmə,
onsuz da əldən getmisən, kartofu yemək sənə qismət ol-mayacaq. Bu sözün
qarşısında Karağan Usub böyük uzaqgörənliklə deyir: “Bilirəm ki, məhsulu
sən yeyəcəksən, onu nəzərə alıb, buraya bu il yonca səpirəm” (4, 162).
Karağan Usubun lətifələri yerli zəminlə, bu zəmində yaşayan şəxsiyyətlərlə, daha çox toponomik mahiyyət kəsb edən əlamətlərlə də seçilirlər.
Tovuz rayonunun Qandallar kəndindən olan özgə bir lokal lətifə yaradıcısı Dobrovol Qasım (Qasım Məmməd oğlu Ağayev, 1890-1963) gəncliyindən qətiyyətli insan kimi tanınmış və təsərüffatın müxtəlif sahələrində
çalışmışdır. Ciddi təkidi və təşəbbüsü ilə könüllü (dobrovol) olaraq Birinci
Cahan müharibəsinə getdiyi üçün o həyatı boyu bu təxəllüslə də yaşayıb
yaratmışdır. Qasımın baməzə söhbətləri, müdrik kəlamları, yaradıcısı oldu112
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ğu gülməcələri el içərisində ona böyük önəm gətirmişdir. Qasımın söyləyicisi və daşıyıcısı olduğu bu örnəklər müasirləri içərisində geniş vüsət almış,
yeni çalarlar qazanmışdır.
Dobrovol Qasımın lətifələri içərisində özgə gülməcə yaradıcılarında
az təsadüf edilən tapmaca xarakterli bəzəmələr də öz məzmun və ideyalarına görə seçilmişlər. Dobrovol Qasıma sual verəndə ki, bu dünyanın ən
xoşbəxt adamı kim olub?
Bu sorğunun müqabilində Adəm atanın adını çəkən Qasım kişi sözünün canını belə vurğulamışdır: “... deyirlər ki, Adəm atanın qaynatası,
qaynanası olmayıb”(4, 108). Demək, Qasıma görə Adəm atanı dünyanın
ən xoşbəxt adamı saymaq olar. Əlbəttə, bu fikir satirik- yumoristik planda
söylənilmiş bir mülahizədir və daha çox ironiya səciyyəsi daşıyır.
Dobrovol Qasımın satirik gülüş doğuran tamahkarlığı, acgözlüyü,
qarınqululuğu qamçılayan lətifələri içərisində “Tamah dişidi” örnəyi öz
məzmun və ideya dolğunluğuna görə yadda qalır, dinləyicisinə mənəvi və
estetik zövq aşılayır. Örnəkdə guya ağıl dişi ağrıyan kolxoz sədrinin ağzına baxan Dobrovol Qasım deyir: “ –Ə, çıxan ağıl dişin deyil, paho, necə
də iridi, yıxıldı bu camaatın evi, çıxan tamah dişidi ”(4, 106).
Bu qəbildən olan özgə bir lətifədə Sovet quruluşunun “atalıq qayğısı”, “hamıya əl tutması, himayədarlıq etməsi kimi “keyfiyyətlərə” toxunulur. Müsahibi Qasıma deyəndə ki, sənin də, mənim də atamız ölüb, bəs
sən kiminlə məsləhətləşəcəksən, sualına cavabda o ictimai quruluşun mahiyyətini belə mənalandırmışdır: “Düz demirsən, nə mənim atam ölüb, nə
də sənin. Hamımızın sağ-salamat, şərikli bir atamız var. O da, Sovet hökumətidir” (4, 105-106).
Etiraf etmək lazımdır ki, həm Dobrovol Qasım, həm də onun həmkarları tərəfindən düzülmüş - qoşulmuş lətifələr məhz ictimai- siyasi formasiyanın hakim kəsildiyi bir mərhələdə formalaşmış, bəlli səbəblər üzündən
nəşr edilməsələr də, xalq içərisində geniş vüsət almış, yayılıb yaşamışdır.
Regional lətifə yaradıcılarından biri də Künə Dəmirdir (1903-1973).
“Künə Dəmir”, “İspalkom Dəmir” adları ilə xalq içərisində tanınan bu
lətifəçi, yaxud lətifə qəhrəmanı Tovuz bölgəsinin Qaraxanlı kəndindəndir.
“Öz bacarığı, işgüzarlığı və təşkilatçılığı ilə fərqlənən Künə Dəmiri partkom və sonra da Qaraxanlı kəndinə kolxoz sədri təyin etmişlər” (4, 61).
Künə Dəmirin lətifələrinin mövzu dairəsi genişdir. Onlarda ictimaiiqtisadi həyatın, cəmiyyətdəki ziddiyyət və çatışmamazlıqların törətdiyi
fəsadlar satirik üsulla damğalanır. Partiya təşkilatının katibi işləyən Künə
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Dəmirə sual verəndə ki, nə üçün paykom işçilərinə əl tutmur ? O bu sualı
rəhbər vəzifələrdə çalışan şəxslərin “fəaliyyəti” ilə bağlı şəkildə belə açıqlayır: “Kolxoz bir leşdir, sədr quzğun. Sədr bu leşin üstünə caynağını keçirib hərdənbir dimdikləyir. Kənd soveti sədri qarğadır. Kolxoz sədrinin
qanadları altında hərdən oğurluqla o da bir çimdik götürür. Qaldı partkom
(Künə Dəmir –S. A), o da kərgincək bir quşdur... . Kərkincək quşu kimi
özüm nə tapıram ki, sizə də nə verəm?!” (4, 68-69). “Həbibə inan” gülməcəsində isə rayon partiya bürosunun iclası, orada toxunulan məsələlər
məsxərəyə qoyulur (4, 69-70).
Bəllidir ki, sovet quruluşunun, kommunizm quruculuğunun bir fərziyə olaraq inkişaf dinamikası Azərbaycan folklorunun bir sıra janrlarında
tənqid hədəfinə çevrildiyi kimi, aşıq şerində də gərəyincə ifşa olunmuşdur. İdeologiyanın hakim kəsildiyi dövrdə qoşulmuş bu qəbil şerlərin bir
bəndində deyilir:
Əlimizdə sədəfli saz,
Başımızda motal papaq,
Ağ şalvarda qara yamaq
Kommunizmə gedirik biz.
Künə Dəmirin “Yamaq görünəcək” lətifəsində bu mövzu-motiv eynilə təkrar edilmişdir. Gülməcədə Sovet hökumətinin mənəmmənəmlik
dövründə –konkret olaraq N. S. Xruşşovun hakimiyyəti illərindən söz açılır. “Ət-süd planında” nəinki Amerikaya çatmaq, hətta onu ötüb keçmək
bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdu. Bu öhdəliyin yerinə yetirilməsinə
həsr olunmuş iclasların birində Künə Dəmir raykom katibinə üz tutub fikrini belə yekunlaşdırır:
“Yoldaş katib, gəlin Amerikaya çataq, ancaq onu ötüb keçməyək...
Əgər Amerikanı ötüb keçsək, onda arxadan şalvarımızın yamağı görünəcək” (4, 68).
Bu və bu kimi ifşa üsulu Künə Dəmirin əksər gülməcələrinin başlıca
hədəf nöqtəsinə çevrilmişdir. Müəllifin ateizm mövzusunda olan bəzəmələrində də bu dəsti-xətt özünü nümayiş etdirməkdədir.Onlardan birində
vurğulanır ki, Dəmir kişinin bir inəyi və bir eşşəyi olur. Onların hər ikisi
eyni gündə bala verir. Az keçmir ki, qoduq yetim qalır. İnək həm buzovu,
həm də qoduğu əmizdirdiyi üçün uşaqların yeməyinə süd qalmır. Bu vəziyyəti görən Künə Dəmir göyə üz tutaraq deyir: “ –Ay allah, qoduğun
114

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

anasını öldürdün, özünü də öldür ki, barı uşaqlara horralıq qalsın”. Səhər
tezdən Künə Dəmirə məlum olur ki, inək də ölüb. Bu vəziyyətdən dərin
sarsıntı keçirən Dəmir kişi bu dəfə Tanrıya belə müraciət edir: “Sən necə
Allahsan ki, qoduqla inəyi bir-birindən seçə bilmirsən”?! (4, 73).
Sələfləri Bəhlul Danəndə, Molla Nəsrəddin ənənələrindən gələn və
onlarla bölgə lətifələrində qorunan motiv və mövzular Künə Dəmirin yaradıcılığından kənarda qalmamışdır.Bu mənada “ Uşaq doqquz aylıqdır ”
lətifəsi xüsusi məna kəsb edir və bu örnəkdə Künə Dəmirin özünə məxsus
dəsti-xətti görünməkdədir. Yeni ailə həyatı quran bir insan Künə Dəmirə
gileylənəndə ki, üç aydır evlənmişəm, bir oğlum olub. Bu necə işdir, sualına Dəmir kişi soyuqqanlıqla belə cavab verir:
“Üç aydır evlənmisən, üç aydır o qadın sənə ərə gəlib, üç aydır körpə
anadan olub”. Demək sənin uşağın doqquz aylıqdır (4, 92).
Künə Dəmirin fəaliyyətini təkcə yaradıcısı olduğu lətifələrin müəllifi kimi deyil, həm də bir informatoru (söyləyicisi) kimi dəyərləndirmək
mümkündür.
Adı ilə bağlı çoxsaylı gülməcələrin yaradıcılarından olan Padar Yusif (Süleymanov Yusif Yunis oğlu) “Padar Yusif”, “Usuf Unus oğlu”,
“Padaroğlu” ad - titulları ilə tanınmışdır. O, 1918-ci ildə Qazax rayonunun
Kəmərli kəndində anadan olmuşdur. Padar Yusif Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuş, uzun illər pedaqoji sahədə çalışmışdır.
Prof. M. Həkimov Padar Yusifin yaradıcılıq, söyləyicilik qabiliyyətini, xalq içərisindəki nüfuzunu belə səciyyələndirmişdir: “Elə ki, Padar
Yusif kəndin toy-nişanında, toy məclislərində ortalıqda göründü, kəndin
ağsaqqallarının, qarasaqqallarının, cavanlarının sümüyü şırtıq çalır. Kəsirlər Padar Yusifin çənəsinin altını. O da açır şirin-şəkər boğçasının ağzını.
Başlayır məclis əhlinə boxçasından pay-puş çıxarmağa. Məclis üzvləri də
başlayır məzəmlərdən məzələnməyə...” (6, 7).
Padar Yusifin lətifələrinin məzmun və ideya tutumundan söz açan fil.
elm. doktoru R. Əliyev bütövlükdə müəllifin gülməcə yaradıcılığını belə
dəyərləndirmişdir: “Məzəli məzəmlərin hamısında Padar Yusifin hazırcavablığını, sözlərin xalq ruhundan gələn ifadə tərzini müşahidə edirik.. . Padar Yusif öz məzəmlərində xalq ruhunu, xalq gülüşünü qoruyan müdrik el
ağsaqqalı kimi çıxış edir” (3, 154). Padar Yusifin lətifələrindəki qarşılaşmaların, müsahibələrin bir qismi Şunquruq Mədədin adı ilə bağlı cərəyan edir.
Bölgə ilə bağlı olan bu real şəxsiyyət Padar Yusifin müasiri kimi gülməcələrində obrazlaşdırılmışdır.
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Bir sıra bölgə lətifələrində özünə yer tapan bəlli epizod və süjetlər
Padar Yusifin gülməcələrində də özünə yer almışdır. Örnəklərin birində
kənd cavanlarını ayı ovuna aparan Ayıbasanın başına gələn macəra gülüş
hədəfinə çevrilir. Başını mağaraya salan Ayıbasanın başını ayı üzür. Dostları Aylbasanı evdən çıxanda başının yerində olub-olmamasını onun arvadından soruşurlar. Arvadın isə yadında qalan bu olur ki, Ayıbasan səhər
südlü sıyıq yeyəndə gərək ki, saqqalı tərpənirdi (6, 20).
Padar Yusifin lətifələrində onun müasiri olan bu örnəklərin toplayıcısı və naşıri prof. M. Həkimov da bir tərəf müqabil kimi iştirak edir. Bu
baxımdan “ Onda Mürsəl əmin nə ilə məşğul olar” və “Bu sualını Mürsəl
əminə verərsən ” lətifələri diqqəti çəkir. Birinci gülməcədə oğlu Padar
Yusifdən soruşur ki, ata, sənin ki, bu qədər məzəli məzəmlərin var, niyə
onları özün yazıb çapa vermirsən? Bu sualın müqabilində Padar Yusif oğluna deyir: “... Adam başqasının çörəyinə bais olmaz. Əgər mən bütün
məzəli-məzəmlərimi toplayıb çapa hazırlasam, bəs onda Mürsəl əmin nə
ilə məşğul olar?” (6, 75). İkinci bəzəmədə isə oğlu Padar Yusifdən soruşur
ki, oda, suya müqəddəs varlıq kimi tapınıldığı halda bəs nə üçün Novruz
bayramında çərşənbə günü tonqalın üstündən tullanıb deyirlər ki, ağırlığım, uğurluğum onların üstünə tökülsün ? Padar Yusif bu sualın cavabını
da özünə məxsus bir tərzdə belə yekunlaşdırır: “Burada da sən haqlısan.
Bu sualını inşallah Mürsəl əmin kəndə gələndə ona verərsən” (6, 75).
Mürsəl əmiyə yönəldilmiş özgə bir sual “Koroğlu” eposundakı Rövşənin
nə üçün Korun oğlu deyil, Koroğlu adlanması barədədir.
Padar Yusifin ictimai-siyasi mahiyyət daşıyan məzəmləri içərisində
“O baxır kimi seçirik” lətifəsi xüsusi aktuallıq daşıyır. Sovet seçki sisteminin demokratikliyi gülüş hədəfinə çevrilir. Padaroğluna sual verəndə ki,
biz hələ Amerika, Fransa, Almaniya, İngiltərə, Yaponiya kimi qabaqcıl
demokratik dövlətlər səviyyəsinə çatmışıq, bəs necə olur ki, onlarda seçkilərdə 60-65 faizdən artıq səs toplamaq olmur? Bizdə isə nəticə həmişə
98,8 faiz təşkil edir.
Padaroğlu bu suala sadə və məntiqi bir cavabla aydınlıq gətirir: O
deyir: – Ayə belə şeyləri ürəyinə salma, o baxır biz kimi seçirik” (6, 81).
Sovet ictimai həyat tərzinin nöqsanlarını güclü satirik planda qamçılayan, onu gülüş hədəfinə çevirən “Şeytan şeytanın payına şərik çıxmaz”
lətifəsində daha ciddi mətləblərin mahiyyəti açıqlanmışdır. Lətifədə
Padaroğluna cijisi bildirir ki, Allahın tapşırığı ilə kim çörək yeyəndə “bismillah” deməsə, şeytan onun yeməyinə şərik çıxır. Bu sözün müqabilində
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Padaroğlu bildirir: “ –Ay ciji, o canına fəda olduğum şeytana niyə demirsən ki, sən get tükündən yağ daman, yağ içində böyrək kimi bəslənən
raykomlarla, rəislərlə çörək ye. Tanrı- təla mənə nə verib ki, şeytanı da
mənə şərik edir?”. Bu sualın cavabında cijisi lətifənin əsas mahiyyətini
vurğulayan bu sözləri deyir: “Oğul! Bil və agah ol! Şeytan şeytanın payına şərik çıxmaz” (6, 84).
Bəllidir ki, bu və bu kimi ictimai-siyasi mahiyyət daşıyan lətifələr
məhz hakim ideologiyanın hökmranlıq etdiyi tarixi mərhələdə formalaşmış və yayılıb yaşamışdır. Regional lətifələrdəki bu özəlliklər sosial mahiyyətlərinə görə həmişə seçilmişlər. Padar Yusifin adı ilə bağlı dolaşan
lətifələrdə onun qarşılaşdığı, mübahisələr apardığı insanlardan biri Şunquruq Mədəd olmuşdur. O, bölgə ilə bağlı obrazlaşdırılmış şəxsiyyətdir
ki, Padar Yusifin əksər lətifələrinin iştirakçısına çevrilmişdir.
Padar Yusifin lətifələrində poetik epitetlərdən, nağıllarda daha çox
yer almış bədii ifadə və formalardan da istifadə edilmişdir. Məsələn, örnəklərin birində Göy Ozanın dili ilə qarıların funksiyaları belə səciyyələndirilmişdir: “ –Arvad var ev tikər, arvad var ev sökər. Arvad var qonum-qonşu
ilə dalaşar, arvad var qonum-qonşuya yaraşar. Arvad var pirəndi, ar-vad var
çərəndi. Arvad var qapı gəzər, arvad var kişinin canını üzər. Arvad var
ipəkdən də ipəkdi, arvad var köpəkdi. Arvad var evə dirəkdi, arvad var dürəkdi...” (6, 21).Yaxud, “Anası gəzən ağacı, balası budaq-budaq gəzər” gülməcəsində qızlar belə xarakterizə olunurlar: “...Qız var anasına baxıb gəlin
gətirirlər, qız var anasına baxıb düzə ötürürlər. Qız var gəlin olar, qız var
ata evində un çuvalına tay. Qız var ailədə qanacağına görə qul olar, qız var
anasına görə ata evində qarıyıb dul olar” (6, 23).
Padar Yusifin ictimai həyatın eybəcərlik və çatışmamazlığını qamçılayan lətifələrinin mövzu və ideya dairəsi genişdir. Janrın imkanları daxilində formalaşmış bu örnəklər gülüş mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi öz
satirik məziyyətləri ilə seçilir və yadda qalır.
Burayadək deyilənlərdən belə bir qənaət doğur ki, regional lətifə yaradıcılarının fəaliyyətlərini yalnız Qarabağ, Gəncəbasar, Qazax-Tovuz
bölgələri ilə məhdudlaşdırmaq mümkün deyildir.Azərbaycanın bütün bölgələrinin real tarixi şəxsiyyətlər olan özünə məxsus onlarla lətifə yaradıcıları olmuşdur. Onların baməzələri toplanılmadığı, şəxsiyyətləri barədə bilgi verilmədiyi, bütövlükdə isə mənəvi irsləri nəşr edilmədiyi üçün bu barədə söz açmaq imkan xaricindədir.
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Создатели регионального анекдота: их личности и идейнотематические особенности их беземе
Наряду с локальными и популярными анекдотами исторически сформировавшимся в отдельных регионах Азербайджана были реальные личности, и десятки мастеров смеха, продолжившие эту традицию действующие в этой области.
В статье представлена информация о личностях-создателей анекдотов,
живших и творивших только в Карабахском, Гянджебасарском, Товуз-Казахском
регионе. Анекдоты, связанные с их именами класссифицированы и оценены по их
идейно-тематическим особенностям.
Ключевые слова: анекдот, личность, локальные особенности
Founders of a regional joke: their persons and their ideologically-thematic
features bezeme
Along with local and popular jokes in separate regions of Azerbaijan real
persons, and tens masters of the laughter, continued this tradition operating in this area
were historically generated.
In article the information on persons-founders of the jokes living and creating
only in the Karabakh, Ganjebasar, Tovuz-Kazakh region is presented. The jokes
connected with their names are classified and estimated on their ideologically-thematic
features.
Keywords: a joke, the person, local features
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İslam SADIQ
ŞUMER VƏ TÜRK FOLKLORUNDA TANRI NIN YARADICI
VƏ XAN/XAQAN STATUSU HAQQINDA
Öncədən deyək ki, bir çox mütəxəssislər bədii formula adı altında
ayrı-ayrı örnəklərdə təkrarlanan və eyni fikri ifadə edən (1,s.14), hətta bir
qədər də dəyişərək variantlaşa bilən (2,s.65) söz qruplarını başa düşürlər.
Biz isə bədii formul anlayışı altında daha çox ifadə olunan fikrin eyniliyini və onun təkrarını nəzərdə tuturuq. Bizim bədii formullarda ifadənin özü
yox, onun mənası kristallaşmışdır. Əksər hallarda məna ifadənin özünün
də kristallaşmasını zəruriləşdirmişdir. Məsələn, “allahın bacısı oğlu” kimi.
Şumer və türk folklorunda çoxlu oxşar bədii formullar və poetik fiqurlar var. Onlardan biri də Tanrı-İnsan münasibətlərini ifadə edən formuldur. Bu formul ilk baxışdan iki məchullu sadə riyazi tənliyi xatırladır.
Tanrı və insan haqqında mövcud bilgilərimizin işığında bizə elə gəlir ki,
həmin tənlikdəki hər ki məchulun cavabını bilirik. Lakin şumer və türk
folkloru ilə daha dərindən tanış olub onları müqayisəli təhlil süzgəcindən
keçirəndə bu sadə tənliyin daha mürəkkəb törəmələri ortaya çıxır.
Tanrı-insan formullarının hamısı Tanrı ilə bağlıdır. Ona görə də
Tanrı sözü və onun mənası haqqında bir neçə kəlmə demək lazımdır. Şumerlər Tanrıya Dingir deyirdilər. Dingir/Tingir/Tenqri/Tanrı eyni sözdür.
Bunu inkar etmək mümkün deyil. Şumerlər göyü bütövlükdə Tanrı kimi
təsəvvür edirdilər. Tanrı Anın adının göy, səma mənası da (3,s.77;
4,s.437) bu fikri təsdiqləyir. Adın işarəsi olan ideoqramı da həm An, həm
göy, səma, həm də ulduz kimi oxunur.
Şumerəqədərki panteonda da belə omuşdur. Tanrı
Abın adı göy,
səma mənası bildirmişdir ki, bu söz hazırda türk dilində abı rəng çaları
kimi yaşamaqdadır.
Türklər də göyü bütövlükdə Tanrı kimi təsəvvür edirdilər (5,s.61).
Mahmud Kaşğari İslamı qəbul etməyən türkləri “göyə tənqri” dediklərinə
görə hətta “yerə batası kafirlər” deyərək lənətləmişdir (6,s.361). “Türklər
göyə də Tenqri deyirdilər. Göyü yaradan uca bir gücə də” (7,s.11). Qədim
türk dünyagörüşünə görə, dünyanı əvvəlcə Göy idarə etmişdir. Bu düşüncə türklərdən digər xalqlara keçmişdir (8,s. 65). Burdakı Göy məhz tanrı
deməkdir. Orxon-Yenisey yazılarında bu fikrə çox tez-tez rast gəlinir.
Gültəkin abidəsində türklər arasında geniş yayılmış Humay tanrı kimi
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Göylə eyniləşdirilmişdir. Gültəkin abidəsinin mətnində belə bir cümlə
diqqəti çəkir: “Göy və insan həmahəng olduqlarından, bütün kainat böyük
bir küll halındadır” (9,s.88). Yenə həmin mətndən başqa bir cümləyə baxaq: “Tenqri təq tenqridə bolmuş türk Bilgə Kağan bu ödkə olurtım”
(10,s.15). Cümlənin açımı belədir: “Tanrı tək göylərdə doğulmuş türk
müdrik xaqanı bu vaxt (taxta) oturdum” (10,s.22). Birinci misalda (Gültəkin abidəsinin bir üzü çin dilində yazılmışdır. Bu cümlə həmin mətndədirİ.S.) “Tanrı” əvəzinə “Göy”, ikinci misalda isə “Göy” əvəzinə “Tanrı” sözü işlədilmişdir ki, bu da türklərin Tanrını Göy, Göyü Tanrı kimi təsəvvür
etdiklərinə yaxşı bir nümunədir. Qədim türk dilində Tanrı və Göy sözləri
sinonim olmuşdur (11,s.154). V.V.Bartold yazırdı ki, Orxon yazılarında
Tanrı sözü maddi anlamda Göy deməkdir, Göy isə Tanrı (12,s.26). Tunqus-mancur dillərində indi də dünyanı və bütün varlığı idarə və himayə
edən güc anlamındakı arka sözü lüğətlərdə “Göy” və “Tanrı” kimi tərcümə olunur (13,s.8). Bundan başqa, mancur dilindəki tenger, buryat dilindəki tengeri, monqol dilindəki tenqri sözləri eyni zamanda “göy”, “səma”
deməkdir (14,s.37). Rus alimlərinin əsərlərində qədim türklərin Göy deyəndə Tanrını, Tanrı deyəndə Göyü başa düşdükləri dönə-dönə vur-ğulanmışdır (15,s.126; 16,s.213; 17,s.211; 18,s.37). Terxin yazılarında da
“Göy” sözü “Tanrı” sözü ilə ifadə edilmişdir. Həmin yazıda Bilgə Kağan
da, onun arvadı Elbilgə xatun da “Göydə doğulmuş” epiteti ilə təqdim edilirlər: “Tenqridə bolmuş el etmiş bilgə kağan el bilgə xatun” (19,s.90).
Faktların çoxluğu türklərin Tanrı ilə Göyü eyniləşdirməsi barədə mütəxəssislərdə fikir ayrılığı yaranmasına imkan verməmişdir. Orxon-Yenisey yazılarında və digər folklor örnəklərində adı çəkilən Humayın isə Tanrı olduğu şübhəsizdir (20,s. 135). Bir çox türklər Göyə qurban vermişlər ki, bu
da Tanrıya qurban kimi başa düşülməlidir (21). L.P.Potapov yazır ki, o
beltir və kaçin türklərindən Göyə edilən dualar yazıya almışdır
(22,s.266). Belə dualar digər türklər, o cümlədən azərbaycanlılar arasında
da çoxdur. “Göyə üz çevirmək” (Göyə üz tutmaq – İ.S.) deyimini S.Altaylı doğru olaraq “Tanrıya yalvarmaq” kimi mənalandırmışdır (23,s. 25).
Hunlar da Göyü Tanrı kimi qəbul edir, dünyanı onun idarə etdiyini
düşünürdülər. Hunlar üçün Göyə inamla Tanrıya inam eyni məna kəsb
edirdi. Hətta Hun xanlarından birinin qızları o qədər gözəl olmuşlar ki,
xan onları yerdəki insanlara layiq görməmişdir. Ona görə də həmin qızları
Göyə vermək qərarına gəlmişdir. Göydən bir qurd göndərilmişdir. Qızlar
həmin qurdla evlənmişlər və onlardan uyğurlar törəmişlər (24,s.57).
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Yuxarıda deyilənlərdən aydın görünür ki, türklərin düşüncəsində
Göy-Tanrı; Tanrı-Göy eyniliyi bu iki sözün sinonimləşməsinə səbəb olmuşdur.
Biz Göy və Tanrı, Yer və Tanrı eyniliyini Şumer mətnlərində də görürük. Həmin mətnlərdə çox zaman Tanrı əvəzinə Göy, Göy əvəzinə Tanrı
sözü işlədilir. Əslində yuxarıda deyildiyi kimi, onların ikisi də eyni söz
olub, eyni ideoqramla da işarə olunur. Deməli, Tanrı və Göy sözləri Şumer dilində omonim olmuşdur – An.
Bir Şumer şeirindən götürülmüş aşağıdakı parçada Tanrı əvəzinə
Göy və Yer sözləri işlənmişdir:
Göy əmr verdi, yer doğdu,
Numun bitkisini doğdu.
Yer doğdu, göy əmr verdi,
Numun bitkisini doğdu.
(25,s.65; 26,s.56)
Məzmundan aydın görünür ki, əmr edən də (Göy), doğan da (Yer)
Tanrıdır.
Bir mətndə bacısı İnanna günəş tanrısı Utuya deyir:
Kutsal ləyən içində yaxalandım,
Arı kap içində sabunlandım.
Göyün şahlıq paltarını geyindim,
Gözlərimi kömürlə boyadım.
(26,s.185,186)
Bu mətndəki “Göy” sözünün də “Tanrı” yerində işləndiyinə heç bir
şübhə yoxdur. Ümumiyyətlə, şumer və türk dillərində “Göyün buğası –
Anın buğası”, “Göyün qapısı – Tanrının qapısı”, “Göy üzü mübarəkdir –
Tanrı üzü mübarəkdir”, “Göyün verdiyi pay – Tanrının verdiyi pay”,
“Göydən gələn səda – Tanrıdan gələn səda”, “Göydən gələn qada-bala –
Tanrıdan gələn qada-bala” kimi paralel işlənən onlarla ifadələr var ki,
bunlar da hər iki xalqın Tanrı və Göy haqqında düşüncələrinin eyni olduğunu göstərir. Bu adların məzmunca eyniliyi Şumer və türk folklorundakı
Tanrı-İnsan formullarının oxşarlığını şərtləndirən əsas amildir. Tanrı sözünü bir çox xalqlar türklərdən götürmüşlər. Yunanlar “Tenqri”nin “te”
kökünə “os” şəkilçisi qoşub onu “teos” eləmişlər (te+os=teos).
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Tanrı haqqında bugünkü bilgilərimizin qısaca özəti belədir: Tanrı
hər şeyi yaradandı! Hər şeyi görən və biləndir! Özü görünməz və bilinməzdir! Antropomorf deyil və maddiliyndən söhbət gedə bilməz. Bəs Şumer qaynaqlarında və türk folklorunda Tanrı necə təqdim olunur?
Şumer və türk folklor örnəklərində Tanrının üç əsas statusu aydınca
görünür:
1. Tanrı yaradıcıdır; 2. Tanrı xandı/xaqandı; 3. Tanrı əcdaddır.
Tanrı-insan ilişgilərinin düzgün açılışı hər üç statusun geniş təhlilini
tələb edir. İndi onları bir-bir nəzərdən keçirək.
1. Tanrı yaradıcıdır. Bu Tanrını Tanrı kimi səciyyələndirən ilk statusdur. Şumer dilindəki mixi yazılı mətnlərdə və türk folklor örnəklərində
açıqca deyilir ki, dünyanı və insanı Tanrı yaratmışdır. Dünyanın və insanın yaranması motivi Şumer və türk yaradılış dastanlarında demək olar ki,
üst-üstə düşür. Burda yalnız adlar eyni deyildir. Mixi yazılı mətnlərdə bu
məsələlərlə bağlı daha müfəssəl bilgilər var. Həmin qaynaqlara görə, Tanrı dünyanı və insanı yaratdıqdan sonra birincini nizama salmış, ikincilərə
ağıl və düşüncə vermiş, onlara yemək, içmək, geyinmək, əkmək, biçmək –
bir sözlə, mədəniyyət öyrətmişdir. İnsan Tanrının yaratdığı canlılar içərisində yeganə varlıqdır ki, xüsusi ağıla, düşüncəyə, istedad və qabiliyyətə
malikdir. Niyə? Biz bu suala cavab vermişik (27,s.166,167).
Türk düşüncəsində tanrı insanlaşdırılır. “Dədə Qorqud kitab”ındakı
Tanrı qəzəblənir, acıqlanır, bağırır. “Dəli Domrul” boyunda bunu aydın
görürük. Dəli Domrulun sözü Tanrıya xoş gəlir. “Tanrı tanıq (şahid) olsun” deyilir ( 28,s.136,). Tanrıya “comərdlər comərdi” deyə müraciət olunur (28,s.101). Yunus İmrə də Kitabdakı kimi Tanrı üçün padşah, sultan,
sevgili və dost epitetləri işlətmişdir. Yunusda və Kitabdakı Tanrı islam
düşüncəsindəki yox, qədim türk düşüncəsindəki Tanrıdır (29,s.21).
Qədim türk yazılarında “yer həyatı”, “göy həyatı” ifadələrinə rast
gəlinir. Bəzi mütəxəssislər bunu dini görüşlərlə bağlayırlar (30,s.95). Qədim türklər göydə də yerdəki kimi yaşayış olduğuna, hətta onların əcdadlarının da göydən gəldiklərinə inanırdılar ki, bu ifadələrdə məhz həmin
inamın yaşantısını görürük.
Şumer qaynaqlarında da Tanrı antropomorfdur, maddidir, insanı da
özünə bənzər yaratmışdır. Şumerlər inanırdılar ki, Tanrı da göydə insanlar
kimi yaşayır (31,s.71). Tanrı da insan kimi sevir, evlənir, arvadı, uşağı var,
qəzəblənir, danışır, düşünür, müzakirə və mübahisə edir, yaradır, qurur və
s. Şumer panteonunda hər bir Tanrının öz evi var. Hazırda xalq arasında
122

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

çox işlənən “Allahın evi” ifadəsi məhz Şumer dövrü düşüncəsinin dildə
kristallaşmış, hətta islam yağışlarının da əridə bilmədiyi qalığıdır. İslam
düşüncəsinə görə, Allah maddi deyil və “Allahın evi”ndən söhbət gedə bilməz. Şumer panteonunda hər bir tanrının öz evinin olması bu ifadənin qədimliyini təsdiqləyir. Baş tanrı Anın Urukdakı evi Eanna (Anın evi deməkdir, sonra onu nəvəsi İnannaya bağışlamışdır), Enkinin Eridudakı evi
Eabzu, Utunun Sippardakı evi Ebarra, Zababanın Kişdəki evi Emeteursaq,
Nannarın Urdakı evi Ekişnuqal, Mardukun Babildəki evi Esagil, Nəbinin
Borsippadakı evi Ezida, Adadın Bit-Karkardakı evi Euqalqal, İnannanın
Akkaddakı evi Emax, Enlilin Nippurdakı evi Ekur adlanırdı (32,s.
115,117,256). Deməli, “Allahın evi” formulu “Tanrı-insan” formulunun bir
törəməsi olub, Şumer dövrünün qalığı kimi dildə yaşamaqdadır. Bunu hazırda dilimizdə işlənən başqa bir formul da təsdiqləyir. Bu da “Allahın
bacısı oğlu” formuludur. Bir adam özünü dartanda, hamıdan yüksək tutanda, başqalarına yuxarıdan aşağı baxanda onun haqqında “Allahın bacısı
oğlu” formulu işlədilir (23,s.53). Bu formul Tanrı haqqında yuxarıda deyilənlərlə - antropomorfluqla bağlıdır. Ancaq formulun alt qatında çox maraqlı bir məna gizlənmişdir. Nədir bu məna? Şumer qaynaqlarından görürük ki, Tanrılar panteonunda və ilk çarlıqlarda vərəsəlik bacı xətti ilə ötürülmüşdür. Məsələn, Enki Tanrı Anın böyük oğlu olduğu halda, vərəsəlik
kiçik oğlu Enlilə keçmişdir, çünki Enlil Anın həm də bacısı oğludur. Əksər
Şumer çarlarının taxtında vərəsə kimi onların bacıoğulları otururdular. Görünür, minilliklər “bacıoğlu vərəsəliyi” formulunu xalqın yaddaşından poza
bilməmiş, onun ekvivalenti kimi “Allahın bacısı oğlu” formulu yaranmışdır. Xalqın düşüncəsinə görə yalnız Tanrının vərəsəsi olan bacısı oğlu
özünü Tanrı sayağı apara bilərdi. Ona görə xalq tanıdığı, Allahın bacısı
oğlu olmadığını bildiyi adamlar özlərini o cür aparanda onların haqqında
“elə bil Allahın bacısı oğludu” formulunu işlətmişdir.
Şumer sülalələrində də vərəsəlik uzun müddət bacıoğlu xəttilə ötürülmüşdür. Hakimiyyət atadan oğula yox, dayıdan bacıoğluna keçmişdir.
Azərbaycan türkcəsində “Allahın kölgəsi üstündən əskik olmasın”,
“Allah şahiddir”, “Allahın qəzəbinə gələsən”, “Tanrı törpüsü dəymək”,
“Tanrı deyəni demir” (23,s.51,54,496,495) kimi onlarla kristallaşmış formullar var ki, bunlar islam düşüncəsilə bir araya sığışmır. Şumer mətnlərilə tanışlıq aydın göstərir ki, bu formullar Şumer dövründə və ondan da
əvvəl yaranmış, dildə kristallaşmış və gəlib günümüzə çatmışdır. Maraqlı-
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dır ki, islam düşüncəsinin sərt küləkləri də bu yarpaqları xalqın yadda-şından qopara bilməmişdir.
2.Tanrı xan/xaqan statusunda.
Bu statusu iki funksiyaya ayırmaq olar: 1. Tanrı dünyanı bir Tanrı
olaraq idarə edir; 2. Tanrı təkcə dünyanı yox, həm də xan/xaqan/ çar kimi
yer üzünü, şəhərləri, ölkələri idarə edir.
Birinci funksiya Tanrının statusuna daxil olan başlıca şərtdir. Şumer
və türk folklorunda Tanrının dünyanı idarə etməsinə dair çoxlu örnəklər
var. Şumer mətnlərindən bilirik ki, dünya yarananda Göyü baş tanrı An,
Yerlə Göyün arasını Enlil, Yeri Enki götürür. An ata kimi dünyanı idarə
edir, lakin özü göydə oturduğuna görə bütün funksiyaları Enlilə verir.
Enlil və Enki yeri və göyü idarə edirlər. Türk folklorunda da dünyanı, yeri
və göyü Tanrı idarə edir. Türk “Yaradılış” dastanının qəhrəmanı Qara xanın obrazı Enlillə eyniləşdirilə bilər. Qara xan türk mifik düşüncəsində
dünyanı və insanı yaradan, onu idarə edən ilk Tanrıdır. Qaraxanlılar özlərini Tanrı Qara xanın törəmələri sayırdılar və onlar Tanrı Qara xanın adını yaddaşlarında “insanların və yerin hökmdarı” kimi yaşadırdılar
(33,s.66; 34,s.172).
Tanrıya məxsus statusun ikinci qolu onun xan/xaqan funksiyası ilə
bağlıdır. Şumer qaynaqlarında açıqca deyilir ki, ilk dəfə çarlıq/xanlıq/xaqanlıq göydən yerə endirilərkən tanrılar özləri çar/xan/xaqan oldular. Həmin qaynaqlara görə, Alulim 28 800 il, Alalqar 36 000 il Eriduda,
Enmeluanna 43 200 il, Enmenqalanna 28 800 il, Dumuzi 36 000 il, Ubartutu 18 600 il Sipparda xanlıq etmişlər (35,s.184).
Çox-çox sonralar tanrılar çar/xan/xaqan statusunu öz övladları vasitəsilə insanlara ötürdülər. Məsələn, I Uruk sülaləsinin əsasını Günəş Tanrısı Utunun oğlu Meskanqaşar qoymuş, özündən sonra oğlu Enmerkar
çar/xan/xaqan olmuşdur. Bizə elə gəlir ki, I Uruk sülaləsinin bütün
çar/xan/xaqanları Utunun nəslindən olmuşlar. Bu sülalə bütövlükdə Tanrı
Utunun törəmələridir. Bu fikri həmin sülalənin çarları olan Dumuzinin və
Bilqamısın çətinə düşəndə yalnız Utuya müraciət etmələri, ondan kömək
ummaları da təsdiqləyir. Afanasyeva V.K. doğru olaraq Utunu I Uruk sülaləsinin nəsil, tayfa tanrısı adlandırmışdır (36,s. 662).
Eyni mənzərələr olduğu kimi, türk folklorunda müşahidə olunur.
Türk folklorunda və qədim yazılı mətnlərində xaqanların tanrı mənşəli olduqlarına, yaxud tanrıların köməyi ilə xaqan taxtında oturduqlarına dair
çoxlu nümunələr var (37,s.26). Asiya hunlarının böyük xaqanı Mete hələ
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e.ə. 176-cı ildə Çin imperatoruna göndərdiyi məktubunda onun Tanrı tərəfindən taxta çıxarıldığını və Tanrının köməyi ilə qələbələr qazandığını yazırdı (38,s.96). VII əsrdə yaşamış Misir mənşəli Bizans tarixçisi Feofilakt
Simokatta yazırdı ki, “türklər odu hər şeydən yüksək tutur, havaya və suya
sitayiş edir, torpaq haqqında himnlər oxuyurlar. Yeri və göyü yaradan tək
varlığa inanır və onu Tanrı adlandırırlar” (39,s.161). Türklər torpağı, suyu,
odu və havanı ona görə kutsal sayırdılar ki, bunlar Tanrının rəmzləri idi.
Orxon-Yenisey yazılarında xaqanı Tanrı başının üstünə- göyə qaldırır ki, bu onun xaqan seçilməsinə işarədir. “Gültəkin” abidəsində oxuyuruq: “türk xalqı yox olmasın deyə, xalq olsun deyə atam İltəriş xaqanı,
anam İlbilgə xatunu tanrı təpəsində tutub yuxarı qaldırmış” (9,s.79). Yenə
orda: “Tanrı güc verdiyi üçün atam xaqanın qoşunu qurdtək imiş, yağısı
qoyuntək imiş” (9,s.79). Deməli, Tanrı razılıq verməsə, kimsə xaqan ola
bilməz, Tanrı arxasında durmasa kimsənin xaqan taxtında duruş gətirməsi
mümkünsüzdür. “Oğuz Kağan”, “KDQ”, “Manas”, “Koroğlu” eposlarının
qəhrəmanları ona görə dünyanı dəyişdirmək, digər insanlara qalib gəlmək,
dünyanın nizamını saxlamaq istəyirdilər ki, bunu Tanrının onlara verdiyi
borc, vəzifə bilirdilər (40,s.3-4). K.V.Nərimanoğlu Koroğlunun təkcə epik
qəhrəman olmadığı məsələsinə toxunarkan onun Tanrı ilişgisindən də söz
açmışdır (41,s.8). Eyni vəziyyət Şumerdə mövcud olmuşdur. Tanrı razılıq
vermədiyi adam xaqan seçilməzmiş. Tanrı arxasında durmasa heç kim xaqanlığını qoruyub saxlaya bilməzmiş. İşi yaxşı gedən, daşa əl vursa su
çıxan bir adam haqqında hazırda türk dilində işlənən “tanrı əlini kürəyinə
qoyub” deyimi də yuxarıda söylənənlərin təsdiqi kimi səslənir. Uğuru
uğur dalınca qazanan, xoruzu da yumurtlayan bir adam haqqında işlədilən
“filankəsə Tanrı balam deyib” ifadəsi də Tanrı-insan-əcdad ədəbi formulunun törəməsi sayıla bilər.
Tanrı Qara xan həm tanrıdır, həm xandır. Buryatların, “Abay Gizir”
dastanının qəhrəmanı Gizir bütün hallarda göy mənşəlidir. Bəzi variantlarda göy tanrısı Xormustun, digərlərində tanrı Esege Malanın oğludur
(42,s.46). İnsanları ölümdən qurtarmaq üçün tanrının göstərişi ilə yerə gəlir, burda xan olur. Oğuz Kağanın Tanrı mənşəli olduğu artıq sübuta yetirilmişdir.
Fəzlullah Rəşidəddinin “Oğuznamə” adlı əsərində də Tanrı-xan/xaqan ilişgisinə dair maraqlı bilgiyə rast gəlirik. F.Rəşidəddin yazır ki, “əgər
aşağı təbəqədən olan bir adam xaqan olmaq fikrinə düşərsə, bu boş istəkdən başqa bir şey deyil” (43,s.77).
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Tabğaç xanları özlərini “səma oğlanları” adlandırırdılar (44,s.183).
795-ci ildə Uyğurustanda əyanlardan birinin Kutluq adlı götürmə oğlu
taxta oturdularkan ona demişdilər: “Sən Tanrı çarısan. Əllərini yanına sal,
qiymətli taxtında otur” (44,s.181).
Şumer şəhərlərindən bir neçəsinin çarı hələ sağ ikən Tanrı statusu
qazanmışdır. Naram-Sin, Şulgi, Bur-Sin, Şu-Sin, İbbi-Sin belə çar- tanrılardır. Adlara qoşulmuş “sin” epiteti onların Ay tanrısı, daha doğrusu,
onun oğlu Güməş tanrısı Utunun nəslindən olduqlarını göstərir (45,s.100).
Onlardan Şulgi Ur sülaləsinin, Bur-Sin isə İssin sülaləsinin çarları olmuşlar (46,s.136,140). Şulgi bütün İkiçayarasını Ura birləşdirmiş və Şumeri
böyük, qüdrətli bir dövlətə çevirmişdir. Tarixi qaynaqlarda günəş adlı türk
tayfasından danışılır. I Uruk sülaləsinin beşinci çarı məşhur epik qəhrəman Bilqamıs isə ölümündən sonra tanrılaşmışdır. Onun adının əvvəlinə
Tanrı determinativi qoyulması bu fikri söyləməyə əsas verir (47,s.71).
Xakasların “Altın-Arıq” eposunda Göyün- Tanrının xan statusunda
təqdim olunması motivindən danışan V.E.Maynoqaşeva yazırdı ki, “Göyün xan kimi təqdim edilməsi, görünür, Göylə Tanrının eyniləşdirilməsi
düşüncəsindən gəlir. Xakaslarda “xan- xuda”// “xan- tanrı” ifadələri bu
gün də saxlanmışdır” (48,s.542).
Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, qədim insanların təfəkküründə
çarlığın və əbədiyyətin yalnız Tanrıya məxsusluğuna güclü inam olmuşdur. Dağıstandakı Tabasaran rayonunun Xuryak kəndində XVIII əsrə aid
türk qəbristanlığında başdaşında və sinə daşında belə sözlər yazılmış qəbirlər var: “Çarlıq və əbədiyyət Allaha məxsusdur” (49,s.124-125). Azərbaycanda XX əsrə qədər mövcud olmuş “kəndxuda” termini də “kənd” və
“xuda” (Tanrı) sözlərindən əmələ gəlib “kəndin tanrısı” deməkdir. Bu terminin açımı tanrının xan, xaqan statusu ilə tam üst-üstə düşür.
Türk hökmdarları yerdə tanrını təmsil edirdilər (50,s.50). KDQ-də
“Padşahlar tanrının kölgəsidir” ifadəsi işlənmişdir (28,s.127). Bu iki deyim bir-birini yaxşı tamamlayır və türk düşüncəsindəki tanrı-xan/xaqan
ilişgisini açmağa kömək edir. “Tanrını təmsil etmk” və “tanrının kölgəsi”
anlayışları bir-birinə çox yaxın olub, xanın/xaqanın tanrıdan cəmi bircə
pillə aşağıda durduğuna işarədir.
Yenisey yazılarında Tanrı Humaya həm də “Humay bəyimiz” deyə
müraciət edildiyinə rast gəlinir (51,s.209). Bu ifadə Humayın türklər arasında təkcə tanrı deyil, həm də xan, bəy statusunda tanındığını göstərir.
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Deməli, türklər Tanrını xan, xaqan, həmçinin xanı, xaqanı da əvvəlcə
Tanrı, sonralar isə onun təmsilçisi hesab etmişlər.
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Ислам САДЫГ
ОБ СТАТУСАХ ТВОРИТЕЛЯ И ХАНА/ХАГАНА ТЭНГРИ В
ШУМЕРСКОМ И ТУРКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
РЕЗЮМЕ
В шумерском и туркском фольклоре имеется богатый материал об статусах
Тэнгри и об отношениях между людьми и богов. В этих текстах Тэнгри часто
представляется в двух статусах: Тэнгри-творитель и Тэнгри-хан/хаган. Первые
царства на земле создавались и управлялись самими богами. Люди все то, что
преобладали на земле изучали у тэнгриев, включая управление царством. Все эти
вопросы широко освешены в данной статье.
Ключевые слова: шумер, турк, фольклор, Тэнгри, творитель, хан/хаган.
ABOUT GOD'S CREATIVE AND KHAN/KHAKAN STATUS IN SHUMER
AND TURK FOLK-LORE
SUMMARY
There are a lot of materials about status of god, attitude with man's in shumer and
Turk folk-lore. In these texts god introduce muchmore creative and khan/khakan
status.In the earth gods created the first khakanate and governed themselves. Man's
learned everything from gods inside to govern the khakanate. This problems elucidated
wide in this article.
Key words: Shumer, Turk, folklore, God, creative, khan/khakan, status.
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Arzu BAYRAMLI
ŞAİR NƏBİ BORÇALININ YARADICILIĞINDA
ƏNƏNƏ VƏ NOVATORLUQ
Aşıq poeziyası tarixən iki dayaq - ənənəyə sadiqlik və yeniliyə meyillilik- üzərində inkişaf etmişdir. Çünki tərəqqinin bu iki kompanenti birbiriylə vəhdətdədir, yəni ənənəni mükəmməl mənimsəmədən yenilik etmək mümkün deyildir, həm də yeniliyə can atmadan sənətin inkişafına nail olmaq çox çətindir. Bu xüsusiyyət Borçalı aşıq məktəbinə də aiddir:
“Azərbaycan aşıq məktəbindən Borçalı aşıq məktəbi xüsusi qol kimi ayrılır. Bu qolun özünəməxsus ənənəvi inkişaf yolu var. Borçalı aşıq məktəbinin inkişafında Xəstə Həsənin, Qaraninin, Aşıq Şenliyin (XVIII- XIX), bir
qədər sonralar Aşıq İsmayılın, Aşıq Orucun, Aşıq Həsənin, Dost Pirməmmədin, Aşıq İbrahimin, Şair Nəbinin, Şair Ağacanın, Qul Allahqulunun,
Aşıq Sadığın, Sarvan Bayramın və başqalarının böyük rolu olmuşdur. Həmin sənətkarlar öz yerli (lokal) yaradıcılıq xüsusiyyətləri ilə ənənəvi klassik aşıq havalarını, şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrini qoruyub saxlamaları və gözəl ifaçılıq qabiliyyətləri ilə bu və ya digər bölgələrin aşıqlarından fərqlənmişlər.” (1) Eyni zamanda Borçalı aşıq mühiti fərqli bir bölgədə, yəni müxtəlif etnosların yaşadığı coğrafi- etnik hüdudlarda intişar tapmışdır. Bu mühitin qonşu mühitlərlə çoxyönlü qarşılıqlı təmasını daha da
zənginləşməsinə şərait yaratmışdır. Onu əhatə edən yaradıcılıq mühitinin
hamısı ilə intensiv və qarşılıqlı fayda götürmə münasibətində olduğundan,
bütövlükdə Azərbaycanda baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri, irs və yaradıcılıq irəlləyişləri burada öz əksini eyni mərhələlər üzrə tapmışdır.
Tarixin müxtəlif dövrlərində Azərbaycanın sınırlarından uzaq düşsə
də, Borçalıda təşəkkül tapan və min illər ərzində zənginləşmə prosesi şayan
folklor və yazılı ədəbiyyat nümunələri Azərbaycan ədəbiyyatı xə-zinəsinə
daxil olan ən dəyərli incilərdəndir. Bu bölgədə formalaşan şifahi və yazılı
ədəbiyyat nümunələri orijinallığı, yüksək bədii dəyəri, janr müxtəlifliyi, dil
və ləhcə şirinliyi ilə seçilir. Borçalı türklərinin tarixi taleyinin izləri region
ədəbiyyatında öz bədii əksini kifayət qədər tapmışdır. Yurd itkisi, vətən
həsrəti, qürbət ağrısı, eyni zamanda xalqın kədəri, sevinci, qəhrəmanlığı poetik dillə ifadə olunmuşdur. Tarix boyu aşıqlar və el şairləri xalqın kədərinə
- sevincinə şərik olmuş, məclislərinin yaraşığı sayılmışdır.
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Təbii ki, xalq həmişə hərəkəti, ifa səviyyəsi, oturuş-duruşu tələblərə
cavab verən sənətkarlara hörmətlə yanaşmışdır. Tədqiqatçı M. Allahamanlı haqlı olaraq qeyd edir ki, “... aşığın qüdrətini şərtləndirən amillər
içərisində diqqəti çəkən məsələlərdən biri onun ədəb-ərkanıdırsa, digər bir
cəhət sənətdəki improvizatorluğu ilə bağlıdır. Bu improvizatorluq aşıqlıqda keyfiyyət-yaradıcılıq xüsusiyyətidir. Aşıqda olan improvizasiya və
sinkretisizim məsələnin tutarlı və aparıcı tərəfidir. Bədahətən söz demək
və məclisin ümumi ruhuna, ahənginə uyğun yaradıcılıq manevri edə bilmək aşığın nüfuzu və sənət qüdrəti ilə bağlı məsələdir...” (2.32) Aşıq sənətinin bu başlıca xüsusiyyəti Borçalı mühitində də çox yüksək qiymətləndirilmiş, ifa səviyyəsi ilə bərabər tutulmuşdur. Borçalı aşıq-şairləri
məhz bu səbəbdən söz yaradıcılığına və improvizasiyaya meyilli olmuşlar.
Borçalı aşıq mühitində el şairinin yerinin təsbit edilməsi də mühüm
məsələlərdən biridir. Çünki bu mühitdə sənət və yaradıcılıq göstəriciləri
bir-biri ilə spesifik mühitdaxili qovuşma içindədir. Belə ki, “... Borçalı
aşıqlarının repertuarında həmin mühitə məxsus el şairlərinin şeirləri mühüm yer tutur. Başqa bir tərəfdən də digər aşıq mühitlərindən fərqli olaraq, Borçalıda el şairi aşıq məclisinin birbaşa iştirakçısıdır, el şairinin bir
çox şeirləri məhz həmin mühitdə yaradılmışdır. Bundan başqa, bir sıra el
şairləri aşıqlar dəstəsinin tərkibində fəaliyyət göstərmişdir, el şairi söz deyib oxuduğu zaman aşıq ona saz tutmuşdur. Məsələn, Şair Nəbi Borçalının fəaliyyəti buna misal ola bilər. Bütün bunlar el şairi və aşıq statuslarının mühitdaxili qovuşmasının əyani təzahürüdür və bu spesfik olan regional özünəməxsusluqdur.” (3.44)
Özünəməxsus yaradıcılıq üslubuna malik olan, xalq ədəbiyyatının
müxtəlif forma və janrlarından məharətlə istifadə edən Borçalı Şair Nəbi
poetik səviyyəsinə görə müqtədir sənətkarlar arasında özünə yer tutmuş
söz ustadlarından biridir. Klassik aşıq poeziyasının formalaşmış ənənələrinə sadiq qalmaqla yanaşı, sözdə yeniliklər etməyi özünə borc sayan Şair
Nəbinin yaratdığı poetik xəzinə artıq illərin sınağından çıxmış, özünə yaşamaq hüququ qazanmışdır.
Tanınmış tədqiqatçı Ə. Ağayev yazır: “Sənətkarlıq bədii formanın kamilliyini tələb edir, buna görə də şair gərək ümumiyyətlə, poetik formaya
hakim olsun. Yəni... gərək dilin, xüsusən bədii dilin qayda-qanunlarını, şeiri
nəsrdən ayıran ünsürləri (vəzni, qafiyəni və sairəni) o qədər gözəl və dərindən bilsin ki, bu məsələdə onun şeirinə irad tutmaq nəinki mümkün olmasın, hətta hec oxucuların da ağlına gəlməsin. Şair gərək mövzuları saf131
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çürük etməyi, seçdiyi mövzuya görə... şeirin həcmini, kompozisiyası-nı, nədən başlayıb nədə qurtaracağını, fikirlərinin silsiləsini elə müəyyən etməyi
bacarsın ki, şeir həm zahiri əlamətləri, həm də daxili quruluşu etibarilə təbii, axıcı, ahəngdar olsun, oxucular şeirdə yersiz, artıq, məntiqsiz təkrar
parça və misralara rast gəlməsin.” (4.107) Şair Nəbinin yaradıcılı-ğını araşdıranda bütün bu xüsusiyyətlərin onda təzahür etdiyinin şahidi oluruq.
Onun poetik dilinin zənginliyi, toxunduğu mövzuların həyatiliyi, ifa vasitələrinin rəngarəngliyi və özünəməxsusluğu yetişdiyi sənətkarlıq səviyyəsini
aydın göstərir. Şair ustad sələflərinin ( Qurbani, Abbas Tufarqanlı, Xəstə
Qasım, Qarani, Aşıq Ələsgər, Xəstə Həsən və s.) ağızdan-ağıza keçən yaradıcılığını mükəmməl mənimsəmiş, bu al-əlvan söz çələnginə özünün
bəslədiyi ətirli gülü əlavə etməyi də bacarmışdır. O, el məclislərini həmişə
ustadların ustadnamələri ilə açmış, həmin sənətkarların adını xalqın qəlbində yaşatmağa can atmışdır. Bəzən isə onların mükəmməl şeirlərinin rədiflərində özünün orjinal məzmunlu qoşma, divani və qıfıl-bəndlərini yaratmışdır və beləliklə, ustadlarının xatirəsinə ehtiramını xalqa çatdırmışdır.
Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda sənətkarlıq məsələsindən danışanda yaradıcılıq müstəqilliyini, yəni sənətkarın öz yolu ilə getmək, duyğularını
özünəməxsus şəkildə ifadə etmək məsələsini unutmaq olmaz. Tədqiqatçı
Ə. Ağayevin haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, “Ədəbiyyat tarixində öz yolu,
öz səsi, öz üslubu, oxucuya demək üçün öz sözü olmayan yazıçı və şairlər
heç zaman bədii yaradıcılığın zirvəsinə qalxıb, yüksək sənətkarlığa nail
ola bilməmişlər. Yaradıcılıqda müstəqil olmaq hər şeydən əvvəl şairin özözünə sadiq olmasını tələb edir,...şairin bütün əsas insani keyfiyyətləri
onun əsərlərində duyulmalıdır, hər bir əsər, hər bir beyt və misra, imzasız
da olsa, kimin əsərindən çıxdığını oxucuya nişan verməlidir; yaradıcılıqda
müstəqillik şairə daim irəli baxmaq, gələcəyi görmək, köhnə ənənələrdən
yaxa qurtarıb yeniliyə-novatorluğa meyl etmək vərdişləri qazandırır; müstəqillik olmayan yerdə orijinallıq və səmimiyyət də olmaz; müstəqillik
olmayan yerdə sünilik, quraşdırma üstün gələr, yaradıcılıq bulağı quruyar,
istedad da yavaş-yavaş ölər”... (4.90)
Məhz buna görə, Şair Nəbi ustad sənətkar kimi, özündən əvvəlki böyük sənətkarların söz yaradıcılığını dərindən mənimsəmiş, tədqiqatçı
E.Məmmədlinin qeyd etdiyi kimi, onların çətin qafiyəli şeirlərinin rədifində
cavab hazırlamışdır. Bu, təkrarçılıq və təqlidçilik kimi başa düşülməməlidir,
çünki hər bir sənətkarın öz səviyyəsini təsdiqləmək üçün ənənəyə söykənməsi və ənənə hüdudları daxilində öz qabiliyyət və bacarığını sübut et-məsi
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klassik aşıq poeziyasında məqbul formalardan biridir. Şair Nəbinin insan
xarakterlərinin dolğun qalareyasını yaradan iri həcimli “Eləsi var...” şeirdastanı forma və məzmun etibarilə ustad Abbas Tufarqanlının “Bəyənməz”
rədifli qoşmasına bənzəsə, hər iki şairin üslub və ifadə tərzi arasında oxşarlıq
olsa da, Şair Nəbi şeirinə özünəməxsus çalarlar əlavə etməyə nail olmuşdur:
Abbas Tufarqanlı:
Adam var, dolanar səhranı, düzü,
Adam var, döşürər gülü, nərgizi,
Adam var, geyməyə tapanmaz bezi,
Adam var, al geyər, şalı bəyənməz (5Şair Nəbi:
Eləsi var, qonşusuna dolaşı,
Eləsi var, çəkər dünya təlaşı.
Eləsi var, geyindiyi yaraşı,
Eləsi var, tamam quru yal olu. (6.17)
Günümüzə yalnız 26 bəndi gəlib çatan bu 40 bəndlik poetik dastanda Şair Nəbi insanın yüzdən artıq psixoloji vəziyyətini və xarakter cizgisini təsvir etmişdir. Bununla yanaşı, Şair Nəbi “... öz sələfindən öyrənməklə
kifayətlənməyib yaşadığı dövrün insanlarının dərin psixoloji hallarını verməklə bir qədər də irəli addımlamışdır. O, Abbas Tufarqanlıdan fərqli olaraq insan aləmini və onun psixologiyasını daha geniş surətdə əks etdirməyə çalışmış... göstərmişdir ki,... cəmiyyətdə tutduqları mövqe və xarici görünüş etibarilə bir-birinə bənzəməyən adamlar, əxlaq, düşüncə və ictimai
həyata münasibət etibarı ilə də müxtəlifdir”. (7.106)
Təkcə elə bu misalda Şair Nəbinin ənənəyə sədaqəti və novatorluğa
meyli özünü bariz şəkildə göstərir. Ustad sənətkar Abbas Tufarqanlının
yaşadığı dövrdə özünün yaşadığı mühit arasındakı zaman məsafəsini və
insan psixologiyasındakı dəyşiklikləri çox incə detallarla çatdırmağı bacarır. Bu, əslində, onun şüuraltı olaraq insanın təkamül nəzəriyyəsinə bələd olduğunun bədii ifadəsidir.
Yenə də tədqiqatçı Ə. Ağayevin fikirlərinə qayıtmaq istəyirik: “ Elə
sənətkarlıq ondan ibarətdir ki, şair yaradıcılıq prosesində yeni ifadələrdən,
təşbeh və qafiyələrdən əvvəl oxucuya demək istədiyi fikri müəyyən etməyi bacarsın. Özü də o, quru və çılpaq şəkildə deyil, bəlkə fikrin poetik və
obrazlı təzahürünü tapıb müəyyən etməlidir. Məsələnin ən incə nöqtəsi
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budur. Çünki deyilmiş fikri təkrarlamaq, həyat haqqında səthi və maraqsız
mülahizələrlə oxucunun qarşısına çıxmaq, müasir həyatdan uzaqlaşmaq,
yaradıcılıq xəyalına həddən çox azadlıq vermək, real həyatı göstərməkdən
daha çox onun haqqında danışmaq-mücərrədliyə, abstrakt fəlsəfəyə,
uydurmalara yer vermək və s. bu kimi hallar bundan doğur.” (4.100) Yeni
və orjinal fikrin olmaması və ya azlığı bəzən poeziyada öz-özünü təkrar
etməyə və ritorikaya keçməyə səbəb olur ki, bu da əsərin bədii key-fiyyətlərini, sənətkarlıq səviyyəsini çox aşağı salır.
Şair Nəbinin bayaq müraciət etdiyimiz “Eləsi var...” şeir-dastanının
hər bəndində kiçik, amma bitkin mənzərə ilə qarşılaşmağımız onun sənətkarlığının diqqətəlayiq əlamətlərindən biridir. O, insanların fərdi xüsusiyyətlərini təkcə sadalamaqla qalmır, həm də onun nəticəsini müəyyənləşdirməklə cəmiyyətə xəbərdarlığını çatdırır:
Eləsi var, mahalından itəsi,
Eləsi var, əskik işi bitəsi,
Eləsi var, qarğışcıldır atası,
Axırında son sahibi el olu. (6.19)
Əlbəttə, insanın yaxşılığından-pisliyindən asılı olmayaraq, ən ağır
günlərində ona el sahib çıxır. Şair Nəbinin xalq müdrikliyindən gələn bu
cür həqiqətləri şeirə gətirməsi onun diqqətəlayiq sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən sayılmalıdır.
Ədəbiyyatşünas-alim, filologiya elmləri namizədi Arif Əmrahoğlu Şair
Nəbinin yaradıcılığını, sənətini haqlı olaraq, Borçalı aşıq mədəniyyətinin
həm şəxsiyyət, həm də yaradıcılıq baxımından meyar göstərici kimi dəyərləndirərək belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, “bu el sənətkarının kamil yaradıcılığı Azərbaycan şeirinin ən yaxşı ənənələri ilə bir sırada dayanır, onun
şeirlərində fikir, mətləb bitkinliyini poetik bitkinlik tamamlayır, nəticədə
heyrətamiz harmoniya yaranır.”(8) Həmin fikrin təsdiqini Şair Nəbinin ustadların yaradıcılığı ilə səsləşən əsərlərində belə aydın sezmək mümkündür.
Məsələn, onun “ Gəldim” rədifli gəraylısı sturuktu-runa görə Abbas
Tufarqanlının eyni adlı gəraylısına çox yaxındır. Abbas Tufarqanlı deyir:
Qarlı dağlar aşa-aşa,
Yar, səni görməyə gəldim.
Müştaq idim camalına,
Bir səni görməyə gəldim.
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Şair Nəbi eyni rədif və eyni poetik struktur hüdudunda öz halını belə
ifadə edir:
Uzaq yerdən ərz eyləyib,
Qonağın olmağa gəldim
Gizlin sirrim sənə deyib,
Arxayın olmağa gəldim.
Bununla yanaşı, o, dərdini daha fərqli şəkildə çatdırmağı, beləliklə
ustadına layiq olmağı bacarır:
Nəbim dilədi bu vaxtı,
Qaşların qurulmuş oxdu.
İlqarından dönən çoxdu,
Fikrini bilməyə gəldim.
Bu bircə bənddə də Şair Nəbinin ənənədən novatorluğacan uzanan
yolunu, onun sənətkarlıq səviyyəsini aydın duymaq olur.
Eləcə də Şair Nəbinin “ Əsli və Kərəm” dastanında Kərəmin söylədiyi “Bu yerlər” qoşması ilə eyni rədifli qoşmasında motiv eynidir: uzun
ayrılıqdan sonra yaddaşında gəzdirdiyi yerləri bir də görmək. Amma Kərəmin qoşmasında ayrılığın kədəri duyulursa, Şair Nəbinin qoşması vüsal
duyğusunu ifadə edir ki, bu da onun ənənəyə dayanmaqla fikrini yeni çalarlarla ifadə etməsini göstərir.
Şair Nəbinin ustadların yaradıcılığına bələdliyi onun ənənə üzərində
dikəlməklə yeni axtarışlara baş vurmasına imkan vermişdir. Molla Cümənin məşhur “Ya bir olar, ya iki” rədifli qoşmasına istinadən yazdığı eyni
rədifli qoşmada da onun bu ustalığı özünü aydın göstərir. Molla Cümə öz
şeirində məhəbbəti tərənnüm edir, şəxsi dərdini çatdırır:
İsmi Pünhan, niyə məndən küsübsən,
Dost mehriban ya bir olar, ya iki.
Bir gün ölsəm, hamı deyər hayıfdır,
Canı yanan ya bir olar, ya iki. (9.93)
Şair Nəbi öz dərdini içtimailəşdirir, dünyanın gedişatından, çərxin
gərdişindən söhbət açır:
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Qərar tutmaz, çərxi-gərdiş dolanı,
Leyli-nahar ya bir olar, ya iki.
Bitər, çürür ömrümüzün gülləri,
Fəsli-bahar ya bir olar, ya iki. (6.55)
Əlbəttə, orijinal rədiflərdə yazmaq klassik aşıq poeziyasında sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən biridir. Bununla belə, bəlli rədiflərlə yazılmış
şeirlərdəki yeni ruh, yeni mövzu, yeni münasibət, yeni ifadə vasitələri heç
də az əhəmiyyətə malik deyildir. Bu zaman şairin psixoloji ovqatı məna
yükündə ustadından geri qalmamağa, yaxşı mənada fərqlənməyə, yeni
ifadə vasitələri axtarıb tapmağa yönəlir ki, bu da çox vaxt onun yaratdığı
şeirin bədii səviyyəsini yüksəldir.
Şair Nəbinin sənətkarlığı, ənənə və novatorluq xüsusiyyətləri onun
şeirlərinin janr müxtəlifliyində də özünü göstərir. Klassik aşıq poeziyasının qoşma, gəraylı, təcnis, müxəmməs, divani, müstəzad janrları ilə yanaşı, qarışıq divani-müxəmməs, qıfılbənd-müxəmməs, zəncirləmə-müxəmməs, eyni zamanda dodaqdəyməz, vücudnamə, əlif-ləm, ağ heca kimi çətin janrlarında mükəmməl şeirlər yaradan ustad sənətkar öz yaradıcılığında ənənə və novatorluğu ehtiva etmişdir.
Burada akademik H. Araslının fikrini xatırlatmaq istərdik: “Klassik
aşıq şeiri öz şəkil xüsusiyyətləri etibarı ilə də son dərəcə zəngindir. O, heca vəzninin müxtəlif formalarından istifadə edib qoşma, gəraylı, dübeyt,
təcnis, dodaqdəyməz, zəncirləmə, yedəkləmə, müxəmməs və s. şəkillərdə
əsərlər yaratmışdır ki, bunların mühüm hissəsi yazılı şeir şəkilləri ilə
qarşılıqlı əlaqədə təkmilləşmiş, yazılı şeirin şəkli xüsusiyyətlərinin təkmilləşməsində mühüm rol oynadığı kimi, özü klassik şeirin müxtəlif xüsusiyyətlərindən istifadə edərək zənginləşmişdir.” (10.12-13)
Şübhəsiz, Şair Nəbi yaradıcılığının janr müxtəlifliyi və poetik dilin
zənginliyi də klassik aşıq poeziyasına bələdliyi ilə yanaşı, təbii, canlı xalq
dilindən ustalıqla istifadə etməsinə söykənir. O, janrlara müəyyən mövzuda öz fikrini ifadə etmək üçün texniki vasitə kimi baxmırdı, eyni zamanda
janrın ifadə imkanlarını genişləndirir, daha mükəmməl örnəklər yaratmağa nail olurdu. Həm də Şair Nəbinin yaradıcılığında rastlaşdığımız bəzi
janrlara klassik aşıq poeziyasının bir çox ustadlarının irsində nadir hallarda rast gəlinir ki, bu da onun sənətkarliq səviyyəsinə dəlalət edir.
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Ədəbiyyatşünas-alim A. Əmrahoğlunun qeyd etdiyi kimi, “ayrı-ayrı
ədəbi növlərin, janrların poetikası üçün sabitlik, davamlılıq, uzunömürlülük səciyyəvi haldır. Lakin poetik kateqoriyaların, müxtəlif bədii estetik
prinsiplərin sabitliyi, davamlılığı şərtdir. Həyatın inkişafı özünün ritmi,
sürəti, məzmunu, yeniləşməsi ilə gerçəkliyin poetik mənalandırılmasının
forma və vasitələrinə də təsir göstərir. Bədii yaradıcılıq axtarışları sahəsindəki hər bir kəşf, yenilik məlum, mövcud təcrübə, ənənə əsasında yaranır və bir dövrün, mərhələnin spesifik ədəbi siması bu və ya digər dərəcədə növlərin və janrların da təkamülünü şərtləndirir.” (11.105)
Bütövlükdə poeziyaya şamil edilən bu fikir Şair Nəbi yaradıcılığının
timsalında da aydın nəzərə çarpır. Onun poetik stixiya nəticəsində yaranan
əksər şeirləri də məhz növlərin və janrların həmin təkamülünün məntiqi
nəticəsidir.
Şair Nəbi məsləhət bildiyi məqamlarda müəyyən janrın formalaşmış
hüdudlarını dağıtmağı da məqbul sayır. Bu zaman onun qəlibdən çıxmaq
cəhdi və novatorluq meyli özünü aydın göstərir. Divanilərinin birində o,
rədifdən imtina edərək, çoxmənalı qafiyə sistemi yaradır:
Zamanında dövran etdim,
Gördüm azınan çoxu,
Kəlməsindən məlum olur,
Ustadların var-yoxu.
Şəmsi-qəmər, mahı-taban
Göy üzünün naxışıdı,
Dolanır hey leylü-nahar,
Aləmi tutur şoxu. (6.132)
Şair Nəbi cığalı təcnisində isə formaca eyni sözlərin çoxmənalı dəstini yaratmağa, fikrini poetik cəhətdən sənətkarlıqla ifadə etməyə nail olur:
Bu dərsimi həqiqətdən oxudum,
O nədir ki, yaşıl çıxar sarı hey?
Mən aşiqəm, sarı hey,
Gül irəngin sarı hey.
Deş bağrımın yarasın,
Məlhəm qoyub sarı hey.
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Bahar olu, barıncılar barını,
Vədə yetər güldən nara sarı hey. (6.121)
Yaxud o, sözləri ustalıqla seçib poetik ölçülər çərçivəsində, lakin
novator düşüncə ilə dodaqdəyməz yaradır:
Nəbi şəriətin şərtini qanar,
Xəyalın ləşkəri cahatda sınar,
Cahanın çırağı haçanki yanar,
Cəhd etsə, çırağı əxrətdə qalar. (6.113)
Şair “Ola” rədifli zəncirləmə-müxəmməsində heyrətamiz təsvir
sırası yaradır:
Qulluğunda durar nökər,
Bazarında qəndi-şəkər,
Danışığı şirin-şəkər,
Çoxları həsrətin çəkər.
Gecə-gündüz qan-yaş tökər,
Sevənləri qoydu bekər,
Sürməsini qoşa çəkər,
Çalmasını başa çəkər.
Döşünün nübarını,
Hər kəs ki, dərsə barını,
Şair Nəbi axır sözü,
Budur ki, etibar ola. (6.156-157)
Tədqiqatçı Ə. Ağayevin bir fikri də burada yerinə düşər: “Biz şair
haqqında mühakimə yürüdərkən istedadın iki xüsusiyyətini nəzərə almalı,
yəni hər hansı şairdə iki cəhəti axtarmalıyıq: müşahidə və ifadə! Məlumdur
ki, bəzən elə istedadlı adamlar olur ki, müşahidə bacarığına malikdir, lakin
öz müşahidəsinin nəticəsində əldə etdiyi fikirlərə canlı bir forma verə bilmir;
bəziləri isə gözəl ifadəyə və üsluba malik olduqları halda hər şeyin
dərinliyinə nüfuz edə bilən, heç bir şeyi gözdən qaçırmayan geniş və qüvvətli
müşahidədən məhrumdurlar. Əlbəttə, bu ilk qabiliyyət hər hansı bir şair və
yazıçıda birləşirsə, böyük xoşbəxtlikdir. Lakin böyük sənət əsəri yaratmaq
üçün şair və yazıçının təkcə bu xoşbəxtliyə nail olması azdır. Bundan başqa
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yazıçıda üçüncü və daha mühüm qabiliyyət, hər şeyin içərisinə nüfuz
edərkən onun daxilindəki həqiqəti görə bilmək qabiliyyəti olmalıdır.” (4.58)
Şair Nəbi öz yaradıcılığında müşahidə ilə ifadəni, məzmunla formanı ustalıqla uzlaşdıran sənətkarlardandır. Onun vücudnamə və əlif-ləmlarını oxuyanda sənətkarlığının səviyyəsi bir daha məlum olur. Yeri gəlmişkən, tədqiqatçı E. Məmmədli şairin “Bənzərsən” rədifli vücudnaməsinin
ötən əsrin 30-cu illərində toplayıcılar tərəfindən “Koroğlu” dastanına daxil olunduğunu qeyd edir. Şair insanın üç, beş, on, on dörd, on beş, iyirmi
dörd, otuz, qırx, əlli, altmış, səksən, doxsan və yüz yaşlarındakı cismani
və ruhi vəziyyətini cəmi beş bəndlik şeirdə böyük ustalıqla təsvir etmişdir:
Səksənində sinnin enər dizinə,
Doxsanında qubar qonar gözünə.
Nəbim deyər çünki yetdin yüzünə,
Uca dağ başında kola bənzərsən. (6.114)
Şair Nəbinin qıfılbəndlərini və əlif-lamlarını da xüsusi araşdırmağa
dəyər. Çünki nə dini, nə də dünyəvi təhsil görməmiş bir insanın bu qədər
dərin biliyə malik olduğunu təsəvvür etmək çətindir. Şair Nəbi “Altı”,
“Dörd”, “Beşa-beş”, “Var” və “Bircə yol” rədifli qıfılbəndlərində dünyanın
yaranışı ilə bağlı suallar verir, insanları aləmin hikmətləri ilə üz-üzə qoyur:
Əvvəl ibtidadan xəlqi-aləmdə,
Qəni-mövlam nə deyibdi bircə yol?
Yeddi qat yer, doqquz qat göy qurğusu,
Qüdrətindən tən yarandı bircə yol. (6.110)
Tədqiqatçı A.Əmrahoğlu yaradıcılığın ənənəyə çevrilməsi barədə
yazır: “Uzun illərin yaradıcılıq təcrübəsi tarixin sınağından keçəndən sonra
ədəbi ənənə hüququ və imtiyazı qazanır. Bədii əsərin məzmunu və ifadəsi də
məhz əsrlər boyu formalaşan həmin ənənənin davamı və inkişafıdır. Böyük
və həqiqi sənətkarın yaradıcılıq axtarışlarında novatorluq ədəbi kəşfdir və bu
kəşfin bədii nümunə kimi formalaşması bütün hallarda birbaşa ənənə ilə
bağlıdır: 1. Sənətkar ənənəyə yaradıcı şəkildə yanaşır, onun realizə
olunmamış potensial imkanlarından orjinal şəkildə istifadə etməklə novator
bir təcrübənin əsasını qoyur; 2. Novatorluq ənənə ilə mübarizədə, onun yaxşı
mənada təkrar olunmaması naminə “inkarı”ilə yaranır.”(11.121)
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Şair Nəbinin yaradıcılığında məhz novatorluğun birinci forması özünü göstərir, yəni o, ənənəyə yaradıcı şəkildə yanaşır. Məsələn, son axtarışlarımız zamanı əldə etdiyimiz “Yerlə göyün bəhsi” divanisi bu cəhətdən
xarakterikdir. Şair hər iki aləmin insan varlığındakı, yaşamındakı başlıca
rolunu özünəməxsus deyim və duyum tərzi ilə ifadə etmişdir:
Yer dedi:
Gəl doğru söyləyək, dərdə dəva məndədi,
Həm ziyarət, həm ticarət, zövqü-səfa məndədi.
Neçə min il Süleymanlar hökm eyləyib taxtımda,
Əzəl-əzəl binə salan tüm baba məndədi.
Göy dedi:
Güllərinə nəm gətirən canlı duman məndədi,
Məndən yağar, səndən bitər, abı-leysan məndədi.
Qətrəsində bir məlakə hesabını görən var,
Üz qoyubdu ibadətə, huri-qılman məndədi. (12)
Şairin yaradıcılığından bununla bağlı onlarla misal gətirə bilərik.
Şair Nəbi dastan yaradıcılığında improvizasiyanın, təkmilləşdirmənin
bacarıqlı ustası olmuşdur. Ustad sənətkar dastanlara yaradıcı münasibət
bəsləyir, onları yenidən işləyir, estetik duyuma uyğun olaraq tamamlayıbtəkmilləşdirirdi. Buna görə də dastanlarımızı Şair Nəbinin söyləməsində
eşidənlər, həmin dastanların digər variantlardan fərqləndiyini qeyd edirlər.
(13.22) Məsələn, “Şah İsmayıl” dastanında Ərəbzəngi öz yurd-yuvasından
ayrılanda qubarlanır, dərdini “Veran olmuş qal vətənim, qal indi” deyə
misralara tökür və yola düşür. Şair Nəbinin variantında isə Şah İsmayıl
Ərəbzəngiyə “Əgər belə kədərlənir, yurd-yuvadan, qalaçandan ayrılmaq
istəmirsənsə, gəl qal öz yerində, getmə” deyir. Ərəbzəngi isə razı olmur:
Cifeyi dünyanın vəfası yoxdu,
Dinin də İslama cəfası çoxdu.
Qiyamət zəhmindən çün ərəb qorxdu,
Məndən sonra viran olan qal indi.
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-deyib yola düşür. Aşıq Hüseyn Saraclının şəhadətinə görə, Şair Nəbi
dastana bu sözləri əlavə etməklə Ərəbzənginin kədərini daha təsirli ifadə
etmək istəyirdi. (13.23) Onun bu cür təkmilləşdirmələri söylədiyi bütün
dastanlarda hiss olunurdu. Təsadüfi deyil ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz
kimi, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini toplayanlar, Şair Nəbinin
ustadnamələrini və qoşmalarını dastanlara daxil etmişlər. Bu da ustad sənətkarın yaradıcılığı ilə klassik xalq ədəbiyyatı arasındakı ilahi uyğunluğun, ilahi vəhdətin nəticəsidir. O, ənənədən qopmadan novatorluq etməyi bacarmış, öz şeirləri ilə söz sənətimizi daha da zənginləşdirmişdir.
Ustad Şair Nəbi öz xalqının təmsilçisi olduğunu bilirdi. Türkiyəli
araşdırmaçı prof. dr. Saim Sakaoğlu aşıq ədəbiyyatının, bütövlükdə Şair
Nəbi kimi saz-söz adamlarının türk xalq ədəbiyyatındakı yerini belə müəyyənləşdirir: “Aşıq ədəbiyyatı Türk xalq ədəbiyyatının üzərində ən çox
durulan mövzularından biridir. Həm Anadolu bölgəsində, həm Türk dünyasının digər bölgələrində aşıq ədəbiyyatı ilə bağlı dəyərli işlər aparılmışdır. Bağrından bir çox qəhrəman çıxaran uca millətimizin qəhrəman-lıqlarını dastanlarda, sevgilərini qoşmalarda söyləməsi üçün bir təmsilçi çıxarılması lazım gəlirdi. Bax, həmin təmsilçilər aşıqlardır. Tarixin bir dövründə ozan, bir dövründə xalq şairi, saz şairi, aşıq kimi adlarla anılan bu
ənənənin təmsilçilərinin dəyişməz bir musiqi aləti vardır: saz. Yenə aşıqlarımızın Türk cəmiyyəti içində daimi bir vəzifəsi vardır: o da xalqın sözcüsü olmaqdır”. (14.5)
Bizim də vəzifəmiz belə ustad sənətkarların söz xəzinəsini axtarıb
tapmaq, yazıya köçürmək, zəngin şifahi xalq yaradıcılığının, bütövlükdə
mədəniyyətimizin faktına çevirməkdir. Bu məqsədlə apardığımız axtarışlar nəticəsində əldə etdiyimiz 26 şeir Şair Nəbinin irsinə daha geniş aspektdən baxmağa imkan verir. Onun bu gəraylı, qoşma, divani və qıfılbəndlərində yuxarıda bəhs etdiyimiz sənətkarlıq xüsusiyyətləri özünü aydın göstərir. Şair Nəbi söz xəzinəmizə bəxş etdiyi incilərlə dədələrdən yadigar qalan mirası daha da zənginləşdirmiş, ona yeni nəfəs, yeni rəng və
məna çalarları gətirmiş, adını ustadlar sırasına yazdıra bimişdir.
Son illərdə Şair Nəbinin yaradıcılığına maraq artmış onun şəxsiyyəti, şeiriyyəti və sənətkarlığı tədqiqatçılar və şairlər, eləcə də ziyalılar
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Ustad sənətkarı “... bütün XX əsr
boyu, ta bugünümüzədək Borçalı mahalının ağır məclislərində dilimizin,
şeirimizin və ruhumuzun ağasına, sultanına çevrilmiş ulu bir şair və şəxsiyyət kimi dəyərləndirir, “məclis aparmaq qabiliyyətini, natiqliyini, ha141
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zırcavablığını, dastan danışmaq və yaratmaq bacarığına” qeyd edir, “... bu
gün Azərbaycan elmi və ədəbi mühitində böyük şöhrət və nüfuz qazanmış
Borçalı ziyalılarının əksəriyyətinin Şair Nəbi poeziyasının işığında nurlandığını, onun ədəb-ərkan məclislərində insanlıq dərsi keçdiyini” təsdiqləyirlər. (6.3) Şair Nəbinin həm də “XX əsrin birinci yarısında Borçalı aşıq
məktəbinin zirvəsi,... özündən əvvəlki xələfləri ilə sələfləri arasında mötəbər bir körpü...” (E. Məmmədli) (6.5) adlandırırlar.
Şair Nəbi təkcə ustadlardan öyrənməklə qalmamış, həm də öyrəndiklərini saz-söz həvəskarlarına böyük səxavətlə öyrətmişdir. Bu mənada
onun Borçalıda özündən sonra yaranan aşıq poeziyasına təsirini də xüsusi
qeyd etmək lazımdır. Təsadüfi deyil ki, Şair Nəbinin təsiri Borçalı aşıq
mühitində bu gün də duyulmaqdadır.
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Традиционное и новое в творчестве Поэта Наби Борчаллы
РЕЗЮМЕ
Ашыгская поэзия развивалась, опираясь на верности традициям и распо-ложении ко всему новомутак как два компонента этого процветания едины. Эта
специфичность присуща и ашугской школе Борчаллы. Будучи великим мастером
творчества, верным традициям уже сформировавшейся ашугской поэии, ашыг
Наби вместе с тем считае своим долгом внести своё собственное поэтическое
слово.Свойственным ему творческим слогом поэт Наби ступенчато использует
различные формы и жанры художественной литературы. Его поэтическое
сокровище, пройдя много испытаний, заслужило бессмертие.
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Novelty and tradition in Poet Nabi Borchali literary activities
SUMMARY
Ashug poetry has developed by referring two main pillars -devotion to tradition
and inclination to novelty. Because two components of progress are closely connected
with each other.That is a specific feature of Borchali ashug school. Poet Nabi who is a
great master of ashug poetry has done novelties and kept his loyalty to classic ashug
traditions.He has very skillfully used different form and genres of folk literature. His
poetic treasure has proved itself and deserves to live longer.
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Ramin ALLAHVERDİYEV
ZAMANIN MIFOLOJİ TƏFƏKKÜRDƏ MODELLƏŞMƏSİ
Zamanın müxtəlif rakurslardan dərki onu qavrayan düşüncə tərzinin
özündən də asılıdır. Başqa sözlə, zamanın mifoloji təfəkürdə qavranılıması onun mifoloji düşüncənin spesifik xüsusiyyətləri çərçivəsində dərk
olunması deməkdir. Mifoloji təfəkkürün bu kimi xüsusiyyətlərindən bəhs
edən E.M.Meletinski yazır: ”Mifoloji təfəkkürün bəzi xüsusiyyətlərinin
nəticəsidir ki, “ibtidai” insan hələ özünü onu əhatə edən ətraf aləmdən
aydın şəkildə ayırmamış və təbiət obyektlərinə öz məxsusi xüsusiyyətlərini köçürmüş, onlara həyat, insani hisslər, şüurlu, məqsədli təsərrüfat
fəaliyyəti, insan fiziki körkəmində çıxış etmək imkanı, sosial təşkilata
malik olmaq və bu kimi xüsusiyyətləri şamil etmişdir. Bu “ilkin-ayırdedilməzlik” insanın özünün təbii aləmlə vəhdətini instiktiv duymasının,
təbiəti stixik dərketməsinin deyil, məhz insanı təbiətdən keyfiyyətcə ayırd
etməyi bacarmasının nəticəsidir” (1, s. 164-165).
Göründüyü kimi, ətraf mühiti, orada baş verənləri sinkretik şəkildə qavrayan mifoloji təfəkkür zaman anlayışına da bu sinkretik qavrayış prizmasından yanaşır. Buna görə mifik düşüncədə zaman anlayışı ayrıca mücərrəd
bir proses kimi qavranılmır və maddi olan varlıqların fonunda dərk olunur.
Zamanın mifoloji düşüncədə maddiləşməsi məsələsindən bəhs etmiş
rus alimi Steblin-Kamenski yazır: “...Bununla belə, edda miflərində zamanın
mücərrəd proses kimi qavranılmasının hansısa bir izini görmək qeyrimümkündür. Bu miflərdə məkani, yəni predmetiv-hissi təsəvvürlər zaman
haqqında təsəvvürlərlə eyniləşdirilir. Buna görə, edda miflərində əks olunan
məkan haqqında təsəvvürlərdə məkana daxildən baxış olduğu kimi, bu miflərdə əks olunan zaman haqqında təsəvvürlərdə də zamana daxildən baxışı,
yəni dərk olunan subyektə nisbətən qarışıq istiqamətliliyi, zaman sferasında
qarışıq subyekt-obyekt münasibətlərini müəyyən etmək olar” (2, s. 44).
Burada zamana daxildən baxış dedikdə, zamanın insan özü də daxil
olmaqla ətraf aləmlə sinkretik vəhdətinə həmin vəhdətin öz içindən
baxılması nəzərdə tutulur. Belə olduqda, zaman bu vəhdətin özü və yaxud
istənilən bir hissəsi ilə də təmsil oluna bilir. Ona görə də bu vəhdəti təşkil
edən ayrı-ayrı mifoloji obrazlar (bitki, heyvan, insan, ay, ulduz və s.) həm
də zamanı simvolizə edir.
Azərbaycan mifologiyasında zamanın maddiləşməsi məsələsi araşdırılmasa da, bu məsələ bir neçə müəllifin diqqətini bu və digər şəkildə
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çəkmişdir. Prof. M.Seyidov “Oğuzdan üç yüz altmış altı alp qopdu, igirmi
dört xas bəy, otuz iki sancaq Sultan Salur Qazan aqçisi Quzan peklisi
Qormuş oğlundan Qorqud” (3, s. 6) arxaik oğuz atalar sözünə əsaslanaraq,
zamanın insan şəklində təsəvvür edilməsini göstərmişdir (3, s. 6-7). Yuxarıdakı atalar sözünə əsaslanan dok. S.Rzasoy da qeyd edir ki, “Mifoloji
DM-də (Dünya Modelində - R.A.) zaman maddiləşir, məkani dəyərlərdən
qavranılaraq məkani-maddi obraz kimi təsəvvür olunur” (4, s. 11).
Beləliklə, mifoloji təfəkkürdə zaman ayrılıqda mücərrəd bir hadisə kimi
deyil, məkan-zaman kontiniumu kimi qavranılır. Məkan-zaman kontiniumu
isə maddi varlıqlarda inikas olunur. O.M.Freydenberqin təbirincə desək, “Zaman ibtidai şüurda müəyyən hissələrə malik olan məkan görkəmində təsəvvür
olumuş; məkan isə əşyalar görkəmində qavranılmışdır” (5, s. 20). Deməli,
mifoloji təfəkkürdə zaman maddiləşərək müəyyən maddi varlıqlar formasında
modelləşir. Bu halda “modelləşmə” bir proses olaraq diqqəti cəlb edir.
Model və modelləşmə anlayışlarından genış şəkildə bəhs edən
V.A.Ştof göstərir: “Model dedikdə, biz, əlbəttə, xarici aləmin insan
şüurunda elementar formalar və vasitələrlə əks olunmasını deyil, insan
şüurunun çox mürəkkəb və çoxobrazlı formaları və üsulları ilə birgə
əksini nəzərdə tuturuq. Biz həmçinin əks etdirmənin ayrı-ayrı aspeklərini
(baxmayaraq, onlar burada müəyyən mənaya malikdir) deyil, qnoseoloji
planda əks etdirməni nəzərdə tuturuq” (6, s. 130). Müəllif həmçinin
modellərin məzmunca ətraf aləmlə əlaqədə olmasını, gerçəkliyi şüurda
ideya, fikir formasında əks etdirdiyini qeyd edir (6, s. 132).
V.Q.Afanasev isə yazır ki, “model hər şeydən əvvəl tamın ayrı-ayrı
komponentlərini, eləcə də tamın digər komponentlər və funksiyalarla bağlılığı xaricində olan müəyyən funksiyalarını əks etdirir. Əslində, təqlid
edilən konkret tamın təşkili öz-özlüyündə onun bütün komponentlərinin
qarşılıqlı təsir və ayrılmaz bağlılığını, onun bütün xüsusiyyətlərini, funksiyalarının vəhdətini ifadə edir” (7, s. 226).
“Model” terminin müxtəlif mənalarda işləndiyini və hər tədqiqatçıda
öz anlamına malik olduğunu göstərən A.F.Losev yekun olaraq, belə
qənatə gəlir: “Beləliklə, model tərəfimizdən təhlil edilmiş nəşrlərdə bu və
ya digər obyektlərin məntiqi sistem və onun elementlərinin məna münasibətlərinin təsbit edilməsi nəticəsində dəqiq strukturun qurulmasına əsaslanan verilmiş əksi kimi izah olunur” (8, s. 226)
Göründüyü kimi, elmi ədəbiyyatda model və modelləşmə məsələsi ilə
bağlı fikirlər bir-biri ilə tam səsləşməsə də, onları ümumiləşdirən mülahi145
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zələr daha çoxdur. Belə mülahizələrdən ən başlıcası model anlayışına formaməzmun vəhdəti prizmasından yanaşılmasıdır. Modeləşmə hər hansı bir
məzmunun formaya aid edilməsini nəzərdə tutur. Mifoloji təfəkkürdə
modelləşmə bu və ya digər mifik semantikanın hər hansı bir formaya müncər
olunması kimi özünü göstərir. Burada ayrı-ayrı mifoloji varlıqlar (obrazlar)
arxetipik məzmunlu modellər kimi təqdim olunur, yəni həmin mifik obrazlar
həm də mifoloji semantik funksiyalarla yüklənmiş modellər kimi anlaşılır.
Beləliklə, mifoloji təfəkkürdə maddiləşmiş halda qavranılan Zaman anlayışı mifik semantikasını maddiləşdiyi varlıqlara müncər edərək, zamanın mifik
modelləri kimi meydana çıxır. Burada mifoloji təfəkkürdə zamanın modelləşməsi dedikdə, insanın özünün, yaşam tərzinin ətraf aləmlə vəhdətdə dərkini
ehtiva edən zaman-məkan kontiniumunun maddi varlıqlar görkəmində, yaxud
əşyavi formada qavranılaraq təqdim olunmasını nəzərdə tuturuq.
Maddi varlıqların canlı və cansız olmaqla iki yerə bölünməsi zamanın
mifoloji təfəkkürdə modelləşməsinin də bu iki istiqamət əsasında təsnifləndirilməsini şərtləndirir. Birincisi zamanın canlı varlıqlar, ikincisi isə
cansız varlıqlar görkəmində modelləşməsidir. Canlı varlıqların üçlü (bitki,
heyvan, insan) təsnifinə uyğun olaraq, mifoloji təfəkkürdə zamanın modelləşməsini də üç yerə bölə bilərik:
1. Zamanın bitkisəl modelləşməsi;
2. Zamanın zoomorfik modelləşməsi;
3. Zamanın antropomorfik modelləşməsi.
Təqvim mifləri arasında zamanın zoomorfik obrazda modelləşməsi
özünü geniş şəkildə göstərir. Mifoloji təfəkkürdə zamanın canlı maddi
varlıq kimi qavranılması həm də zoomorfik mifoloji modellərlə xarakterizə olunur. Qədim türk xalqlarının istifadə etdikləri on iki heyvanın adını
daşıyan on iki illik təqvim sistemi timsalında bunun şahidi ola bilərik.
Mahmud Kaşğari möhtəşəm “Divani lüğət-it türk” kitabında həmin təqvimdən bəhs edir və təqvimin illərini aşağıdakı ardıcıllıqla sadalayır:
“Ud yılı: sığır(inək) ili.
Pars yılı: qaplan ili.
Tavışğan yılı: dovşan ili.
Nək yılı: timsah ili.
Yılan yılı: ilan ili.
Yund yılı: at ili.
Koy yili: qoyun ili.
Biçin yılı: meymun ili.
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Takağu yılı: toyuq ili.
İt yılı: it ili.
Tonquz yılı: donuz ili.
Say donuz ilinə çatanda dönərək yenə siçan ilindən başlanır”(9, s.
354-355).
On iki heyvanı səciyyələndirən bu təqvim, əslində, mifik düşüncədə
zamanın on iki zoomorfik obrazda modelləşməsinin ifadəsidir. Ayrı-ayrılıqda
hər bir heyvanı təmsil edən il zamanın on iki müəyyənləşdirilmiş müvafiq
hissədən ibarət zoomorfik modeli kimi anlaşılır. Başqa cür desək, on iki
heyvanı rəmzləşdirən bu qədim türk təqvimi mifoloji təfəkkürə görə zamanın
on iki zoomorfik modelidir. Bu cəhətdən həmin zoomorfik modellərin semantik laylarını üzə çıxarmaqla təqvim miflərinin dəruni mahiyyətini müəyyən
rakurslardan işıqlandırmağa nail ola bilərik. Həmçinin, bu səpkidə əski düşüncənin öyrənilməsi bizə qədim türk yaşam tərzi haqqında dəyərli informasiyalar
hasil etməyə imkan yaratmış olar. Zamanın zoomorfik modellərinin semantikasını araşdırarkən burada iki məqama, birincisi, üzdə olan məzmuna və
ikincisi, alt qatdakı mifiloji semantikaya diqqət yetirmək lazımdır.
Beləliklə, müasir dövrdə də istifadə etdiyimiz on iki heyvanı səciyyələndirən on iki illik təqvim bizə zamanın on iki zoomorfik modelini
təqdim edir. Bu modellər aşağıdakılardır:
Zamanın siçan zoomorfik modeli;
Zamananın öküz zoomorfik modeli;
Zamanın qaplan(pələng) zoomorfik modeli;
Zamanın dovşan zoomorfik modeli;
Zamanın əjdaha zoomorfik modeli;
Zamanın ilan zoomorfik modeli;
Zamanın at (kund) zoomorfik modeli;
Zamanın qoyun zoomorfik modeli;
Zamanın meymun zoomorfik modeli;
Zamanın toyuq zoomorfik modeli;
Zamanın it zoomorfik modeli;
Zamanın donuz zoomorfik modeli.
On iki illik qədim türk təqvim sisteminin birinci ili siçan ili adlanır.
Bəzi xalqların əski dünyagörüşlərində əksini tapan siçan obrazı bu məsələyə
özünəməxsus şəkildə aydınlıq gətirir. Dünyanın bir sıra qədim xalqlarının,
qədim türklərin, Şərqi və Mərkəzi Asiya, həmçinin, Rusiya xalqlarının mifoloji dünyagörüşlərində siçan obrazı ilə bağlı motivlər öz əksini tapmışdır.
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Qədim türk mifoloji məfkurəsində zaman-məkan kontinumu həm də
öküz zoomorfik modelində təqdim olunurdu. Burada öküz zoomorfik modeli
əski türklərin dünya, kainat haqında mifoloji təsəvvürlərini özündə əks etdirir.
Öküzlə bağlı belə mifik təsəvvürlər aşağıdakı bir mifoloji mətndə bu şəkildə
özünü göstərir; “Dünya böyük və qırmızı bir öküzün tək buynuzu üstündə
dayanır. Bu buynuzu yorulanda öküz dünyanı o biri buynuzuna atar, bundan
dünya sarsılır və buna zəlzələ deyilir; Yer sarsntısı deyilir” (10, s. 10).
Öküz obrazı ilə kainatın əlaqələndirilməsi öküzün bir sıra mifoloji
funksiyalarının daşıyıcısı olmasını daha da qabardır.
On iki illik təqvim sistemində illərdən birinin qaplan və ya pələnglə
təmsil olunması mifoloji təfəkkürdən gələn zaman məfhumunun zoomorfik
modellərindən biridir. M.Kaşğari “Divani lüğət-it türk” əsərində həmin ilin
Pars ili kimi adlandırıldığını göstərir(9, s. 354). Ümumiyyətlə, qədim türk
dünya görüşündə pars, qaplan, pələng obrazları öz əksini tapır. M.Uraz
göstərir ki, Barsancar adlı boyun onqonu Kaplan, Pars idi . Onqonu qaplan,
yaxud bars olan boy sonbaharın başında Ağ Xana bir köpək balası qurban
edərdi (10, s. 169). Müəllif, həmçinin, qeyd edir ki, “Taoizmə görə, boşluq
dörd səmtə ayrılmışdır. Bu dörd səmtin idarəsi hərəsi tanrılaşdırılan bir
heyvana verilmişdir. Batı səmtinin idarəsi də bu heyvandadır. O bölgə bunun
adını daşıyır” (10, s. 44-45). “Kitabi-Dədə Qorqud” un məşhur qəhrəmanlarından Salur Qazan həm də “Qaraçuğun qaplanı” idi. Qaplan ili həm də
pələng ili kimi təqdim olunur. Buna səbəb türk xalqları da daxil olmaqla şərq
xalqlarının mifik dünyagörüşündə qaplan obrazınn digər bir ekvivalentinin,
yəni pələng obrazının da geniş yayılmasıdır.
Dovşan obrazı ilə bağlı mifoloji görüşlər türk mifik mətnlərində
əksini tapmasa da poetik obraz kimi digər ümumtürk və milli folklor
nümunələrində rast gəlinir. Qədim Çin mifologiyasında və monqolların
mifoloji təsəvvürlərində isə dovşan zoomorfik modeli bir sıra mifoloji
funksiyalarla çıxış edir. Monqol qövmlərindən olan bir əfsanədə deyilir.
“İmperatriça Yinq-tien bir yuxu görmüşdü. Bu yuxuda qızıl bir tac
daşıyan, düz və bəzəksiz bir paltar geyinmiş, əlində də silah tutan bir tanrı
qarşısına çıxmışdı. Bu tanrının üz ifadəsi çox gözəl, özü də yaraşıqlı imiş.
Arxasınca da 12 qəribə heyvan gəlirmiş. Bu heyvanların içində qara bir
dovşan da var imiş. Bu qara dovşan birdən-birə atılıb imperatriçanın
qoynuna girmişdir. Imperatriça bu qara dovşandan hamilə olmuş və
imperator Tai-tsunqu doğmuşdur” (11, s. 555).
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“Türklərin inamına görə, əjdaha ili insanlara bədbəxtlik gətirəcək.
Adamların əmin-amanlığı pozulacaq. Hikkə-hiddətli olacaqlar” (12, s.
28). Belə bir inamın kökündə, şübhəsiz ki, əjdəha obrazının dərin mifoloji
semantikası durur. Bu mifoloji semantika həmin obrazın xaosu işarələməsi ilə bağlılıq təşkil edir. Mifik düşüncəyə görə, xaos funksiyası Zamanın
əjdaha zoomorfik modelinin əsas semantik qatını müəyyənləşdirmiş olur.
İlan zoomorfik zaman modelində olduğu kimi, əjdaha zoomorfik zaman
modeli də xaosu və bu semantik qəbildən olan zamansızlıq , məkansızlıq,
səhmansızlıq kimi məzmun laylarını özündə ehtiva edir.
“Qədim türklər ilan ilini (kursiv bizimdir – R.A.) belə bir inamla xarakterizə edirlər ki, ilan ilində çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Adi ehtiyatsızlıq başa bəla gətirəcəkdir” (12, s. 28). Belə bir inancın əsasında, şübhəsiz, ilan obrazının ilkin mifoloji təfəkkürdən gələn xaosu işarələyən funksiyasının sonrakı transformativ semantikası dayanır. İlan zoomorfik modelinin xaosla bağlı mifoloji funksiyası türk mifik təfəkküründə də əksini
tapmışdır. Şəcərei-Tərakimənin nəzm hissəsindən bir parçada deyilir;
Mavi göydən gəldi mavi ilan,
Hər adamı udar idi görən zaman.
Salur Qazan başını kəsdi, vermədi aman,
Alplar, bəylər görən varmı Qazan kimi?! (13, s. 98)
Bu parçadan aydınca görürük ki, dünyanın digər qədim xalqlarının
mifoloji dünyagörüşündə olduğu kimi, burada da ilanın başının kəsilərək
məhv edilməsi motivi xaosdan qurtulmaq, kosmosa keçmək semantikasını
ifadə edir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, “Kitabi-Dədə qorququn”un məşhur
qəhrəmanlarından olan Salur Qazanın burada ilanın başını kəsərək məhv
etməklə yaradılış aktını yerinə yetirməsi onun demurq (və yaxud tanrı)
mifoloji funksiyasının daşıyıcısı olduğunu üzə çıxardır.
Məlum olduğu kimi, əski türk-oğuz dünyasını atsız təsəvür etmək
belə mümkün deyil. Atı özünə qardaş, ən etibarlı dost sayan qədim türklərin həyatında mühüm yer tutan bu sədaqətli heyvan onların dünyagörüşlərinə, şifahi xalq yaradıcılığına da dərin sirayət etmişdir. Buna görə də at
obrazı türk mifoloji mətnlərində, həmçinin, digər folklor nümunələrində
çox önəmli yerlərdən birini tutur. Bu nümunələrdə atın ən ilkin arxetipik
məzmunu belə qorunub saxlanılmışdır. At obrazının mifoloji funksiyaları
olduqca genişşaxəlidir.
Qoyun obrazı mifik baxımdan arxaik semantikaya malikdir. Dünyanın yaradılışı ilə bağlı olan bu semantika yaradılış haqqındakı mifoloji
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baxışların bir qədər sonrakı transformativ variantı kimi üzə çıxır. Belə bir
mifoloji məzmun türk mifik məfkurəsində də dünyanın, kainatın qavranılması ilə bağlılıq təşkil edir. ”Şəcərei-Tərakimə” kitabında göstərilir ki,
Gün xan bir qoyunu kəsərək sağ tərəfindəki 6 oğlu arasında ətin sağ
hissəsini, sol tərəfindəki 6 oğulun arasında isə ətin sol hissəsini müvafiq
olaraq 12 oğluna 12 hissə olmaqla bölüşdürür (13, s. 68-69). Bu bölgü
türk mifoloji təfəkküründə ayrı-ayrı maddı (məkani) hissələrdən ibarət
zaman-məkan kotiniumunun (və yaxud dünyanın, kosmosun) qoyun (zoomorfik modeli kimi) obrazında dərkidir.
On iki illik təqvim sitemində meymun zoomorfik zaman modelini
digərlərindən fərqləndirən başlıca cəhət onun, başqa cür desək, meymun
obrazının türk mifoloji məfkurəsinə yabançılığı ilə səciyyələnir. Meymunla bağlı mifoloji görüşləri əks etdirən nümunələrə ümumtürk və milli
mifologiyamızda rast gəlmədik. Türklərin məskunlaşdığı areallarda meymunların çoxluq təşkil etməməsi, yəni, coğrafi-bioloji amil də, heç şübhəsiz, əski dünyagörüşlərə təsir etmişdir.
Türklərin mifik dünyagörüşündə quş obrazları (Simurq, Humay,
Sunqar və s.) mühüm və önəmli yerlərdən birini tutur. Mədəni oturaq
həyata keçməklə əski mifoloji görüşlərdə geniş şəkildə rast gəlinən bu
mifik quş obrazları da sonrakı folklor nümunələrində tədricən oturaq
həyat tərzini əks etdirən quş obrazlarına (toyuq və s.) öz yerini vermişdir.
Fikrimizcə, on iki heyvanı təmsil edən türk təqvim sisteminin illərindən
birinə türk mifik mətinlərində daha geniş yayılmış digər əski mifoloji quş
obrazlarından birinin adının verilməməsinin və əksinə, nisbətən sonrakı
oturaq yaşam tərzini xarakterizə edən toyuq (xoruz) adının verilməsi də
bununla izah olunmalıdır. Lakin, qeyd olunmalıdır ki, əski mifoloji quş
obrazlarına xarakterik bəzi mifik funksiyalar arxetipik şəkildə toyuq obrazında ehtiva olunmuşdur. Bu mifik funksiya mifoloji strukturun köməyi
ilə üzə çıxarıla bilir. “Şəcərei-Tərakimə” də göstərilir ki, xan sağ tərəfdə
qırx qulaç şüvül qurmağı, uclarına qızıl toyuq bərkitməyi, sol tərəfdə qırx
qulac şüvül qurmağı və uclarına gümüş toyuq bərkitməyi əmr edir (13, s.
66). Şübhəsiz ki, bu ritualda toyuq obrazı bir sıra arxetipik məzmunla
yüklənmiş haldadır. Belə bir arxetipik məzmundan birini S.Rzasoy qeyd
edir; “Buzukların qızıl toyuğa, uçukların uyğun olaraq gümüş toyuğa ox
atmaları “ov törəni” semantemini bərpa etməyə imkan verir” (14, s. 68).
On iki illik təqvim sistemində yer tutan zoomorfik modellərdən biri
də it zoomorfik zaman modelidir. İt obrazı ilə bağlı mifoloji motivlər
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dünyanın bir sıra xalqlarının əski düyagörüşlərində geniş yayılmışdır. Qədim Çin mifologiyasında it obrazının bir sıra mifoloji funksiyaları var.
Bunların arasında xilaskar və məhsulverici funksiyaları da özünü göstəri.
İt obrazının ruzi-bərəkət rəmzi kimi özünü göstərməsi Azərbaycan mifoloji mətnlərində də geniş şəkildə əksini tapır. Əski türk dünyagörüşündə it
əcdad kultunu da ifadə etmişdir. Ümumtürk mifoloji görüşlərində it obrazına alternativ variant kimi özünü göstərən qurd (börü) obrazı dərin və
çoxşaxəli mifoloji funksiyalara malikdir. Bizə elə gəlir ki, it zoomorfik
zaman modeli qurd obrazının sonrakı, lakin həm də müəyyən özünəməxsusluğu ilə səciyyələnən transformativ variantı kimi izah olunmalıdır.
Murat Uraz qeyd edir ki, Tunukların onqonu donuz idi. “Onqonu
donuz olan boy da qışın başında Sarı Xana bir donuz yavrusu qurban
edərdi” (10, s. 169). Müəllif donuzla bağlı belə bir əski inamın olduğunu
da göstərir: “Xəstə bir insanın günahlarını yumaq üçün qurban edilən
donuz altı parçaya ayrılır, xəstənin üstünə qoyulurdu. Bundan sonra xəstə
adam qutsal su ilə yuyunurdu. Daha sonra donuzun bütün orqanları
xəstənin eyni orqanlarının əvəzi olaraq cinlərə hədiyyə edilirdi” (10, s.
179). Donuzla bağlı mifik görüşlər əski türk mifoloji nümunələrində özünəməxsus şəkildə əksini tapır. Az da olsa, donuzla bağlı əlimizə gəlib çatmış mifoloji nümunələr donuz obrazının türklərin müsəlmanlığı qəbul
etməsindən sonra islamın təsiri ilə (“Qurani-Kərim” də donuz, donuz əti
haram buyrulur) ümumtürk folklorunda öz yerini, funksiyasını itirdiyini
söyləməyə əsas verir. Bununla belə, donuz obrazı bu və ya digər formada
türk məfkurəsində üzə çıxır. On iki illik qədim türk təqvim sistemindəki
donuz zoomorfik modeli də bu cür üzə çıxmanın nəticəsidir.
ƏDƏBİYYAT
1. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. Москва: Наука, 1976, 406 с.
2. Стеблин К. Миф. Ленинград: Наука, 1976, 102 с.
3. Seyidov M. Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları. Bakı: Yazıçı, 1983, 326 s.
4. Rzasoy S. Oğuz mifinin paradiqmaları. Bakı: Səda, 2004, 200 s.
5. Фрейденберг O. М. Миф и литература древности. Москва: Главная
редакция восточной литературы издательства «Наука», 1978, 605 с.
6. Штоф В.А. Моделирование и философия. Ленинград: Издательство
«Наука» Москва, 1966, 301 с.
7. Афанасьев В. Ф. Проблема целостность в философии и биологии.
Москва: Мысль, 416 с.
8. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. Москва: Издательство Московского
Университета, 1982, 480 с.

151

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010
9. Kaşğari M. Divanü Luğat-it-türk. Dörd cilddə. 1-ci cild. Tərcümə edən və
nəşrə hazırlayan Ramiz Ə. Bakı: Ozan, 2006, 512 s.
10. Uraz. M. Türk mifolojisi. Ankara: 1967, 244 s.
11. Ögəl B. Türk mifologiyası. 1-ci cild. Bakı: MBM, 2006, 626 s.
12. Novruz mərasimi və meydan tamaşaları. Bakı: V. İ. Lenin adına APİ-nin
mətbəəsi, 1991, 52 s.
13. Əbdülqazi B. Şəcərei-Tərakimə. Bakı: Azərbaycan Milli Ensklopediyası,
2002, 146 s.
14. Rzasoy S. Oğuz mifi və Oğuznamə eposu. Bakı: Nurlan, 2007, 182 s.
РЕЗЮМЕ
В мифологическом мышлении моделирование времени
Специфические свойства мифологического мышления, соответствующие
требованиям понятия времени
понятия времени, материализируясь,
воспринимаются в виде разного материального существа в мифологическом
мышлении. Такое материализированное восприятие времени есть моделирование
времени в форме материального существа. Тюркская календарная система,
представляемая двенадцатилетных животным циклом, есть моделирование
времени в тюркском мифологическом мышлении. С мифологической точки
зрения двенадцать животных, представляющие годы того самого календаря, есть
зооморфические модели времени. Зооморфические модели такие, как мышь, бык,
каплан (тигр, барс), заяц, дракон, змея, лошадь (конь), овца, обезьяна, курица
(петух), собака, свинья (кабан) охватывают в отдельности своеобразные
мифологические функции пространственно-временного континуума.
SUMMARY
Model of time in mythological thinking
Fitting in accordance demands of specific characteristics of mythical thinking the
conception of time is perceives in image of material being in mythological thinking. This
materialization learning of time is models in image of material beings. Turks calendar
system which is represent twelve animals is model of time in turks mythological thinking.
From mythological view point twelve animals is represent years of this calendar are twelve
zoomorfogical models of time. Zoomorfogical models as mouse, ox, tiger (pars), hare,
dragon, snake, horse, sheep, monkey, hen, dog, swine privately each taken separately are
embrace specific mythological functions with time-place continuum.
Açar sözlər: mif, zaman (zaman-məkan kotiniumu), model, zoomorfik model, siçan,
öküz, qaplan (pələng, pars), dovşan, əjdaha, ilan, at, qoyun, meymun, toyuq, it, donuz.
Ключeвые слова: миф, время (пространственно-временной континум),
модель, зооморфическая модель, мышь, бык, каплан (тигр, барс), заяц, дракон,
змея, лошадь (конь), овца, обезьяна, курица (петух), собака, свинья (кабан).
Key words: myth, time, (time-place continuum), model, zoomorfogical model,
mouse, ox, tiger (pars), hare, dragon, snake, horse, sheep, monkey, hen, dog, swine.
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“UNİVERSİTETDAXİLİ 50+50
QRANT PROQRAMI”
Hikmət QULİYEV
TÜRK MƏDƏNİYYƏTİNDƏ AT OBRAZININ
FOLKLOR SEMANTİKASI
Azərbaycan folklorunda, ümumilikdə türk mədəniyyətində mövcud
olan zoomorfik yardımçı obrazlardan ən mühümü at obrazıdır. Nağıllarda,
dastanlarda və digər mətnlərdə bu obraz qəhrəmanın əvəzolunmaz
köməkçilərindən biri olub, onun bütün fəaliyyətlərində vacib rol oynayır.
Hər şeydən öncə qeyd etmək gərəklidir ki, mətnlərdə at obrazı bəzi
hallarda əcdad kultu ilə əlaqədə ortaya çıxır. Belə ki, qəhrəmana yardımçı
at obrazı ata və yaxud baba tərəfindən birbaşa, ya da yuxuda və ya
məzarda təqdim edilir. Məsələn, “Çal at, Qonur at” nağılında vəfat edən
ata övladlarına üç gün onun qəbrinə keşik çəkməyi məsləhət görür. Məhz
bu günlərdə kiçik oğul atanın verdiyi atları əldə edir (1, 135).
Qeyd etmək lazımdır ki, at və qəhrəman arasındakı əlaqə ilə bağlı bir
sıra tədqiqatlar mövcuddur (bax. 6; 9; 10). At obrazını cəngavər və at
aspektindən təhlil etməzdən əvvəl bu obrazın mədəniyyətdə tutduğu
mövqe barədə bir qədər danışmaq daha məqsədəuyğun olardı.
Türk xalqlarının hələ lap qədimlərdən atçılıqla məşğul olduğu
bəllidir. Lakin türklərin ata münasibəti atçılıqla məşqul olan bir xalq kimi
deyil, daha dərin və çoxmənalı olmuşdur. Yəni türklər ata bir qoşqu,
minik vasitəsi, ev heyvanı kimi münasibətdən daha çox, onun heyvanlar
içərisində insana yaxın olan, sədaqətli bir obrazını yaratmış və namus,
qeyrət simvoluna çevirmişdir. Atın türk düşüncəsində buraxdığı dərin iz
mədəni sistemin ən müxtəlif laylarında görünməkdədir. Belə ki,
təfəkkürdə yaradılmış obrazın ifadə olunduğu bütün mənbələrdə qayaüstü rəsmlərdə, folklorda, elmi əsərlərdə at obrazı bu və ya digər
şəkildə canlandırılmışdır. Bunların hər birinin ortaq tərəfi atın müqəddəs,
hörmətəlayiq bir varlıq kimi dəyərləndirilməsidir.
Qayaüstü rəsmlərdə at rəsmlərinin müxtəlif formalarda əksi atın
həmin regionda yaşayan tayfanın, qəbilənin həyatını əhatə etdiyini və
onlarla sıx təmasda olduğunu göstərir. Bu barədə olan tədqiqatların
birində at rəsmləri ilə bağlı deyilir: “Gəmiqayada at rəsmləri bir qayda
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olaraq minik və qoşqu qüvvəsi kimi göstərilmişdir. Atlı rəsmlərindən biri
nisbətən realist üslubda həkk edilmişdir. Qalın xətlərlə döymə qaydası ilə
təsvir edilmiş atın bədəni və quyruğu uzun, qulaqları şəklənmiş
vəziyyətdə təsvir edilmişdir. Onun belində dik vəziyyətdə oturmuş insanın
başı azca aşağı əyilmişdir (daş №140). Başqa bir daş üzərindəki atlı rəsmi
daha sxematikdir. Hərəkətdə olan atın belindəki insanın qolları dirsəkdə
qatlanaraq yuxarıya yönəlmişdir. Atın quyruğu düz istiqamətdə arxaya
uzanmış, qabaq ayaqları isə bir qədər irəliyə yönəlmişdir ki, bunlar da
onun qaçış vəziyyətində olmasına dəlalət edir (daş №322)” (4, 23).
At obrazının eposda əksinə ən yaxşı nümunə “Kitabi-Dədə Qorqud”
abidəsidir. Belə ki, eposun müqəddiməsindən tutmuş ayrı-ayrı boylarına
qədər atla bağlı müəyyən informasiyalar mövcuddur ki, bu da atın
mədəniyyətdə qazanmış olduğu statusla bağlıdır. Burada at hər şeydən
öncə qəhrəmanın ən mühüm atributlarından biri kimi səciyyələndirilir.
Məsələn, eposun müqəddiməsində yer alan “Sarb yürürkən Qazlıq ata
namərd yigid yenə bilməz; binincə binməsə, yeg”, “At yeməyən acı otlar
(bitincə) bitməsə, yeg”, “Ərin ağzın yeynisin at bilür” kimi ifadələr ata
olan münasibətin birbaşa ifadəsidir. Yaxud “Bəkil oğlı Əmranın boyunu
bəyan edər” boyunda deylir ki, “Qazan bəg aydır: “bu hünər atınmıdır,
ərinmidir?” “Xanım ərindir,” – dedilər. Xan aydır: “Yoq, at işləməsə, ər
ögünməz. Hünər atındır,” – dedi. Bu söz Bəkilə xoş gəlmədi. Bəkil:
“Alplar içində bizi qusqunımızdan balcığa baturdın,” – dedi” (3, 148).
Eposda baş verən bu hadisə, əslində ata etnik-milii psixoloji münasibətin
nəticəsi olub, oğuzların həyatında ata verilən dəyərlə bağlıdır. Eyni
zamanda eposdakı bu kiçicik qarşıdurma təsadüfi hadisə olmayıb, atın
mifoloji təfəkkürdən gələn enerjisinin epos poetikasına uyğun ifadəsidir.
Atın bu cür xarakteri Rəşiddədinin “Oğuznamə”sində də mövcuddur.
Lakin tarixçi təfəkkürü, dastanın yazıya alınma səbəbi ve s. kimi
faktorlarla əlaqədar olaraq burada bəzi dəşikiliklər olmuşdur. Belə ki,
dastanın “Oğuzun qaranlıq ölkəyə yürüşü və həmin ölkənin vəziyyəti”
adlı hissəsində qaranlıq ölkənin sərhəddinə çatan Oğuz oraya getmək üçün
ağıllı adamlarla məsləhətləşir. Və Qara Sülüyün atası Yuş Xoca onlara
deyir: “dörd qulunlu madyan və doqquz qoduqlu eşşək ayırıb adamları
mindirin. Qaranlıq ölkənin girşində əvvəl qulunlarla qoduqları bağlayın.
Qoy onlar qaranlığa girib lazım olan qədər getsinlər. Elə ki, madyanlarla
eşşəklər geri qayıtmağa başlayacaqlar, öz balalarına olan sevgi və onların
qoxusu onları gətirib çıxaracaq, beləliklə adamlar da sağ-salamat qayıda154
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caqlar” (2, 19). Həmçinin iki min atalar sözü və məsəllərdən ibarət olan
“Oğuznamə”nin XV-XVI əsrlərdə üzü köçürülmüş əlyazmasında da atla
bağlı külli miqdarda nümunələr yer almışdır (5).
Göründüyü kimi, yeraltı dünyaya getmək üçün minik vasitəsi olaraq
məhz at seçilir. “Bir şəxsin yuxusunda at belində bir yerdən başqa bir yerə
getməsi at belində kim varsa onun öləcəyinə” (8) inamı bildirir. Bu da atın
aləmlər arasında vasitəçi rolunu bir daha təsdiq edir. Bu isə atın mifoloji
düşüncədəki funksiyası – xaosla kosmos arasında əlaqələndiriciliklə birbaşa olaraq bağlıdır. Həm Dədə Qorqudun yuxarıda izah olunan səfərində,
həm də Oğuzun yeraltı dünyaya gedişində at bir vasitə kimi istifadə
olunur. Beləliklə, at xaosla kosmos arasında hərəkət etmə qabiliyyətinə
malikdir. Yəni at bu dünya ilə o biri dünya arsında keçidi reallaşdıran
ritual iştirakçısıdır.
Eyni zamanda elmi əsərlərdə də atla bağlı geniş məlumatlar verilmişdir. Bu məlumatlar yarı elmi, yarı mifoloji düşüncənin məhsuludur. Belə
əsərlərdə atla bağlı inamlar, görüşlər, həmçinin praktik bilgilər öz əksini
tapmışdır. Belə ki, Məmlük-Qıpçaq dönəminə aid bir abidə olan “Kitabül
Hayl”da atçılıq elmi ilə bağlı hər tərəfli məlumatlar verilir. Qıpçaq türkcəsində bizə gəlib çatan bu abidədə atın müqəddəs bir heyvan olması Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s) atla bağlı dediyi kəlmə ilə əsaslandırılır:
“Yaxşılıq qiyamət gününə qədər atın alnında yer alır”. Daha sonra yendə də
peyğəmbərin dilindən deyilir ki, “uğursuzluq üç şeydə olur: qadında, evdə,
atda”. Bundan əlavə kitabda at haqqında deyilir: “Atlar insana bənzərlər,
yaxşısı, pisi, ləl-cəvahir kimi dəyərli olanları, daş kimi adi olanları da
vardır” (7, 97). Ata olan məhəbbət, onun müqəddəs hesab olunması kitabda
xüsusu şəkildə ifadə olunmuşdur: “kitabı oxuyanlar onu sayğı ilə əllərinə
almalı və hətta onun məzmununu hər adama öyrətməməlidirlər. Bunula
bərabər bu kitab onun qiymətini bilməyənlərə göstərilməməlidir” (7, 97).
Göründüyü kimi, orta əsrlərdə elmi-praktik əsər olaraq istifadə olunan bu kitabda at haqqında geniş məlumatlar, onların növləri, insan həyatında oynadığı rolu, həmçinin atla bağlı dini-mifoloji məlumatlar yer almışdır.
Bütün bunları ümumiləşdirərək demək olar ki, at türk mədəni şüurunda yer tutan vacib obrazlardandır. Bu düşüncə ilkin qaynağını məişət
həyatından almaqla digər səviyyələrdə də öz əksini tapmışdır. At bir fenomen kimi qəhrəmanın vacib cizgisinə çevrilmişdir. Bu isə, öz növbəsində
at və cəngavər münasibətinin daha dərin qatlara gedib çıxmasını şərtlən155
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dirir ki, növbəti məqaləmizdə bu məsələni də diqqət mərkəzində saxlayacağıq.
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