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Sönməz Abbaslı
REGİONAL LƏTİFƏLƏRİN MÖVZU VƏ MÜNDƏRİCƏ
ÖZƏLLİKLƏRİ
Regional lətifələr mövzu və mündəricə etibarilə zəngin olub ictimai
həyatın müxtəlif sahələrini əhatə edir. Ailə-məişət, siyasi – ideoloji
düşüncə tərzi, tarixi hadisə və tanınmış kimsələrin həyatı ilə bağlı
məlumatlar, dini-mistik mahiyyət daşıyan əhvalatlar bu lətifələrin ana
xəttini müəyyənləşdirir.
Ailə-məişət mövzulu lətifələrin mahiyyətindən söz açan folklorşünas
T. Fərzəliyev yazır: “Ailə, məişət, tərbiyə məsələlərinə toxunan lətifələrdə
islahedici yumor qabarıqdır. İctimai rəftar və davranışdan bəhs edən
lətifələrdə isə yumorla yanaşı, bəzən satira da, hətta sarkazm da özünü
biruzə verir” (19, 244).
Bu mənada ailə-məişətdə özünə yer tapan çatışmamazlıqların
tənqidi, baş verən qüsurların ifşası bu mövzuda formalaşmış əksər
lətifələrdə gülüş hədəfinə çevrilmişdir. Maraqlıdır ki, “Rəhbər”,
“Məktəb”, “Dəbistan ” və s. kimi mətbuat orqanlarında bu mövzuya həsr
olunmuş gülməcələr də özünə yer tapmışdır. “Tuti” jurnalında xəstələnən
bir xəsisdən söz açılır. Həkimdən eşitdikdə ki, daha onun sağalmasına
ümid yoxdur, o xəsisliyi ölümdən üstün tutub öz inadından dönmür və
daxili aləmini belə nümayiş etdirir: O, “... elə isə lampanı söndürün, artıq
yanıb ziyan verməsin”, deyir (22, 41). Özgə bir lətifədə isə çoxarvadlılıq
gülüş hədəfinə çevrilmişdir. Dörd arvadı olan bir kişi xəstələnir. Arvadları
onu həkimə göstərmək üçün ikisi ayaqlarından, ikisi isə qollarından tutub
evin həyətinə endirirlər. Bu vaxt kişinin başı sallana qalır. Onu aparan
arvadlarına bildirir ki, sağalan kimi başından tutmaq üçün beşinci arvadı
da alacaq (22, 45).
Ailə-məişət mövzusunda olan bəzəmələrdə avamlıq, sadəlövhlük,
qanmazlıq, anlamazlıq kimi insan xarakterlərinə təsadüf edilir.
Cəmiyyətdə mövcud olan bu nöqsanlar Hacı dayının lətifələrində də gülüş
hədəfinə çevrilmişdir. Hacının gündə güzgüyə baxdığını görən arvadı
ərinin evdə olmamasından istifadə edib güzgüyə baxır. O, güzgüdə qadın
surəti görüb təəccüblə deyir: “ – Batt, a başı batmış! Mən də elə bilirdim
ki, kişi özünə baxır, sən demə güzgüdəki arvad imiş ”(5, 288).
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Bu mövzuda olan, məişətdə baş verən hadisələri gülüş hədəfinə
çevirən lətifələr çoxdur və onları bir araya gətirib təhlil etmək imkan
xaricindədir.
Ailə -məişət məsələləri cəmiyyətin tərkib hissəsi olduğu üçün o, həm
də ictimai məna kəsb edir. Ümumiyyətlə götürülərsə, regional lətifələrin
böyük bir qismi ictimai həyatda baş verən çatışmamazlıqların ifşasına
qarşı yönəldilmişdir. Bu isə, hər şeydən öncə, etnik mənəvi yaddaşdan,
xalqın düşüncə tərzindən qidalanaraq gələn tarixi ənənənin axarı kimi
diqqəti cəlb edir. Bu tarixi axarı – “XV –XVIII əsrlərdə ictimai məzmunlu
lətifələrin yaranmasına təsir edən hadisələri ümumiləşdirərək deyə bilərik
ki, bəşəriyyət tarixində yeni dövrün başlanğıcı sayılan XV –XVIII əsrlər –
yüksəliş, çiçəklənmə, tərəqqi dövrü qədimdən təşəkkül tapıb inkişaf
edərək gələn lətifə janrına istər- istəməz daha ciddi ictimai xarakter və
yeni məna vermişdir ” (17, 83).
Mövzu baxımından regional lətifələrin bir qismi də dini mahiyyət
daşıyan örnəklərdir. Bu qəbil gülməcələr içərisində müqəddəs varlıqların,
övliyaların, təriqət başçılarının fəaliyyətinə, təlimlərinə qarşı yönəldilmiş
gülməcələr azlıq təşkil edir. Əsas yeri isə din xadimləri – mollaların,
qazıların və b. əməllərinə həsr olunmuş örnəklər tutur.
Ateizm motivli regional lətifələr Cənubi Azərbaycan soydaşlarımız
və İraq türkmanlarının gülməcə yaradıcılığında da özünə yer almışdır.
Kərkükdə duzlu, məzəli söhbətləri ilə tanınan, lakin Allahın yolundan
çıxdığına görə Küfr Əhməd ləqəbi ilə tanınan şəxs « Allahı başımıza
çıxarıblar ” və « Əjdaha hakimi yıxdı” lətifələrində asi, kafir, babı bir
insan kimi obrazlaşdırılmışdır (2, 307-308). Yaxud, namaz qılmağın
qaydasını öyrənmək istəyən çobana bildirirlər ki, o yerə əyilib qalxanda
“ağ qoyun, qara qoyun, başımı yerə qoyum ” desin.Çoban yerə əyilib belə
deyəndə onun gözünə çöp batır və Allaha üz tutub « Kərəminə qurban
olum.Qılma deyirsən qılmanam, gözümü niyə çıxarırsan ? ” – sözləri ilə
müraciət edir (11, 341-342 ).
Özgə bir lətifədə, meşəyə odun qırmağa gedən bir şəxs qayaxıb balta
yerinə çömçə aparır. Ağaca vuran kimi çömçə sınıb yerə düşür. Belə
olduqda o Alaha nəzir deyir ki, baltası tapılsın. Axtaranda əlinə balta
əvəzinə çömçə keçir və tanrıya üz tutub öz əməlini belə etiraf edir: “Mən
baltanı tapmamış Allah çömçəni göndərdi ki, mənim nəzirimi ver” (11,
330).
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Bir sıra lətifələrdə Musa peyğəmbərin adı hallandırılır. İslam dini və
təriqət başçılarının adları ilə bağlı lətifələrə isə təsadüf edilmir.
Gülməcələrin birində Musa peyğəmbər Allaha üz tutub yemək üçün ona
nə verəcəyini soruşur. Allah bildirir ki, bugün sənə südlü aş verəcəm.
Peygəmbər Allahın hökmündən qaçıb dağa-daşa düşür, nəhayət, bir
çobana rast gəlib ondan yemək istəyir! Çoban isə südlü aş bişirib güclə
Musa peyğəmbərə yedirdir. Gülməcə maraqlı bir sonluqla başa çatır.
Göydən nida gəlir ki, ya Musa, kötəyi də yedin, südlü aşı da (15). Özgə
bir lətifədə isə bir gənc xəstə anasını peyğəmbərin yanına gətirib ondan
nicat istəyir. Musa isə məsləhət görür ki, onu ərə versin. Bu məsələyə
etiraz edən oğluna anası belə deyir: “Sən heç utanmırsan, peyğəmbərin
sözünü yerə salırsan. De görüm, sən çox bilirsən, yoxsa Allahın
peyğəmbəri?!” (15). Bu lətifənin bəzi variantlarında peyğəmbər həkim ilə
əvəz edilmişdir. Xoşniyyətli gülüş doğuran bu kimi motivlərə dini
ehkamları ittiham edən örnəklər içərisində də təsadüf edilir. Naxçıvan
lətifələrinin yaradıcı və personajlarından sayılan Mirabdulladan soruşanda
ki, sən oruc- namazını vaxtında icra edirsən. O, dünyada cənnətə gedəndə
biz də ətəyindən tutub qıl körpüdən keçərik. Mirabdulla bu təklifi belə
cavablandırır: “O dünyada ətək olmayacaq ki, tutub cənnətə gedəsiniz” (1,
255). Mənalı gülüş doğuran daha bir məntiqi cavabı Mirabdulla; « Allah
insanın nə vaxt öləcəyini alnına yazıb, bəs necə olur ki, varlılar tez,
kasıblar isə gec ölür ?” sualını cavablandırarkən verir: “ – Varlılar tez
tapıb, tez yeyib ölürlər. Kasıblar isə vaxtında tapıb, yeyə bilmədikləri
üçün gec ölür” (1, 255 ).
Cəmiyyətdə, onu idarə edən dövlət qurumlarında yer alan neqativ
hallar satira ustalarının, baməzəçilərin diqqətindən yayınmamış, vaxtında
baş verən qüsur və çatışmamazlıqlar bədii boyalarla damğalanmışdır.
Özgə sözlə, hakim təbəqənin qadağaları lətifə yaradıcılarının fəaliyyətini
məhdudlaşdıra bilməmiş, onlar baş verən çatışmamazlıqlara kəskin
ifşaedici üsulla münasibət bildirməkdən çəkinməmişlər.
Bəllidir ki, ötən yüzilliyin 20-30-cu illərindən başlayaraq dinə və din
xadimlərinin ifşasına qarşı mübarizə aparılması kompaniya şəklini
almışdır. Şəki lətifələrinin yaradıcı və söyləyicilərindən olan Abdulcabbar
bu tədbirdəki məqsədini gülüş yaradan bir dillə belə əsaslandırır:
“Dindarların aftafalarını ona görə yığıram ki, onlar dəstəmaz ala
bilməsinlər. Dəstəmaz ala bilməsələr namaz da qıla bilməzlər. Namaz qıla
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bilməsələr müsəlman ola bilməzlər. Bu yolla dindarlar dindən
uzaqlaşarlar” (5, 238 ).
Ateizm ruhunda olub öz yığcamlığı və koloritliyi ilə seçilən onlarla
regional lətifələr formalaşıb yayılmışlar. Bu mövzulu lətifələrin birində
atasının qorxusundan qaçıb məscidə girən oğlana atası bildirir ki, “... çıx
bayıra, ağsaqqal vaxtında məni məscidə salma ”(9, 359). Yaxud, itini
döyən ev sahibindən qonşusu onu nə üçün döydüyünün səbəbini
soruşduqda o, cavab verir ki, it məscidə girib. Bunun müqabilində qonşu
bildirir ki, qanacağı olsaydı məscidə girməzdi. Gör, mən heç məscidə
girirəmmi?! (9, 360). Əlbəttə, bu mövzulu lətifələr çox da geniş
yayılmamışlar.
Mollaların acgözlüyünü, tamahkarlığını, xoşagəlməz əməllərini
gülüş hədəfinə döndərmək motivi onlarla lətifələrdə yer almışdır. Belə
örnəklərin birində deyilir ki, bir molla ilə öküz bağa girir. Uşaq qaçıb bu
işi atasına xəbər verəndə ata mollanın xarakterini səciyyələndirən bir
cavabla oğluna üz tutub deyir: “Oğul, qaç mollanı qovala, öküzə isə
dəymə. Öküz ağaclardakı yarpaqlardan yeyib çıxıb gedəcək. Amma molla
bağda olan meyvələrdən yeyib doyandan sonra da ciblərini, kisəsini
doldurub aparacaq” (9, 361 ).Mollanı məsxərəyə qoyan özgə bir
gülməcədə qoyunu itən bir nəfər mollanın yanına gəlib « qurdun ağzını
bağlayan ” bir dua yazdırır ki, onu tapa bilsin. Kişi qoyununu tapır. Orada
olanlar bildirirlər ki, Qasım kişi sürünü qorumaq üçün nahaq yerə 4-5
köpək saxlayır. Elə onun əvəzinə bir molla saxlasa kifayət edər (10, 234 ).
Regional lətifələr üzərində aparılmış müşahidələr təsdid edir ki, dini
məzmun daşıyan bəzəmələr özgə mövzulu gülməcələrə nisbətən əhali
içərisində geniş pərvəriş tapmamışdır. Bunun da təbii səbəbləri vardır.
Çünki, hər şeydən öncə, lətifə daşıyıcıları dini tapınmalara daha çox
meylli olmuşlar.
Ayrı- ayrı tarixi hadisələr və real tarixi şəxsiyyətlərin başlarına gələn
macəralar əsasında da onlarla regional lətifələr yaranmışdır. Lətifələri,
həmçinin regional gülməcələri zahiri əlamətlərinə görə iki qrupa ayıran T.
Fərzəliyev birinci qrupa “... müəyyən tarixi hadisə və ya şəxsiyyət (istər
mifik, istərsə də tarixi olsun) adı ilə əlaqələndirilən, daha dəqiq desək,
avtorlaşdırılan lətifələr”i daxil etmiş, onları isə məzmun və səciyyələrinə
görə dörd bölməyə ayırmışdır (19, 243).
Bəllidir ki, lətifə istilahını əvəz edən və beynəlxalq terminlə “
anekdot” adlanan sözün yunanca olub “nəşr olunmamış” mənasını
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daşıdığı bildirilir. Eyni zamanda bu istilah (anekdot) altında tarixi
şəxsiyyətlər haqqında dolaşan xarakterik əhvalatlardan ibarət qısa
hekayətlər nəzərdə tutulur. Sonralar isə kəskin siyasi məzmun daşıyan
gülüş səciyyəli ədəbi janr anekdot adlandırılmışdır (24, 28 ).
Göründüyü kimi formalaşdığı tarixi kəsimdə anekdotlar yazılı
ədəbiyyatın janrı sayılmış və ilk tarixi əsərlər də bu janrda yazılmışdır.
Vizantiya tarixçisi Prokopiyanın (VI əsr) imperator Yustinianın və onun
saray əyanlarının həyatından bəhs açan “Gizli tarix” əsəri ilk dəfə olaraq
anekdot adlandırılmışdır (21, 13 ).
Böyük əksəriyyəti yazılı qaynaqlarla bağlı olan tarixi məzmunlu
lətifələr rəvayət əlamətləri ilə zəngin olub satirik nağılların
formalaşmasında yaxından iştirak etmiş və onların janr daxili qarşılıqlı
inkişafında mühüm rol oynamışdır. Bu mənada prof. Y. M. Melitinskinin
sözləri ilə deyilsə, lətifəvari nağılların yaranmasında paremilər (deyimlər)
və “kiçik ” (erkən) janrlar da yaxından iştirak etmişlər (25, 1). Bunu
onlarla regional lətifə örnəkləri də təsdiq etməkdədir. Alqışlar, qarğışlar,
andlar, söyüşlər, ovsunlar və s. bu kimi ilkin janr örnəkləri lətifələri,
bütünlükdə isə şifahi söz sənətini yazılı ədəbiyyatla bağlayan mühüm
qaynaqlardan olmuşdur. Hər şeydən öncə, bu janrlar “... xalqın yaratdığı
ilk satirik əsərlər olub, sonralar həqiqi satirik əsərlər meydana çıxdığı
zaman onun tərkibində hazır dil materialı kimi toplanmağa başlanmışdır ”.
Maraqlıdır ki, qarğış və söyüşləri ilk satirik janrlar kimi dəyərləndirən
prof. T. Hacıyev də bu nümunələri satirik məzmun üçün material mənbəi
saymışdır (23, 98 ).
Nağıllarda olduğu kimi regional lətifələrdə də tarixi şəxsiyyət kimi
ən çox səciyyələndirilən obraz Şah Abbas olmuşdur. Bunun da janrın
tələblərindən doğan təbii səbəbləri vardır. Çünki, hər şeydən əvvəl, “...
lətifə kiminsə başına gələn bir əhvalat kimi, hətta çox zaman el içində
şöhrət qazanmış tarixi və yaxud mifik şəxsiyyətlərin adı ilə bağlı real
hadisələr kimi danışılır. Belə tarixi və yaxud mifik şəxsiyyətlər, başqa
şəkildə desək, belə “lətifə qəhrəmanları ” çox zaman hər xalqın özünə
məxsus olur ”(20, 3 ). Şah Abbas, Nadir şah, Qaçaq Nəbi, Abbasqulu bəy
Şadlinski kimi tarixi şəxsiyyətlər, Mirzə Cəlil, Hüseyn Cavid kimi ədəbi
simalar haqqında yaranmış lətifələrə məhz bu baxımdan yanaşmaq
lazımdır.
Şah Abbas yanına şıkayətə gələnlərin dediklərindən belə bir qənaətə
gəlir ki, vəziri Allahverdi xana tapşırıb ölkədəki dəlilərin siyahısını
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tutdursun. Vəzir siyahını Şaha təqdim etdikdə o, görür ki, başda öz adı
yazılıb. Şah soruşanda ki, “vəzir demək mən dəliyəm” – sualını
cavablandıran vəzir Allahverdi xan bildirir ki, indi ki, sən nisyə pul
verənləri dəli sayırsan, deməli bu işdə özün birincisən. Ona görə ki, sən
qara qula on min tümən nisyə pul verdin ki, gedib Misirdən mal gətirsin.
Qara qulun burada evi, mülkü, ailəsi yoxdur ki, qayıdıb gəlsin. O pulları
apardı və bir daha geri qayıtmayacaq. Şah bildirir ki, o qayıdacaq.Vəzir
bildirir ki, o qayıtsa sənin adını pozub, yerinə onun adını yazacam (11,
361 ). Daha çox lətifəli rəvayət mahiyyəti daşıyan bu örnəkdəki motiv «
Şah Abbasın vergi fərmanı” lətifəsində də davam etdirilmişdir. Burada
artıq söhbət Şah Abbasın “idarəçilik ” qabiliyyətindən gedir. Şah
kəndxudanı yanına çağırıb onu kəndlərdən vergi yığmağa göndərir.
Birinci dəfə camaat dillənmir, vergini verir. İkinci yığımda camaat
ağlayır. Şah Abbas kəndxudanı üçüncü dəfə vergi toplamağa göndərir. Bu
dəfə isə kənd əhli oynamağa başlayır. Bu əhvalatdan xəbər tutan Şah
Abbas bunun səbəbini belə açıqlayır: “Daha gedib vergi yığma, onlar
olanlarını veriblər.Canları qurtardığından oynayıblar ” (3, 79 ).
Tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı olan lətifəli rəvayətlərdə obrazlaşdırılan
personajlardan biri də Nadir şah Əfşardır. Məmləkəti gəzməyə çıxan şah
əhalinin vəziyyəti ilə maraqlanmaq istəyir. Nadir şah bir biçinçi ilə
rastlaşır. Lakin o, şahla ötəri salamlaşır, ona təzim etmir. Bu vəziyyəti
görən şah kəndlini yanına çağırıb ondan soruşur ki, şah böyükdür, yoxsa
Allah! Hansından daha çox qorxursan ? Bu sualın cavabında çarəsiz qalan
kəndli olduqca məntiqi bir cavab verir ki, bu cavab da lətifənin əsas
mahiyyətini ifadə edir. Kəndli əlindəki orağı şaha göstərib deyir: – Şah
sağ olsun, hərə öz işini görür. Allah göydə öz bildiyini eləyir, sən də
yerdə. Əldən gedən isə mənim arpa zəmimdir, sünbül quruyub tökülür
(14, 213 ).
Azərbaycanın klassik şair və yazıçıları tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı
lətifələri toplayıb işləmişlər. T. Fərzəliyev bu qəbildən olan örnəkləri, o
cümlədən S.Ə. Şirvaninin qarabağlı Talıb xan, şirvanlı Mustafa xanın
başına gələn macəralarla bağlı qələmə aldığı lətifələri bir araya gətirib
onların elmi təhlilini vermişdir (18, 76-77).
Daha çox, rəvayət olub “Hərənin öz arşını var” məsəli üzərində
qurulan özgə bir lətifəli rəvayətdə Qaçaq Nəbinin mübarizələri
səciyyələndirilmişdir. Nəbi erməni tacirlərindən parça alıb Aynalı tüfəngi
ilə ölçüb kənd camaatına paylayanda bir kasıb kişi Nəbidən cəmi bir
8
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Aynalı parça istəyir. Bu işə Nəbi təəccüblənir. Kasıb kişi isə bildirir ki,
hərənin öz arşını var. Sənin arşının Aynalı tüfəngidir. Mənim arşınım isə
“Xustup dağından Qapıcığa” kimidir. Nəbi bu sözdən sonra ona bir top
parça bağışlayır (14, 227-228 ).
Hacı Feyizoğlu İlyasın, Abdulcabbarın adları ilə bağlı lətifələrdə də
Şəki xanı obrazlaşdırılmışdır. “Molla Cumanın baş qırxdırması”, “Molla
Cuma ilə dəllək Salam ” örnəkləri daha çox aşıq rəvayəti mahiyyəti kəsb
etsələr də aşıq-şairin başına gələn gülməli macəralar satirik planda təqdim
olunmuşdur (5, 292-293 ).
Lətifələrdə bir tarixi şəxsiyyət olaraq Cəlil Məmmədquluzadə,
Hüseyn Cavid kimi sənətkarlar da obrazlaşdırılmışlar. “Tez-tez gəl, belə
şirin-şirin söhbətlərdən eyləyək”, “Ağ üstə qara oldu ”, “İndi arxayınlıqla
xörəyinizi yeyə bilərsiniz”, “Faytonçunun yanında özüm oturaram”,
“Çətini qocalana qədərdi”, “O dünyada başıma nə gələcəyini
deyənmərəm”, “Gec yazmısan”, “Uşaqlara kitabı uşaqlar yazır”
lətifələrinin əsas personajı Mirzə Cəlil, “Beş qiyməti sənə tanrı verib”
gülməcəsinin isə qəhrəmanı H. Caviddir (1, 268-270 ).
Tarixi hadisə və şəxsiyyətlərlə bağlı lətifələr içərisində Abbasqulu
bəy Şadlinski də yad edilmişdir. 1918-ci ildə Vedibasarın daşnaklar
tərəfindən işğala məruz qaldığı bir dövrdə Yetim Əkbər adlı bir döyüşçü
erməni nizami ordusundan bir “top” ələ keçirib Abbasqulu bəyin yanına
gətirib deyir ki, təyyarə vuran bir top gətirib, topun ağzı göyə baxır.
Abbasqulu bəy “topa ” baxıb gülür, “Oyunun olsun, ay Əkbər, bu ki,
qazandı ” – deyir (10, 256-257 ).
Tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı formalaşmış lətifələr mövzu və ideya
baxımından müxtəlif problemləri çevrələyib, ictimai həyatda baş vermiş
çatışmamazlıqları gülüş hədəfinə çevirmişdir.
Mövzu və ideyalarına görə regional lətifələrin böyük bir qismini
siyasi lətifələr təşkil edir. Bu qəbil lətifələrdə ictimai quruluş və onun
ideologiyasındakı nöqsanlar gülüş hədəfinə çevrilmişdir. Ən önəmli cəhət
isə ondan ibarətdir ki, bu qəbil gülməcə yaradıcıları siyasi təzyiqlərdən,
repressiya təhlükəsindən qorxmamış, vaxtında və zamanında öz sözlərini
deməkdən çəkinməmişlər.
İctimai – siyasi mövzulu lətifə yaradıcıları heç də beynəlxalq siyasi
aləmin fövqünə çıxıb, yaxud onun iştirakçısı olub gülməcə yaratmamışlar.
Onlar bu örnəkləri öz məhəllələrində, yaşadıqları ərazilərdə yaradırdılar.
Bu yaradıcılıq aləmi isə kəskin ictimai-siyasi məzmun daşıyırdı. Bu
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məsələlərdən söz açan ədəbiyyatşünas Ə. Mirəhmədov yazırdı: « Əsasən
yoxsullar və şəhər əsnafı zümrəsinə mənsub olan xalq komikləri ictimai
ədalətsizliyə, yekəbaş və cahil adamlara, yaramaz hərəkətlərə, eybəcər
adət-ənənələrə gülməklə ictimai əxlaqın inkişaf edib saflaşması,
təmizlənməsi və təkmilləşməsi, şərə nifrət, xeyirə məhəbbət duyğusunun
qüvvətlənməsinə kömək edirdilər. Onların əlində nə kitab, qəzet, nə
tribuna var idi. Silahları və “təbliğat vasitələri” ancaq şirin dilləri,
fəaliyyət sahələri isə öz evləri, olduqları məhəllə, şəhər, dost-aşna mühiti,
qohum-əqraba məclisi idi ” (26, 31 ).
Uyğun araşdırmalardan bəlli olur ki, ötən yüzilliyin 70-ci illərindən
etibarən sovet dönəmində formalaşmış lətifələrin mövzusunda ciddi
dəyişikliklər başlamışdır. Belə ki, hələ 20-40-cı illərdə real tarixi
şəxsiyyətlər (Trotski, Lenin, Çeçerin, Stalin və b. ) haqqında lətifələr
meydana çıxmış, 60-cı illərdən başlayaraq cizgi filmlərindən irəli gələn
gülməcələr onları üstələmişdir (16, 2). Bir sıra səbəblərə görə sovet
auditoriyasında real siyasi xadimlərə (Xruşov,Brejnev, Andropov)
nisbətən digər lətifə qəhrəmanları haqqında düşüncələr o qədər də əsaslı
yer tutmamışdır. 70-ci illərin ikinci və 80-ci illərin birinci yarısında şəxsi
gündəliklərdə və emiqrantlar tərəfindən toplanılmış lətifələrdə siyasi
xadimlər daha geniş yer almışlar (16, 2).
Xatırladılan tarixi kəsimdəki mənzərə Azərbaycanda da müşahidə
olunmuş və bu istiqamətdə də xeyli lətifə örnəkləri formalaşmışdır. Sovet
hakimiyyətinin hökmranlığı dönəmində xalq bu quruluşun mahiyyətini,
nöqsanlarını, çatışmamazlıqlarını yaxından dərk etmiş və həmin tarixi
mərhələdə də yaratmış olduğu lətifələrdə bu siyasi ideologiyanı satirik
dillə damğalamışdır. Bu baxımdan “Payıza saxlama” lətifəsi mövzu ilə
bağlı formalaşmış, məzmun və ideya baxımından dolğun süjetə malik bir
örnək kimi həmişə yadda qalıb ağızdan-ağıza keçərək yayılmışdır.
Qarabağda kolxoz quruluşu illərində dağ kəndində yaşayan Allahverdi
kişi qohum və qonşularının təkidi ilə aşağı Qarabağa enib Qiyaslı
kəndində yaşayan Həşim kişigilə gəlir. Allahverdi onun yanına gəlməsinin
səbəbini belə açıqlayır: “... ay qardaş, gördüyün o quş qonmaz bağları,
bərəkətli torpağı, qoyun sürülərini – hər nə varsa hamısını alıb payladılar
kasıb-kusuba, mehtər Məmişi də qoydular onlara başçı”. Həşim kişi
mövcud vəziyyəti dərk edərək dostunu sakitləşdirmək üçün yaranmış yeni
quruluşu belə səciyyələndirir: “Ay qardaş, ağlama, bu avara bir
hökumətdi, bir hökumətə ki, mehtər Məmiş baxır, onun ömrü uzun olmaz,
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bir ay-beş aya, uzağı payızacan ölüb gedəcək”. Bu sözləri eşidən
Allahverdinin gözlərində işıq parlayır və o, irəli gəlib Həşim kişinin
dizlərini qucaqlayaraq deyir: “Həşim qardaş, sən məzhəb payıza
saxlama!” (6, 94 ).Bu lətifədən həm də o qənaət doğur ki, xalq öncədən
görmə, dərk etmə qabiliyyətinə malik olub,hər şeyi yerli-yerində
dəyərləndirməyi bacarır. Əlbəttə, bu qisim lətifələr bugünki tarixi kəsim
üçün nə dərəcədə düşünülmüş fikir olduğunu və xüsusi aktuallıq
qazandığını nümayiş etdirir. Eyni məzmun daşıyan “Elə buna görə
deyirəm” gülməcəsində də sovet hakimiyyəti satirik tənqid hədəfinə
çevrilmişdir. Sovet sədri işləyən Ələkbər həmişə desə ki, “bu hökumətin
axırı yoxdur”, sual verəndə ki, “hökumət elə sən özünsən”, belə niyə
deyirsən”? suala cavabında ictimai quruluşda yerində olmayan adamları
(həmçinin də özünü) belə xarakterizə edir: “ – Elə mənim kimiləri
hökumət olduğundan belə deyirəm də!” (3, 87).
İctimai quruluşu və onun ideologiyasını ifşa edən lətifələrdə acı
gülüş, ironiya üstün mövqedə dayanır. “Keçi əhvalatı” lətifəsində varlı bir
kişinin bütün mal-qarasını əlindən alıb kasıblara paylayırlar. Özünə isə
yalnız bir keçi verirlər. Bir gün hökumət adamlarından biri ondan Nikolay
hökuməti ilə sovet hökumətinin fərqini soruşduqda o, yumorlu bir dillə bu
sualı belə cavablandırır: “Nikolayın vaxtında saysız-hesabsız vardövlətim, qoyun-quzum, ilxım var idi.... Allah sovet hökumətinə baxt
versin, indi cəmi bircə keçim var. Hamı ondan hal- əhval tutur. Bütün
kitafların başında mənim keçimin adı yazılır. Belə hökumətdən kim narazı
olar?!” (4, 597). Yaxud, eyni motiv özgə bir gülməcədə belə
səciyyələndirilmişdir: Sovet hökuməti qurulandan sonra kəndə gələn
partiya nümayəndəsi camaatı başına yığıb deyir ki, kommunizmdə bolluq
olacaq, hamı firavan yaşayacaq. İxi (Muğandan toplanmış bir sıra
gülməcələrin yaradıcısı və qəhrəmanı) bu sözün müqabilində deyir: “Ayə,
denən lap Nikolayın dövründəki kimi olacaq da” (13, 180).
Siyasi məzmunlu lətifələr içərisində V.İ.Leninin ideyalarını
səciyyələndirən örnəklərə də təsadüf edilir. “İşləməyən dişləməz”
gülməcəsi məhz onun mükaliməsi üzərində qurulmuşdur. Bəzəmənin
personajı olan Mehman kişi V.İ. Leninin bu sözlərini yada salır:
“Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq!”. Mehman kişi görür ki, bu sözə
görə hamı oxumağa gedir, artıq işləyən qalmır.Ona görə belə qənaətə gəlir
ki, “İşləməyən dişləməz”. V.İ. Lenin deyir: “Torpaq kəndlilərindir”. Hamı
tökülür işləməyə, heç gözləmirlər ki, desin qazancı kimindir? (11, 323).
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Özgə bir lətifədə qaraqoyunlu Hambal oğlu İsə Qazax bazarına gətirdiyi
cöngəni satıb geri qayıdarkən, yolda onu aldadlb pullarını əlindən alırlar.
O, kor-peşman evə qayıdarkən görür ki, yolda bir adam onun qabağını
kəsib, əlini ona doğru uzadıb. İsə belə başa düşür ki, bu adam ondan nəsə
istəyir. Sən demə bu Leninin heykəli imiş. Axırda şikayət üçün milisə
düşən İsəyə bildirirlər ki, Lenin əlini qabağa uzadıb səni azadlığa səsləyir.
İsə isə bildirir ki, onun verdiyi azadlığı bazarda əlimdən aldılar, aldadıb
pullarımı apardılar. “... Nə Lenin, Lenin, kolxoz, kolxoz salmısınız?” (8,
232-233 ).
Daha çox təmsil səciyyəsi daşıyıb iştirakçıları toyuq, it və mişovul
olan “Heç qayıdar?!” lətifəsində adları çəkilən heyvanlar SSRİ-yə gəlir.
Bir aydan sonra toyuqla it geri qayıdır.
Toyuq geri dönməsinin səbəbini belə açıqlayır: “... Yeməyə heç nə
vermirlər, intəhası gündə üç dəfə yumurta tələb edirlər”. İt isə belə deyir:
“Vallah, qardaşlar, hamısı oğrudur. Ov dalınca qaç, buna hürü, yeməyə də
nə ət var, nə sümük”. Mişovul isə qalmalı olur. Deyirlər ki, onun kefi
sazdır, partiyaya keçib. Hər yer zibilliknən doludur. Yaxınlarda viza
göndərib qohumlarını da başına yığacaq (8, 339).
Siyasi məzmunlu lətifələrdə Sovet dönəmində partiya sıralarına
keçməyin mahiyyəti də tənqid hədəfinə çevrilmişdir. Büro iclasında
partiyaya keçən namizədə sual verirlər ki, bu işdə məqsədi nədir? O bu
sualın cavabında özünü itirir və qabaqda oturub ona kömək etmək istəyən
büro üzvünün pıçıltı ilə dediyi bu sözləri təkrar edir: “Küyə düşmüşəm”.
Başqa bir namizəddən isəBMT-nin baş katibinin kim olduğunu soruşurlar.
Yenə qabaqda oturan büro üzvlərindən biri pıçıldayır ki, utan. Gənc
özündən çıxaraq niyə utanıram, sənə haqqını vermişəm, məni partiyaya
keçirdin, çıxıb gedim (7, 225). Göründüyü kimi, hər iki lətifənin
sonluğunda deyilən sözlər məsələnin mahiyyətini gülüş hədəfinə çevirmiş,
onu bədii satirik boyalarla canlandırmışdır.
Sovet idarəçılik orqanlarının “fəaliyyəti”, özbaşınalığı onlarla siyasi
lətifələrdə ifşa hədəfinə çevrilmişdir. “Elə bildim sən ölmüsən”
gülməcəsində Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin əməkdaşları bir nəfəri
həbs edib şəhər rəhbərinin yanına gətirib deyirlər ki, bu adam şayiə yayır
ki, siz ölmüsünüz. Bu işə təəccüb edən şəhər rəhbəri bunun səbəbini
soruşduqda, tutulan şəxs bildirir ki, sənin vəzifəyə təyin etdiyin insanlar
camaatı soyub, onlara zülm edirlər. Mən düşündüm ki, yəqin Siz
ölübsünüz ki, onlar belə özbaşınalıq edir (12, 340). “Sibirdə hamı eston
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dilində danışacaq” bəzəməsində isə Stalin, Brejnev və Qarbaçov öz
xarakterlərinə uyğun olaraq obrazlaşdırılmışlar. Lətifənin sonunda
Stalinin hakimi – mütləq kimi xarakteri təqdim edilmişdir (12, 341 ).
Regional səciyyəli siyasi lətifələr içərisində təkcə sovet quruluşu və
onun ideologiya sistemi deyil, çağdaş quruluşun mahiyyətindən doğan
çatışmamazlıqlar da özünə yer almış, satirik dillə gülüş və tənqid hədəfinə
çevrilmişdir. Günümüz üçün olduqca aktual səslənən “Hələ onlar
yeyəcək” bəzəməsi öz məzmun və ideyasına görə seçilməkdədir.
Azərbaycanda müstəqillik əldə edildikdən sonra gənc bir oğlan İxi
kişidən(adl ilə bağlı xeyli lətifələrin yaradıcı və iştirakçısıdır) soruşur: –
İxi əmi, sənin bu təzə hökumətdən ağlın nə kəsir?
İxi kişi deyir: – Bala, hələ 10-15 il sovet hökumətini yeyənlər bu
hökuməti də yeyəcək. Arxasını Allah xeyir eləsin (13, 171 ).
Maraqlıdır ki, bu lətifənin özünə yer tapdığı AFA-nın Muğan
folkloru cildində seriyanın uyğun kitablarında alternativi olmayan “Siyasi
lətifələr” bölgüsündən istifadə edilmiş və bu mövzulu gülməcələr həmin
bölmədə təqdim olunmuşlar, “Arvadlar qəbulda”, “Böhran”, “Çoxuşaqlı
ata”, “Çox uşaqlı ana”, “Transparant”, “Göndəriş” və bu kimi onlarla
lətifələrdə bölgədə hakimi – mütləq olub “kişi” ləqəbini daşıyan Rayon
partiya Komitəsinin birinci katibləri obrazlaşdırılmışlar (13, 205-206 ). O
da bəllidir ki, sovet dönəmində əsas vəzifə daşıyıcıları partiya və
komsomol sıralarında olan kimsələr olmuş, nöqsanların, narazılıqların
meydana gəlməsi də bilavasitə onların payına düşmüşdür. “Oğurluğu
harada öyrənmisən?” lətifəsi formalaşdığı tarixi mərhələdə yaranmış
vəziyyətin aktuallığını ifşa və gülüş hədəfinə çevrilmək baxımından
diqqəti cəlb edir. Gülməcədə oğurluq edən bir gəncdən milis rəisi
soruşduqda ki, “partiyada, komsomolda varsanmı?” sualına cavab
tapmadıqda o öz qərarını belə ümumiləşdirir:
“Ayə, a bala, onda de görüm oğurluğu haradan öyrənmisən?!” (13,
205-206 ).
Əlbəttə, ictimai quruluşun söykəndiyi siyasi ideologiyanın bəzi
çatışmayan, nöqsanlı məqamlarını satirik dillə qamçılayan lətifələr çoxdur
və onları bir araya gətirmək imkan xaricindədir.
Regional siyasi lətifələrdə bugün müstəqil respublikamızda sovet
imperiyasından miras qalmış son dərəcə aktual və ağrılı bir problem kimi
Qarabağ sindromu adı altında ümumiləşdirilən Azərbaycan – erməni
münasibətləri də bu və ya digər şəkildə öz izlərini saxlamışdır.
13
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Ermənilərin torpaq iddiaları, hər şeyi, hər yeri özününküləşdirmək kimi
seperatizm meylləri bir sıra məhəlli gülməcələrdə olduğu kimi Şəki
lətifələrində də öz satirik ifadəsini tapmışdır. Bir şəkili o birinə deyir ki,
erməni daşnakları söz çıxarıblar ki, Şəki də erməni torpağıdır. İkinci şəkili
cavab verir ki, təqsir özümüzdədir. Hər kəlmə başı o qədər demişik ki, «
Hayındı, hayındı” ermənilər də buna görə deyir Şəki « hay ”ındı. Nəhayət,
gülməcə ironik boya ilə süslənmiş bu lirik lövhə ilə tamamlanır:
Hayındı, ay hayındı,
Dimə gözdən yayındı.
Söylədi neçə nadan:
Nə Qarabağ, Naxçıvan!
Lap Şəki də “hay”ındı (7, 213 ).
Çoxsaylı regional siyasi lətifə örnəkləri təsdiq edir ki, hər bir ictimaisiyasi quruluşun və onun hakim ideologiyasının fəaliyyətdə olduğu tarixi
kəsimin gülməcə örnəkləri yaranmış və onların böyük əksəriyyəti xalq
yaddaşında qorunmuş, dildə-ağızda dolaşmış və təbii səbəblər üzündən
işıq üzü görməmişlər.
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Тематические и содержательные особенности
региональных анекдотов
Региональные анекдоты богаты по тематическим и
содержательным особенностям, и охватывают разные области
общественной жизни. Семейно-бытовые истории, политикоидеологическое мышление, исторические события и жизнь
известных людей определяют основные тематические направления
этих анекдотов.
В статье на широком материале исследуются своеобразные
тематические и содержательные особенности Азербайджанских
региональных анекдотов.
Ключевые слова: анекдот, региональные анекдоты, тематика,
содержание
Thematic and substantial features of regional jokes
Regional jokes are rich on thematic and substantial features, and
cover different areas of public life. Family-household, the politicalideological thinking, historical events and life of known people define the
basic thematic direction of these jokes.
In article on a wide material original thematic and substantial features
of the Azerbaijan regional jokes are investigated.
Keywords: a joke, regional jokes, subjects, the maintenance.
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Cəfərova Fəridə
«DƏDƏ QORQUD KITABI»NDA TİTUL VƏ EPİTETLƏRİN
SEMANTIKASI
Xülasə
Epitet və titullar hərdövrdə böyük maraq doğurmuşdur. «Dədə
Qorqud» qəhrəmanlarının epitet və titulları onların daxili aləmi, xarici
görünüşü, cəmiyyətdəki fəaliyyəti barədə aydın təsəvvür yaradır.
Açar sözlər: semantika, titul, epitet, epos
Семантика титулов и эпитетов в эпосе «Деде Коркут»
Резюме
Эпитеты и титулы ползовалисъ большим интересом во всех
временах. Эпитети и титулы героев «Деде Коркут» создает яркое
пруставление об их духовном мире, внешности, общестиенном
положении.
Ключевые слова: семантика, титул, эпитет, эпос
The semantics of the title and epytets in «Dada Gorqud» epos
Summary
Epytets and titles were interested in all period of time. The epytet
and titles of «Dada Gorgud» give us clear information about their own
world, their appeance and paint of view in society.
Key words: Semantic, title, epytet, epos and soon.

«Dədə Qorqud» dastanlarının ad sistemi çox rəngarəng və
mürəkkəbdir. Qəhrəmanlar əsl adla yanaşı, həm də cəmiyyətdəki mövqeyi
əks etdirən təntənəli titullarla, şəxsi keyfiyyətləri ifadə edən epitetlərlə
təqdim olunurlar. Oğuz cəmiyyətinin mənzərəsi, dövlətçilik strukturu
epitet və titullarda mühafizə olunub saxlanmışdır.
Titullar. Oğuz elinin ən yüksək «xanlar xanı» titulu Bayındır xana
məxsusdur. O, dövlətin birinci şəxsi olduğundan onun haqqında
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təyinlənmə verilmir. Dövlətin ikinci şəxsi hesab olunan, İç və Dış Oğuzun
bəylərbəyi Qazan xandır. Bayındır xan kimi o da müstəqil qərarlar verir,
məclis qurur, yürüşlər edir və s. Bir sözlə, idarəçilikdə müəyyən
səlahiyyətlərə malikdir. Bu da tarixən mövcud olmuş ikihakimiyyətliyin
izi kimi qəbul olunur (10, 406).
Xanlar xanının vəziri Qazılıq Qocadır. Bundan əlavə, Xanın
məsləhətçiləri – məşvərət bəyləri hesab olunan (2, 262) «Qoca» titullu
qəhrəmanlar da dastanda yer alıb. Lakin bu titulun funksiya və vəzifəsi
haqqında geniş məlumat yoxdur. «Qoca» dedikdə hərfi mənada “qocalmış
adam» başa düşülmür. Bu «Qocalar» döyüşkən oğuz alplarıdır. Lakin o
qədər cavan da deyillər. Görünür, bu titul yaşın orta çağında, cəmiyyət və
dövlət üçün müəyyən işlər gördükdən sonra verilir. Eləcə də onlar
müəyyən bir təşkilatda birləşiblər. Aruz da bu təşkilatın rəhbəridir. O,
«doquz qocabaşı» dır. Dastanda isə on bir “Qoca” titullu ada rast gəlirik:
1. Aruz Qoca, 2. Duxa Qoca, 3. Ənsə Qoca, 4.Qəflət Qoca, 5. Bunlu
Qoca, 6.Yapaqlu Qoca, 7.Uşun Qoca, 8.Qanlu Qoca, 9.Qonur Qoca,
10.İlək Qoca, 11.Qazılıq Qoca.
Görünür, Oğuzda «Qoca» titulu daşıyan şəxslər bir neçə doqquzluq
dəstələrə bölünmüşlər və Aruz da bir dəstənin başçısı olmuşdur. Eləcə də
«dökuz qocabaşı» vəzifəsinin böyük səlahiyyət sahibi olmasını və Oğuz
elində ənənəvi bir titul olduğunu da söyləmək olar. Təsadüfi deyil ki,
Qazan xanın dayısı, Dış Oğuzun bəyi Alp Aruz Qalın Oğuzun dokuz
qocabaşısıdır.
Araşdırıcılar Qocaları daha çox hərbi şuranın üzvləri kimi
vurğulamışlar. Lakin Oğuz elini lərzəyə salan Təpəgözün xidmətinə də
Dədə Qorqud Bunlu Qoca ilə Yapaqlu Qocanı göndərir. Deməli, yalnız
hərbi yürüşlərdə deyil, Oğuz elinin bütün təhlükəli anlarında Qocalara
ehtiyac duyulur.
Dastandan görünür ki, «Qoca» titulu bəylərlə yanaşı aşağı
təbəqədən olanlara da verilirmiş. Məsələn, Qonur Qoca Aruzun çobanıdır.
Tədqiqatlar göstərir ki, «Qoca» və «Xoca» sözləri eyni mənaya
malikdirlər. F. Rəşidəddinə görə, türk dilində yaşlıları «Xoca»
adlandırırlar, çünki bu söz ərəb və farsca deyil, məhz türkcədir (17,15).
«Oğuznamə» əsərindən məlumdur ki, «Xoca», yaxud «Qoca» rütbəsi hələ
Oğuz xan zamanından mövcud olmuşdur. Hətta, Qara Sülükün atası Yuşi
Xoca öz müdrik məsləhətləri ilə yürüşlərdə Oğuz xana əvəzsiz xidmətlər
göstərir. Nizamimülk «Siyasətnamə» əsərində «Qoca» rütbəli şəxslərin
18
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böyük hörmət və nüfuz sahibi olduqlarını yazmışdır. Deməli, qədim və
orta əsrlərdə “Qoca» titulu ağıllı, dünyagörmüş, hökmdarın məsləhətçisi
ola biləcək şəxslərə verilirdi.
Hakimiyyətə yaxın rütbələrdən biri də «inağ» dır. Dastanda bu
rütbə ilə yalnız Bamsı Beyrək təqdim olunur. O, Salur Qazanın inağıdır.
S Əliyarlı Aruzu, Qıyan Selciki, Qarabudağı və s. «inağ bəyləri»
hesab edir (6, 262). Oğuz elində böyük nüfuz və hökmdarın etibarını
qazananlar «inağ» adlanırdılar. Monqollar ən yaxşı xidmətçilərə
(nökərlərə) «inak» deyirdilər. Monqolca «inak» – «yaxın dost»,
«inanılmış, sevimli adam» mənasındadır (17,71). O.Ş. Gökyay bu sözü
«təklifsiz müsahib», «naib», «güvənilir kimsə», «hökmdarın müşaviri»
mənalarında izah edir (7,CCCXLİV).
Təsadüfi deyil ki, ömrü döyüşlərdə keçən Qazan xan inağı
Beyrəyin günlərlə matəmini saxlayır.
Oğuz eli nizami orduya malikdir. Hərbi təşkilatın vəzifə bölgüsü
qəhrəmanların simasında öz əksini tapıb. Əmən və Dügər min başıdırlar.
İlk öncə, onu deyək ki, «bin Bəkdüz başları Əmən» haqqında fikirlər
müxtəlifdir. Əksər araşdırıcılar Bəkdüzü boy adı, Əməni də bu boyun
nümayəndəsi kimi qəbul edirlər.
P.Xəlilov isə bu sözü «bekçi» – keşikçi, gözətçi mənalarında izah
edir və «bin bəktüz başı»nın rütbə, «bektüz» ün titul olduğunu söyləyir
(12,41).
Rəşidəddinin «Oğuznamə»sində və Əbülqazinin «Şəcəreyi-türk»
əsərində Bükdez – Biqdiz boy adı kimi xatırlanır və Bükdez Quziçi bəyin
naib və vəzirliyindən bəhs olunur.
Məlumdur ki, Oğuzda qəhrəmanların mənsub olduqları boyun adı
ilə tanınması ənənədir. Əmən də Bəkdüz elindəndir və Bəkdüz
döyüşçülərinin min başısıdır. Görünür, Oğuz elində döyüşçü dəstələri elə
bu cür təşkil olunurmış. Bin qövm başları Dügər də qohum-əqrəbadan
ibarət qoşunun başçısıdır. «Dügər» (Tügər) 24 oğuz tayfasından birinin
adıdır.
«Qazılıq Qoca oğlu Yegnəyin boyu»nda Yegnək yuxusunda «altı
başı bolğar bir ər» gördüyünü deyir. Görünür, «altı başılar» – kiçik
rütbəli, altı döyüşçüyə başçılıq edən hərbiçilər olmuşlar.
Dastanda hərbi titullarla yanaşı, ictimai titullar da yer alıb. Eyilik
Qoca oğlu Sarı Qılbaş dövlət məmurudur. Araşdırıcılar «Qılbaş»ı qul başı
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kimi izah edirlər. F. Rəşidəddin bu sözü «rütbə alıb Qulbaşa çevrilmiş
Sarı Qul «kimi qeyd edir (17,50-51).
Qeyd edək ki, qədim mənbələrə görə, «qul» – «vassal», «asılı
olan», «tabeçilikdə olan» deməkdir (10, 401). Bu mənada Qılbaş Qazan
xanın tabeçiliyində olanların rəhbəri, nəzarətçisidir.
Bundan başqa əmiraxur, şahinçibaşı titulları da var. «Əmiraxur»
Qaraca Çobanın tituludur. Hünərinə və sədaqətinə görə Qazan xan onu
təltif edir. Biz bu titulu yalnız Qaraca Çobanın simasında tanımış oluruq.
Amma Oğuzda Qaraca Çobanın ilk və yeganə əmiraxur olmadığı
səksizdir. Nəzərə alaq ki, təsərrüfatının əsasını qoyunçuluq təşkil edən
oğuzlar üçün bu çox populyar bir titul olmalı idi. Mahiyyət etibarilə,
dastanda «Əmiraxur» – xanların təsərrüfatlarına rəhbərlik edən şəxs
anlamına gəlir. Bu söz iki komponentdən ibarətdir: Əmir və axur.
Lüğətlərdə ərəb mənşəli söz kimi qeyd olunan «əmir» başçı, rəhbər
mənasında çıxış edir. «Axur» isə türk mənşəli sözdür. Bəzi
rayonlarımızda «axur» və ya «axır» dedikdə «heyvanların ot yedikləri
qab» başa düşülür. Məsələn, belə bir el deyimi var: «Atı axuru ilə
vuruşdurma». Bəzən də «axır» (Türkiyə türkcəsində «ahır» kimi işlənir.)
variantında müşahidə olunur və «heyvanların saxlandığı yer» deməkdir.
Bir sözlə, «əmiraxur» oğuzlarda qədim titullardan hesab olunur.
Qeyd edək ki, tarixən «Çoban» sözünün də titul məqamında çıxış
etməsi barədə qaynaqlarda məlumatlara rast gəlinir.
Oğuzlar tez-tez ov əyləncələri keçirirlər. Bu ov törənləri ova
hazırlıq, ov prosesi və ovdan sonrakı mərhələdən ibarət olurdu. Xatunlar
ova gedən kişiləri uğurlayıb yola salar, təmtəraqla qarşılayardılar. Ova ilk
dəfə gedən gənclər üçün xüsusi törənlər icra olunurdu. Basatın və Uruzun
timsalında bunu aydın görürük. Həm Dirsə xanın xatunu, həm də Burla
xatun : «Oğlancığımın ilk avıdır» – deyib atdan ayğır, dəvədən buğra,
qoyundan qoç qırdırıb toy qurur. Deməli, Oğuzda, türk məişətində qədim
ov mərasimi, ovçuluq ənənələri mövcud olmuşdur. Tarixdən məlumdur ki,
heyvandarlıq ovçuluqdan başlanmışdır. Qədim insanlar ovladıqları
heyvanların bir hissəsini əhilləşdirmiş, bununla da qədim təsərrüfat
formalaşmağa başlamışdır. Oğuzlar da peşəkar ovçu olduqları dastandan
aydın görünür. Onlar həm heyvan, həm də quşları çox məharətlə ovlaya
bilmişlər. Quş ovu üçün xüsusi ov quşları – şahinlər əhilləşdirilib
saxlanırdı. Bu işlə məşğul olanlar şahinçilər adlanırdı. Dastanda,
bildiyimiz kimi, şahinçibaşılardan bəhs olunur. Şahinçibaşılar müəyyən
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sayda şahinçilərə rəhbərlik və nəzarət edən şəxs anlamına gəlir. Oğuzda
belə peşələrin və ona uyğun titulların olması ovçuluğa böyük önəm
verildiyindən və ov ənələrinə bağlılıqdan xəbər verir.
«Kitab» da maraqlı adlardan biri də Qıyan Selcikdir. «Selcik addır,
«Qıyan» isə tituldur. Müasir Azərbaycan dilinin morfoloji qanunlarına
görə, qıyan – «qıymaq» felinin təsriflənməyən formasıdır. Dilimizdə bu
söz «layiq görmək», «rəva bilmək» mənalarında işlənir. Çox məşhur bir
atalar sözündə: «Özünə qıymadığını başqasına qıyma» – deyilir. Bu fel
arxaik söz deyil və hazırda dilimizdə eyni funksiyanı daşıyır. Ə.Tanrıverdi
Batmanova əsaslanaraq bu sözün «kəsən, doğrayan» mənalı «Kıyaqan»
antroponimi ilə əlaqəndiyini yazır (20, 118). Qədim türk dilində isə,
«qıyan» – cəza, əzab, işkəncə; “Qıyınçı» – əzab, işkəncə verən, cəllad
anlamındadır (13, 43). Deməli, Qıyan Selcik Oğuz elinin qaydalarına
əməl etməyənləri cəzalalandıran, cəllad vəzifəsini yerinə yetirən şəxsdir.
Oğuzlar üçün sərhəd toxunulmazdır. Odur ki, onların xüsusi
sərhədçiləri olmuşdur. «Bəkil oğlu Əmranın boyu»ndan məlum olur ki,
Oğuzun Gürcüstan sərhədinin qorumaq Bəkilə etibar olunur. Bəkil heç
kəsin razı olmadığı bu çətin işi qəbul edir. Bayındır xan tabeçilikdən çıxan
Gürcüstana nəzarət etmək üçün ilk öncə sağına – soluna baxır. Bilirik ki,
Oğuz elində Xanın, yaxud Xanlar xanının hüzurunda hansı mövqedə
əyləşmək onun nüfuzu və hörmətinin ifadəsi idi. Bu mənada Bayındır xan
sağına – soluna baxmaqla bu məsuliyyətli işi yaxınlarına, ətrafında
əyləşdırdiyi daha təcrübəli və inanılmış bəylərə tapşırmaq istəyir. Amma
onlar qəbul etməyincə Bəkilə üz tutur. Bu da Oğuz düşüncə sistemində
ənənəvi sərhəd qoruyucusu, bəkçi obrazının mövcud olduğunu göstərir.
Yəni artıq real və ya qeyri-real olsa da oğuzun folklor yaddaşında belə bir
obraz mövcuddur. M. Seyidovun qeyd etdiyi kimi bu ad mifik görüşlərdən
qaynaqlansa da, «Kitab» da bir titul, sərhədçi obrazında təsvir olunmuşdur
(19, 237). Görünür, bu keyfiyyət Bəkil obrazına sonradan əlavə
olunmuşdur. Çünki dastanda onun ov tanrısı, ov hamisi olması barədə
işarələr də yer almışdır. Eləcə də daha qədim nümunələrdə (məsələn,
məşhur «Əkil – Bəkil» şeirində) Bəkil məhz bu funksiyanın daşıyıcısı
olaraq təsvir edilir. Dastançı isə bu obrazı real Oğuz cəngavəri biçimində,
hətta ər, ata, ailə başçısı olaraq təsvir etmışdır. Bir sözlə, Bəkil obrazı
dastanda insanlaşmış şəkildə əks olunmuş, mifiklik onun daha alt
laylarında saxlanmışdır.
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Bu adın «gözləmək» mənalı «bəkləmək» sözündən olduğu
məlumdur. Bu həm də Bəkilin işinə, vəzifəsinə uyğundur. bu baxımdan
P.Xəlilov «Bəkil»i vəzifə bildirən söz hesab edir (13,45). Bu ehtimalı
özlüyündə haqlı hesab etmək olar. Oğuz elində bu rütbəyə ehtiyac var.
Çünki kənardan daim təhlükə gözlənilir. Ola bilməz ki, Bəkillər, bəkçilər
olmasın.
Duxa sözü də bəzən şəxs adı kimi, bəzən isə titul, fəxri ad kimi
müşahidə olunmuşdur. Duxa fəxri adı hərbi vəzifə olmuşdur və görkəmli
hərbi xadimlərə, xüsusi hərbi əhəmiyyəti olan ərazilərə baxanlara
verilmişdir (13,43). Görünür, Duxa titulu sonradan şəxs adına çevrilərək
dastanda öz əksini tapmışdır.
«Xanım», «xan», «bəy» titullarına daha çox rast gəlinir. Məlum
olduğu kimi, abidənin dilində «xanım» (mənim xanım) titulu kişi müraciət
formasıdır. Xan, xanım kişi titulları artıq arxaikləşmişdir. Yalnız «xan»
sözü bir qisim adların (Ayxan, Orxan, Turabxan və s.) tərkib hissəsi kimi
çıxış edir.
Xan \ ğan, xaqan \ kağan \ qağan sözləri eyni kökdəndir. Türk
dillərinin ən qədim anlayışları kimi Orxon –Yenisey abidələrindən
başlayaraq bir çox yazılı və şifahi mənbələrdə ğan –qağan sözlərinə rast
gəlinir. VII yüzillikdə alban tarixçisi bu sözü Tanrıxan, XII yüzillikdə
Suriya tarixində Qantanqrı (xantanrı) kimi işlətmişlər. Hər iki halda qan –
xan, ata, Kağan – xaqan deməkdir və nəticədə, «ata allah» mənası alınır
(2, 31).
Ümumiyyətlə, xaqan \ qağan ulu, böyük, qüdrətli anlamlı söz kimi
el arasında geniş istifadə olunmuşdur. Məsələn: «Qağan igid olmaq»
ifadəsi buna sübutdur. Dastanda xan, ağa, bəy titullarına da rast gəlinir.
Lap qədimlərdən ta XX yüzilliyə qədər ictimai – siyasi vəziyyətlə
əlaqədar olaraq «ağa», «bəy», «xan» titulları geniş istifadə olunmuşdur.
Yalnız «bəy» sözü etik müraciət şəkli kimi son zamanlara qədər türk
xalqları arasında yaşamaqdadır. Abidənin dilində «xan» və «bəy» titulları
o qədər fərqli deyil və hətta, bəzi məqamlarda paralel olaraq işlənir.
Məsələn, «Qazan bəy yurdilən xəbərləşmiş» (1, 51 ), «Xan Qazanın oğlu
Uruz bəg üç yüz yigidlən əli bağlı, qolu bağlı getdi « (16, 49). Bununla
yanaşı, gənclərə ad verilərkən bəylik də verilir. Bu mənada Oğuz elində
«bəy» (bəg) sözü konkret titul səciyyəsindən daha çox ictimai hörmət,
ehtiram məzmunu daşıyır və yuxarı zümrədən olanlara ünvanlanır. Lakin
qədim dövrlardən fərqli olaraq, XIX yüzillikdə hakim dairələr tərəfindən
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aşağı təbəqədən olanlara müəyyən məqsədlərlə «bəylik» rütbəsi verilməsi
faktları məlumdur. «Ağa» titulu isə daha cox hörmət məzmunu ifadə edir.
Dastan boyu Qazana və Beyrəyə «ağa» deyilir. Məsələn, « Çal qılıncın,
ağam Qazan, yetdim !» (16, 61), “Qara qıyma gözlərin çöngəlməsəydi,
Ağam Beyrək diyərdim, ozan, sana» və s. (16, 80). Dastanda Oğuzun
sayılıb-seçilən bəylərinin şücaəti dillərdə dolaşır. Amma bütün bəylərə
«ağa « titulu ilə xitab olunmur. Görünür, bu söz hörmət bildirməklə
yanaşı, həm də cəmiyyətdə üstünlük, rəhbərlik məzmunu ifadə etmişdir.
«Ağa» sözü türk dillərinin qədim anlayışlarındandır. Belə ki, «ağa»
səslənmə etibarilə «qağa» sözünə yaxındır. Qağa Qağan sözündəndir.
Dialektlərdə «qağa» ailədə böyük qardaşa, o cümlədən, nəslin, tayfanın
ağsaqqalına, böyüyünə deyilir. Hazırda bir çox rayonlarımızda qağa //
aqqa variantları yaşamaqdadır. Şübhəsiz, aqqa variantı «ay qağa»
müraciət şəklinin dəyişmiş formasıdır. Bilirik ki, qağa, baba, dədə, ata,
nənə və s. bu kimi sözlər təqlidi sözlər qrupuna aiddir və bunlar türk
dillərinin ən qədim kəlmələrindəndir. «Ata, dədə, qağa sözləri böyük,
ağsaqqal, rəhbər, sərkərdə anlamını ifadə etmişdır « (8, 29). Qeyd edək ki,
«ağa», yaxud «ağam» Türkiyənin bəzi bölgələrində qadının öz həyat
yoldaşına ehtiramlı xitabı kimi müşahidə olunur. Eyni zamanda
Azərbaycanda seyidlərə, mömin şəxslərə hörmət əlaməti olaraq «ağa»
deyə müraciət olunur. Deməli, «ağa» sözünün dastandakı funksiyası
sonrakı dönəmlərdə də hörmət və ehtiram məzmununu ehtiva etməkdədir.
Maraqlıdır ki, abidənin dilində «bəy», «xan», «ağa» titulları həm
adın sonuna (Qazan bəg, Baybura bəg, Bayındır xan), həm də əvvəlinə
(xan Uruz, ağam Qazan, bəg Yegnək və s.) artırılır. Dastanda yalnız bir
yerdə «Xan Uruzun ağası» deyilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu cür
adlanma ənənəvi olaraq ərəb-fars antroponimlər sistemində «əbu», «ibn»
kəlmələri vasitəsilə hazırda işlənməkdədir. Lakin bu cür adlanma «ərəb ad
sisteminə nisbətən türk ad sistemində daha qədimdən mövcuddur» (21,
35). Eləcə də Dirsə xanın xatunu, Bəkilin xatunu konkret öz adları ilə
deyil, ərin adı və titulu ilə tanınırlar. Bu da artıq Oğuz cəmiyyətində kişi
üstünlüyü, kişi hakimiyyətinin möhkəmlənməkdə olmasının, matriarxat
dönəminin yavaş- yavaş arxada qalmasının nişanələri kimi qəbul etmək
olar.
Oğuz elində qadınlara «xatın \ xatun» – deyə müraciət olunur. II
boyda Uruzun dilindən : «qadın ana» ifadəsi verilir. «Qadın və bəy sözləri
təyin mövqeyində çıxış edərkən bu gün üçün arxaikləşmiş qadın titulunun
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cəmiyyətdə kişilərə aid bəy rütbəsi səviyyəsində olması müəyyənləşir»
(11,154). Qadın ana, bəy baba ifadələri abidənin dilində eyni konteksdə
işlənə bilir:
«Qara gözdən acı yaşın dökdürdinmi?
Qadın ana, bəg baba « deyü bozlatdınmı? – dedi» (16, 97).
«Qadın» sözü də «xatın» la eyni mənanı daşıyır. F.Xalıqov bu
sözün qədim xett dilində «od yiyəsi», «ocaq sahibi» mənası verən «katta»
sözü ilə bağlılığını əsas götürür (12, 36). Türk xalqlarında qadının ocaq
sahibliyi, ailənın dirəyi olması danılmazdır. Xanım, xatun titulları sonrakı
mərhələlərdə qadın adlarına çevrilmişdir. Orta əsrlərdə xan, bəy, ağa
titulları ilə qadınlara da müraciət olunub. XVIII yüzillikdə yaşamış
məşhur Azərbaycan şairəsi Ağabəyim ağanın adı bu fikirə ən yaxşı
nümunədir. Belə ki, bu adın timsalında həm titulların adlaşmasını, həm də
qadınlara kişi titulları ilə müraciət olunmasını müşahidə edirik. Halhazırda antroponim kimi mövcud olan Xanbacı, Ağabacı, Bəyim və s.
adlar bu izləri özündə qoruyub saxlayır.
Dədə, Ata titulları da böyük hörmət ifadə edir və dastanda hər iki
söz Qorqud obrazına aiddir. Şübhəsiz, bu sözlər «böyüklük, ağsaqqalıq,
rəhbərlik, sərkərdəlik» anlayışları ifadə etmiş, sonradan valideyn
anlayışları bildirmişdir (9, 29).
M. Erginin fikrincə, Qorqud adının bəzən «Dədə» siz olaraq sadəcə
Qorqud, Qorqud Ata şəklində işlənməsi «Dədə» sözünün Qorquda
sonradan əlavə olunduğunu göstərir (5, 1). Dədə təqlidi yolla yaranan
sözlərdən olduğundan bu daha qədim olmalıdır.
T.Hacıyev «Qorqud»u qoruyan, hifz edən, himayə edən
anlayışlarını əks etdirən bir titul kimi qeyd edir (9,20). Görünür,
Qorqudun bu titulla təqdim olunması məhz onun ozanlığı, şamanlığı ilə
bağlıdır. Ozan – yozan, şərh edən mənalarında izah olunur. F.Sümərə
görə, XlV yüzillikdə Elxanilər sarayında «ozan» rütbəsi olmuşdur (18,
350).
Oğuz elində cəsur, igid qəhrəmanlar «alp», «ərən», «ərənlər ərəni»,
«dəli» titulları qazanırlar. Bu sözləri müəyyən mənada sinonim hesab
etmək olar. Lakin «Dəli» sözünün semantikasına daha dərindən diqqət
yetirək. Belə ki, indiki mənasından fərqli olaraq tarixən bu söz qoçaqlıq,
qorxmazlıq anlamı daşıyıb. Dastanda Dəli Budaq, Dəli Dondar, Dəli
Domrul əsl qəhrəmanlıq mücəssəməsidirlər. «Koroğlu» dastanında da
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«dəli» sözü eyni mənanı ifadə edir. Günümüzdə bu mənanı daşıyan «dəlidolu» söz komponenti yaşamaqdadır. Eləcə də Türkiyə türkcəsində cavan
oğlanlara «dəliqanlı» deyilir. Bundan başqa məşhur «Dəli Kür» ifadə
deyimi məcrasına sığmayan, coşub-çağlayan anlamını kəsb edir. Deməli,
əski «dəli» titulunun izləri ümumişlək şəkildə olmasa da, bir qisim
misallarda olduğu kimi qorunub saxlanmışdır.
«Dəli» titulu dastanın gənc nəslinə «alp», «alp ərən», «ərənlər
ərəni» isə nisbətən yaşlılara aiddir (14, 258). Məsələn: Alplar başı Qazan,
Alp Ərən, Alp Aruz, Alp Rüstəm və s. Bu titul məşhur sərkərdə Alp Ər
Tunqanın adında, eləcə də Orxon–Yenisey abidələrində əks olunmuşdur.
S.Əliyarlı “alp” sözünü albanlar – alpanlarla əlaqələndirir (6,257).
«Ərən» sözü isə ər və -ən hissələrindən ibarət olub ər – cəsur kişi, ən isə türk cəm şəlikçisidir və igidliyin yüksək mərtəbəsinə yetmiş
şəxslərə deyilir. Ərən çoxlu igidliklər, qoçaqlıqlar edənlərə verilən
tituldur. Diqqət edilərsə, orta əsr məhəbbət dastanlarında ərən obrazları
yaradılmışdır. Bu obrazlar müqəddəs, nurani simalı sevgililərin
qovuşmasına vasitəçi olan şəxslərdir. Onlar gənclərə yuxuda buta verir,
aşıqlərə saz çalıb söz qoşmaq istedadı bəxş edir. Bir sözlə, «Dədə
Qorqud» dastanında cəngavər, sərkərdə titulu olan «ərən» orta əsrlərdə
artıq artıq funksiyası dəyişmiş olduğunu görürük. Şübhəsiz, bu, xalqın
qədim dövrün bahadır ərənlərinə müstəsna rəğbətindən doğmuşdur.
Dastanda «məlik», «təkur» kimi düşmən obrazlarının da titulları
hallanır. Bunlar oğuzun «kafir» adlandırdığı tayfaların hakimləridir. Bir
neçə dəfə isə «keşiş» sözünə rast gəlinir. «Keşiş» xristian din xadimidir və
oğuzların sevmədikləri bir ifadədir. Yegnəyin Qazanla sözü düz gəlmir,
ona «keşiş» deyir; Uruz atasından inciyib: «Pilon geyən keşişin əlin mən
öpərəm – deyir.
Epitetlər. «Kitabi-Dədə Qorqud» da surətlərin xüsusi təqdimatları
vardır. Qəhrəmanın əslini, nəslini, şücaətlərini bildirən epitetlər silsiləsi də
olduqca zəngindir. Ə.Dəmirçizadə bu epitetləri «qeyri-rəsmi titullar»
adlandırır (4,135).
Türk xalqlarınin etnogenetik tarixində aparıcı rol oynamış Kanqlı,
Salur, Bəkdüz, Qıpçaq və s. etnonimlər dastanda eponim-ləqəb
funksiyasındadır. Məsələn, Qanlu Qoca, Salur Qazan, Bəkdüz Əmən,
Qıpçaq Məlik tayfa, boy adı ilə təqdim olunurlar. Təsadüfi deyil ki, Burla
xatun Qazan xana adı ilə deyil, «Salur bəgi, Salur görgi» (16, 96) – deyə
müraciət edir.
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İgidlər bir qayda olaraq hünər və xidmətləri sadalanmaqla tanıdılır.
Məsələn: Dəmir qapu Dərvənddəki qapuyı dəpüb alan,altmış tutam ala
göndərinin ucunda ər bögürdən Qıyan Selcik oğlu Dəli Dondar;
Dəstursuzca bayındır xanın yağısın basan,altmış bin kafərə qan
qusduran,ağ-boz atının yalısı üzərində qar turduran Qəflət Qoca oğlu Şir
Şəmsəddin və s.(15, 60).
Epitet və titullarda obrazlar haqqında geniş məlumatlar əks olunub.
Bu səbəbdən bir çox araşdırıcılar «Dədə Qorqud» dastanının daha böyük,
boyların sayının daha çox olmasını ehtimal edirlər (10, 452). Belə ki,
Qarabudağın Hamidlən Mardin qələsini dəpüb yıqması; Dəli Dondarın
Dərvənddəki dəmir qapuyı dəpüb alması; Şir Şəmsəddinin altmış bin
kafərə qan qusdurması və s. hadisələr ayrıca dastanlar şəklində Oğuz
ellərində məşhur olmuşdur. Bununla yanaşı «Parasarın Bayburd
hasarından pırlayıb uçan,ap alaca gərdəginə qarşu gələn Qalın Oğuz
imrənçisi Qazan bəyin yınağı, Boz ayğırlu» (16, 61) Bamsı Beyrəyin
qəhrəmanlıqlarını əks etdirən boy varsa və bu boyda Beyrəyin həyatı və
fəaliyyəti tam əks olunubsa, deməli, adları çəkilən digər qəhrəmanların da
adlarına boy bağlanıb.
Dastanda, demək olar ki, bütün adların epiteti, təyini var. Dini adlar
isə sonradan əlavə olunsa da katiblər ənənəni saxlayaraq bu adları da oğuz
ruhuna uyğun epitetlərlə qeyd etmişlər: Adı görklü Məhəmməd Mustafa,
Şah Həsənlə Hüseyn və s. Maraqlıdır ki, antroponimlər sistemində adı
çəkilmədən, yalnız epiteti və ya titulu ilə təqdim olunan obraz yoxdur.
Lakin dastanın müqəddiməsinin ilk cümləsində «Rəsul əleyhissəlam
zamanına yaqın...» deyilərkən adı çəkilməsə də, bir mənalı olaraq
Məhəmməd peyğəmbər nəzərdə tutulur. Rəsul – elçi deməkdir,
Əleyhissəlam – dini şəxsiyyətlərə müraciət formasıdır.
Epitet və titullarla zəngin olan obrazlardan biri də Qazan xandır.
Dastanın II boyunda o, «Tulu quşun yavrısı, bizə, miskin umudı, Amit
soyunun aslanı, Qaracuğun qaplanı, Qonur atın yiyəsi, xan Uruzun atası,
Bayındır xanın göygusü Qalın Oğuzun dövləti, qalmış igid arxası Salur
Qazan» – deyə təqdim olunur. Tədqiqatçılar bu təyinlərin hər birinə ayrıca
diqqət yetirirlər. Qeyd edək ki, bu cür araşdırma obrazı tam dolğunluğu və
dərinliyi ilə tanımağa imkan verir. Qazanın Ulaşın oğlu, Uruzun atası,
Bayındır xanın kürəkəni olduğu məlumdur. O da bəllidir ki, bu Qonur atlı
qəhrəman kimsəsizlərin, köməksizlərin arxa-dayağıdır. O, Oğuzun vuran
qolu, düşünən beynidir. «Qalın Oğuzun dövləti» bu mənadadır. Qaracuq
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yer adıdır, şübhəsiz, Qazanın ata-baba yurdudur. Salur isə mənsub olduğu
tayfadır. Burada «Amit soyunun aslanı» və «Tulu quşun yavrısı» ifadələri
mübahisə və fikir ayrılıqları doğurur. F.Sümər Amit soyunu Əmət suyu
kimi yazaraq Sır-Dərya ətrafında bir irmaq adı olduğu fikrindədir
(18,356).
H. Araslı bu ifadəni «ümmət soyunun aslanı» kimi oxumuşdur
(15,31).
T.Hacıyevə görə, «ümmət soyunun aslanı» – dövlət elitasının –
qvardiyasının, sarayı himayə edən ordu nəslinin ən cəngavər şəxsidir
(10,419).
Ərəb dilində ümmət – «peyğəmbərin yeni dinə çağırdığı kütlə»
deməkdir. Bu kontekstdə biz də Amit deyil, Ümmət variantını məqbul
sayırıq. Əgər Qazan arı sudan abdəst alıb namaz qılırsa, Məhəmməd
Mustafanı tanıyırsa, onun ümmətindən olan oğuzların aslanı da ola bilər.
Qazan xanın «Tulu quşun yavrısı» təyini isə əsatiri mifik görüşlərdən
qaynaqlanır. «Yavrı» – əziz, istəkli deməkdir. Qazan hansı səbəbdən Tulu
quşunun istəklisi olsun?
Dastanda Qazanın öz dilindən: «7 başlı əjdahanı öldürməsi»
söylənilir. «Şəcəreyi-türk» də də eyni motiv var. B.Abdulla « Tulu» nu
Simürğlə eyniləşdirir. Məlikməmməd kimi Qazan da əjdahani öldürərək
bu əzəmətli quşun sevimlisi, yavrusu olur (1, 62).
Bəgdüz Əmən haqqında: «Varuban peyğəmbərin üzünü görən,
gəlübən Oğuzda səhabəsi olan acığı tutanda bığlarından qan daman, bığı
qanlu» – deyilərkən məlum olur ki, o, Oğuzda müsəlmanlığı ilk qəbul
edən və onu yayandır. Bu fakt bir çox mənbələrdə öz təsdiqini tapır. «Bığı
qanlu olması» onun çox qəzəbli olduğundan xəbər verir.
«Dədə Qorqud Kitabı» nda igidlərin obrazında real, dolğun Oğuz
cəngavərlərinin bədii portreti çizilir. Şəxsi keyfiyyətləri ilə yanaşı xarici
görünüşü də mükəmməl şəkildə təsvir olunur:
«Çaya çalmalu, çal qaraquş ərdəmlü qurqurama qurşaqlu, qulağu
altun küpəli... bəg Yegnək» ;
“...al məxmuri şalvarlu,atı bəhri xotazlu Qarabudaq» ;
«Boyu uzun Burla xatun» ;
«Sarı tonlu Selcan xatun» ;
“Bığı qanlı Bəgdüz Əmən”;
“Dəmir donlu Mamaq” və s.

27

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

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

Bu təsvirlər oğuzların zahirən yaraşıqlı, boy-buxunlu, əzəmətli
olduğunu göstərən nümunələrdir və oğuzlar haqqında aydın təsəvvürlər
yaradır. Kişilərin olduqca qoçaq, igid, cəngavər, qadınlarının isə gözəllik,
zəriflik, eləcə də namus, qeyrət mücəssəməsi olmaları hadisələrin
gedişindən daha çox epitetlərdə əks olunub. Bütün bunlar zəngin yaradıcı
– bədii təfəkkürə malik oğuz ozanının dilində bir qədər də gözəlləşib,
dolğunlaşıb.
Epitet və titullar qəhrəmanların həyatında olan müəyyən fraqment və
səhnələri də özündə əks etdirə bilir. Qaragünə haqqında: «Qaradərə
ağzında qadir verən, qara buğa dərisindən beşiginin yapuğu olan acığı
tutanda qara taşı kül eləyən, bığın ənsəsində yedi yerdə düyən ərənlər
ərəni” – deyilir. Ola bilər ki, Qaragünə Oğuzun aran – yaylaq köçü
zamanı Qaradərə deyilən yerə yaxın ərazidə dünyaya gəlmiş, hələ
körpəlikdə qara buğa dərisindən beşiyi olmuşdur. «Acığı tutanda qara
daşı kül eləməsi, bəyın yeddi yerdə düyünləməsi», eləcə də Aruz Qocanın
və digərlərinin mübaliğəli təsvirləri «Manas», «Alpamış», « Koroğlu»,
hətta «Qaçaq Nəbi» kimi qəhrəmanlıq dastanlarında bir ənənəvi cəngavər
portretləri kimi əksini tapır.
Epitetlərdə müsbət cəhətlərlə yanaşı, mənfiliklər də ifadə edilir.
Məsələn: İki qardaş bəbəyin öldürüb zəlil gəzən Dözən oğlu Alp Rüstəm;
Yaxud, Dəstursuzca Bayındır xanın yağısın basan Şir Şəmsəddin; Qazana
«keşiş « deyən bəg Yegnək və s.
T.Hacıyevin fikrincə, Aruza «at ağızlu» deyilməsi özlüyündə onun
xislətindəki intizamsızlıqdan xəbər verir və qeyd edək ki, bu obraza qarşı
ozanın özünün də antipatiyası sezilməkdədir. Belə ki, Oğuzun «dokuz
qocabaşısı « Aruz Qoca yalnız bu titulla tanıdılır. Diqqət edək ki, Oğuzda
uzun bir ömür sürmüş, neçə - neçə döyüşlərdə iştirak etmiş hakimiyyətə
yaxın bir insanın qəhrəmanlıqları, şücaətləri sadalanmır. II boyda onun
xarici görkəmi : «Altmış ərkəc dərisindən kürk etsə, topuqlarını örtməyən,
qolı-budı xırancə, uzun baldırları incə» – deyə təsvir olunur (16, 61) və
dastan boyu bir dəfə belə olsun Aruz haqqında tərifli, yaxud rəğbət
doğuracaq
kəlmələr
işlənmir,
cəngəvərliyindən,
göstərdiyi
qəhrəmanlıqlardan bəhs olunmur. Güman ki, onun da haqqında digərləri
kimi bədii təyinlər mövcud olub, amma Oğuz elinə düşmənçilik və nifaq
saldığına, Oğuzun sevimli igidi Beyrəyin ölümünə səbəb olduğuna görə
ozan bu epitetlər diqqətə almamış, yaxud bilərəkdən bunları boylara daxil
etməmişdir.
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Deməli, epitetlər Oğuz cəmiyyətinin mənzərəsini, eləcə də obrazların
daxili dünyasını daha aydın və tam şəkildə əks etdirir.
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Qaybalıyeva Səkinə
AMEA Folklor İnstitutunun
elmi işçisi
İRAQ-TÜRKMAN ƏDƏBİYYATINDA XOYRAT
İraq-türkman ədəbiyyatı dedikdə ilk öncə xalqın milli-mənəvi
aləmini özündə yaşadan, onu əsrdən-əsrə, nəsildən-nəsilə toxunulmaz,
müqəddəs ərməğan kimi çatdıran, millətin tarixini, adət-ənənəsini,
davranış və münasibətlər sistemini, onun dünyagörüşünü, etnik təfəkkür
və fəlsəfi düşüncəsini əks etdirən, xalqın həyat tərzini, inam və etiqadını,
arzu-istəklərini, sevinc-kədərini ifadə edən misilsiz söz sənəti, əvəzsiz
dəyərə malik bir xəzinə olan şifahi xalq ədəbiyyatı – folkloru göz önünə
gəlir. Xalq öz ədəbiyyatını doğma dilində yaradır. Bu əsaslı təməlin
nəticə-sidir ki, minilliklər ötsə belə bu tükənməz xəzinə nəinki xalqın
yaddaşından silin-mir, unudulmur, əksinə özünə daha möhkəm, əbədi bir
mövqe qazanır. Özünü unudan xalq isə tarixin çox qaranlıq səhifələrində
yoxluğa məhkumdur. Xalq arasında yayılan bütün xalq yaradıcılığı
nümunələri ilə Azərbaycan folklorunun ayrılmaz bir parçası olan İraqtürkman folkloru bu millətin soy-kökündən, əslindən xəbər verən
danılmaz tarixi sənəddir. İraq-türkman ləhcə və folklorunun tədqiqində
təkcə “İraq türkmanlarında yox, həm də ölkədən xaricdə, xüsusilə
folklorun təd-qiqi, incələnməsi və araşdırılması baxımından analoqu
olmayan” (1, 4) samballı araşdırmaları ilə xüsusi yeri və çəkisi olan
professor Qəzənfər Paşayev bu yaxın-lığa toxunaraq yazır: “..Bu xalqın
ruhunda və təbiətində, rübab, saz və söz xəzinə-sinin hər qatında
Azərbaycan folkloruna bir doğmalıq, məhrəmlik və əkizlik yaşayır. Nə
yaxşı ki, tarix bu məhrəmliyi qoruyub saxlayıb. Nə yaxşı ki, şüurda,
düşüncədə, mənəviyyatda xalq parçalanmayıb!...” (1, 8).
İraq türkmanlarının folklorunda insanı beşikdən qəbrədək müşayiət
edən xalq mərasim və nəğmələrindən tutmuş, inanclar, dualar, bayatıxoyratlar, manilər, lətifələr, laylalar, oxşamalar, tapmacalar, atalar sözü və
məsəllər, bənzətmələr, deyimlər, nağıllar, dastanlar, uşaq oyunları,
acıtmalar, sanamalar, çaşırtmalara qədər bütün bu ədəbi məhsullarda
folklorumuzun izlərini, əksini görməmək mümkün deyil. Bu baxımdan İraq türkmanları arasında çox geniş
yayılaraq sevilən, onların həyatının bütün məqamlarını özündə əks
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etdirən, bir sözlə soydaşlarımızın kimlik vəsiqəsinə çevrilmiş qədim janr
olan xoyratdır. Iraq-türkman folklorunun görkəmli tədqiqatçılarının
əsərlərində istər yayılma arealına görə, istərsə də quru-luş, forma və
mövzusuna görə xoyratların Azərbaycan bayatılarından fərqlənmə-diyi
(yaxud az fərqləndiyi) ilə bağlı çox mühüm əsaslar ortaya qoyulmuşdur.
Türkman folklorunun araşdırılmasında təqdirəlayiq xidmətləri olan Ə.
Bəndər-oğlunun şəxsi təşəbbüsü və dəstəyi ilə nəşr olunan “Bayatılar və
xoyratlar” kitabı-nın tərtibçiləri xoyratın “yüzillərdən bəri tarixi köçdən
də öncəki ortaq ədəbiyyata bağlı” (2, 7) olduğunu qeyd edirlər. Kitabda
yer almış yüzlərlə xoyrat- bayatı arasında bu yaxınlığı görməmək
mümkün deyil:
Bayatı:
Xoyrat:
Dam üstə yatan oğlan,
Qələdə yatan oğlan,
Köynəyi kətan oğlan!
Könəgi kətan oğlan.
Apardılar yaruvı,
Adaxlıv əldən getdi,
Bixəbər yatan oğlan (3, 28).
Bixəbər yatan oğlan. (2, 144).
Hər iki dördlükdəki fərqlər etnik bütövlüyü qoruyub saxlamış
Təbriz, Ərdəbil, Naxçıvan, Şəki, Şirvan, Dərbənd, Qarabağ və digər
folklor qaynaqlarımızda olan variant fərqləri qədərdir.
Bu baxımdan görkəmli İraq-türkman tədqiqatçısı Əta Tərzibaşının
hər hansı bir xalqın milli mənsubiyyətinin müəyyən edilməsində mühüm
rol oynayan folklor araşdırmalarına istinad edərək irəli sürdüyü
təkzibolunmaz faktlar da maraq doğurur: “Xoyratın kökləri İraqda
türkmanların yaşadığı bölgələrdə meydana çıxmış, Ağqoyunlu və
Qaraqoyunlu türkman dövlətləri zamanı gəlişərək sonralar İraqdan
Türkiyəyə, İranın quzeyinə, özelliklə əhalisi türkman olan Təbrizə və
eləcə də Azəri və ya Azərbaycan gibi tanınan və türkmanlardan ibarət
Azərbaycan topraqlarına yayılmışdır” (4, 8).
Çağdaş İraq-türkman ədəbiyyatında poeziyanın daha geniş yayılması
ilə əlaqədar olaraq lirik-poetik janrlar üstünlük təşkil edir. Poeziyada
klassik ərəb ədəbiyyatının təsiri (divan şeiri) duyulsa da, əsas inkişaf
etdirilmiş şeir növləri heca şeiri, xalq şeiri (aşıq ədəbiyyatı) və sərbəst
şeirdir.
Çağdaş İraq-türkman poeziyasında əsas yer tutan xalq şeirinin geniş
yayılmış qollarından biri xoyratlardır. İraq türkmanının varlıq simvoluna
çevrilmiş xoyratlar Azərbaycanda bayatılar kimi tanınır. Xoyratlar İraq
türkman ədəbiyyatında bütün şairlərin qələmini sınadığı bir şeir növüdür.
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Xoyratlarda İraq türkmanlarının bütün dünyagörüşü, həyat tərzi,
doğumundan ölümünə qədər keçən yaş mərhələləri, sevinc və kədərləri öz
əksini tapmışdır. İlk misrası üç, dörd və ya beş hecalı cinaslı sözlərdən
ikinci, üçüncü və dördüncü misraları yeddili hecadan ibarət xoyratlar
dərin düşündürücü gücə malik dördlüklərdir. Bəzən altı, səkkiz və daha
çox misralardan ibarət olan xoyratlar cinas baxımından fərqlilik yaradır.
Burada tam cinas, mürəkkəb cinas, cinasi-məfruq, cinasi-lahiq, cinasinaqis və muxərrəf cinas (5, 157) kimi adlar səciyyələnir. Xoyratlar özləri
də cinaslı və cinassız olmaqla iki qismə bölünür. Görkəmli folklorşünas
Ə. Tərzibaşının fikrincə, xoyratlar söz sənəti baxımından divan ədəbiyyatı
ilə ortaqdır: “Söz baxımından divan ədəbiyatının bəlirli bir taxım
ünsürlərini ehtiva etmiştir. Xoyratlarda gözə çarpan məcazlar, təşbihlər,
özəl qavramlar və daha başqa bəzi sənət ünsürləri həp divan şeirinin təsiri
səbəbiylə bəlirmiştir” (4, 12). Varlığını bu günə qədər qoruyub saxlayan
xoyratlar divan ədəbiyyatının nüfuzunun ən çox yayılmış dövrlərində belə
yox olmamış və demək olar ki, eyni səviyyədə inkişaf etdirilmişdir.
Deməli, təbii bir hadisə olaraq hər iki ədəbi janr bir-birindən qarşılıqlı
şəkildə təsirlənmişdir. Burada divan şairlərinin zaman-zaman xalq
ədəbiyyatından təsirlənərək bu janrda ədəbi məhsullar verdiklərini də
qeyd etmək yerinə düşərdi. Heç təsadüfi deyildir ki, İraq türkmanları dahi
şairimiz Məhəmməd Füzulinin də xoyratlar yazdığını qeyd edir və
aşağıdakı xoyratı ona aid edirlər:
Gülə naz;
Bülbül edər gülə naz.
Girdim bir dost bağına,
Ağlayan çox, gülən az (6, 31).
İraq-türkmanları arasında XX əsrin ən görkəmli divan şairlərindən
biri olan Hicri Dədə də öz yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatının çox
yayılmış bu növünə müraciət etmiş və özü də xoyratlar yazmışdır:
Sağ alması,
Aldı al bağ alması.
Dost mənə bir daş vurdu,
Çətindi sağalması (6, 31).
1959-cu ildən sonra xalq şeirinin mövzu çərçivəsi daha da
genişlənmişdir. Qələm işgəncələrə, haqsızlıqlara qarşı mübarizədə bütün
hücumlara cavab verə biləcək çox iti bir silaha çevrilmiş, milli davanı bir
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hədəfə çevirmiş, xalqı qəflət yuxusundan oyatmağa çalışmışdır. Bu növ
şeirin əsas onurğa sütununu təşkil edən xoyratlardır:
Gör milləti;
Aç gözün gör milləti.
Kefdən səfaya dalsan,
Görərsən kor milləti(3, 252).
Xoyratlar böyük mənalar ifadə etməkdədir. Çağdaş İraq-türkman
ədəbiyyatında mühüm yeri olduğu üçün yeni bir şəkildə və yeni bir tipdə
xalqın arzu və istəklərini, sevinc və kədərini ifadə etmək baxımından
xoyratlar böyük əhəmiyyət daşıyır. Görkəmli tədqiqatçı, prof. Əhməd
Bican Ərcilasunun təbirincə desək: “Kərkükün, Ərbilin, Tuzxurmatunun
zalım güllələrlə bombalandığı günlərinin qoxusunu daşıyan xoyratlarda on
minlərlə canın fəryadı duyulur, bəzən onlarda eşq, bəzən sitəm, bəzən bir
iynələmə görürük, bəzən də dəli bir ruzgar əsər başımızda. Xoyratlar
sufiyanə hisslərlə bizləri çulğayıb dünya malı, şan-şörətdən uzaqlaşdırar,
bu kiçik parçalarda divan, xalq və təsəvvüf şeirinin izlərini görərik” (7,
37). Həmçinin xalqın milli düşüncə tərzinin formalaşmasında önəmli yeri
olan xoyratlar türk şeirinin ən qədim şəkillərindəndir. Dörd misradan
ibarət olub qısa, lakonik sözlə böyük mənalar yaradan bu şeir parçasına
Kərkükdə qoryat, Azərbaycanda bayatı, Türkiyədə mani deyilir. İraq
türkmanları arasında bu sözün 4 şəkli mövcuddur: xoyrat-xoryat; qoryatqoyrat. Tədqiqatçılar sözün etimologiyası ilə bağlı müxtəlif fikirlər irəli
sürmüşlər. Dr. Faruk Sümer “xoyrat” sözünün XIV əsrdə monqol
tayfalarından olan və İraqda yerləşən “oyrat” qəbiləsinin adından
götürüldüyünü qeyd edir (8, 12).
Türkiyə Etnoqrafiya Muzeyinin direktoru dr. Hamid Zubeyr
görkəmli dilçi alim Radlovun 4 cildlik “Türk ləhcələri lüğəti”nə istinadən
yazır ki, xoyrat türk sözüdür. Həmin lüğətdə “xoyrat” və “xoryat”
sözlərinin mənası “kəndli”, “qaba”, “kobud” kimi göstərilmişdir (9, 73).
Manilərin birində “xoyrat” sözü “sərxoş” mənasını ifadə edir:
Gəlinə bax, gəlinə,
Xına yaxmış əlinə,
Gəlinin incə beli,
Düşmüş xoyrat əlinə (8,12).
Hicri 701-ci ildə Xoca Məsud Gülşəhrinin fars dilindən tərcümə
etdiyi “Süheylü-Novbahar” adlı mənzum hekayəsində bu söz eyni mənanı
daşıyır:
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Qızey düyün andan bilərlər gülü
Kim əylənməmiş xoryat əli (8,12).
Qeyd edək ki, Naxçıvanın Culfa bölgəsində olduğumuz
ekspedisiyada sözün “xoyrat” şəklində demək olar ki, eyni mənada
işləndiyinə, həmçinin “qarışıq”, “özbaşına” mənalarında geniş yayıldığına
rast gəlmişdik.
İraq türkmanları arasında sözlərdə metateza hadisəsinə (yapraxyarpax, toprax-torpax, arvad-avrad və s.) tez-tez rast gəlindiyini nəzərə
alaraq xoyrat-xoryat sözlərinin də bu hadisədən yan keçmədiyi fikrini
söyləmək mümkündür.
Xoyrat 7 hecadan ibarət olub az sözlə çox məna yaradan, geniş
mövzuları əhatə edən, musiqili sözlərlə ifadə olunan kiçik şeir
parçalarıdır. Xoyratlar qədim zamanı təmsil edir və çağdaş ədəbiyyatda
ayrıca yeri vardır. Bəzən muğam havası ilə ifa olunur. Türkman xalq
muğamlarının ortasında oxunur.
İraq-türkman ədəbiyyatında bu növ şeir yazan şairlər Əbdüllətif
Bəndəroğlu, Fələkoğlu, Cümhur Kərküklü, Cihad Dəmirçi, Şirvan
Saçıuzun, Əli Günəş, Türkeş Məhəmməd Tuzlu, Şükür Boz ox, Ərtan
İsmayıl Tuzlu, Duyğun Nuri, Necdət Mustafa Ələk, Ömər Ağbaş, Kamal
Ömər bəy, Hazim Şükür, Şahin Dayı Qadir, Nihad Bayraqdar və
başqalarıdır.
Türkman xalq şairlərinin yazdıqları şeirlərin mövzusu dil, din, yurd,
xalq, təbiət, ictimai-siyasi problemlərlə yanaşı cəmiyyətin tərəqqisi üçün
yeni təməllərin yaradılması, bir də acı, özləm, mücadilə, inqilab,
fədakarlıq, mübarizə, sevgi, sevinc və digər bəşəri mövzuları əhatə edən
düşüncələrdir. Bu baxımdan Fələkoğlunun xoyratları diqqəti cəlb edir:
Su çağladı
Mən də qəm
Sel gəldi su çağladı.
Məndə möhnət, məndə qəm.
Həqiqət hakim odu,
Bu canımdakı qəmə
Ah çəkdi, suç ağladı.
Dayanırsam, mən dağam (10, 151)
Xoyratlar arasında belə mövzuları əhatə edən xoyratlarla yanaşı,
siyasi-ictimai məzmunlu xoyratlar da üstünlük təşkil edir. Belə məzmunlu
xoyratlar Ə. Bəndəroğlunun yaradıcılığında daha çox nəzərə çarpır. Şairin
1962-ci ildə nəşr etdirdiyi “İraq-türkman ədəbiyyatı yolunda bir addım”
kitabında 159 belə məzmunlu xoyratı vardır:
Oyanan istər
Xalqa da yan
Millət oyanan istər.
Çıraq ol xalqa da yan
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Bu çağ atom çağıdır
Gücə dayanan istər (11, 27).

Xalqdan ümid kəsilməz
Erkəksəv xalqa dayan (11,

31).
Bu münasibətlə görkəmli folklorşünas alim, prof. Q. Paşayev yazır:
“Demək lazımdır ki, ictimai-siyasi məzmunlu xoyratlar poetik baxımdan
ədəbi nümunələr səviyyəsinə yüksələ bilmiş, siyasi lirika adını
qazanmışdır. Siyasi lirikanın ilk yaradıcısı Ə. Bəndəroğlu hesab olunur”
(1, 83).
İlk öncə onu qeyd edək ki, Ə. Bəndəroğlu şifahi xalq
ədəbiyyatından, folklor-dan qidalanan və bütün yaradıcılığında xalqın bu
tükənməz sənətini davam etdirən bir el ozanıdır. Şairin poeziyasında xalq
şeir növü olan xoyrat – bayatıya sıx-sıx rast gəlmək mümkündür. Şair
ömrünün sonunadək digər İraq-türkman şairləri kimi xoyrat yazmış, xalq
ədəbiyyatının lakonik, lakin məna çalarları ilə zəngin, fikri rövnəqləndirən
bu misilsiz şeir parçalarına müasir İraq-türkman poeziyasında yeni mövqe
qazandıran şairlərdən biri olmuşdur. Xalqını ürəkdən sevən, onun millimə-nəvi dəyərlərinə sadiq qalan və hər addımda bu dəyərlərin qorunub
nəsildən nəslə çatdırılması üçün var-qüvvəsi ilə çalışan vətənpərvər şairin
bu qərarı təqdirəlayiq, eyni zamanda təbiidir.
Xoyratın İraq türkmanları üçün əhəmiyyətindən danışan şair yazır:
“Xoyrat İraq türkmanlarının yaşaması üçün əhəmiyyətli bir həyat yoludur.
Bu çox mənalı dördlüklər dilimizin gözəlliyini, xalqımızın şanlı tarixini,
həyatın acısını-şirinini ifadə etməkdə böyük rol oynamışdır. Xoyrat bizim
unudulmaz varlığımızdır, dilimizin zənginliyidir, dədələrimizdən qalan,
nəsildən-nəslə keçən bulaq suyu kimi saf sözlərdir. Xoyrat ruhumuzun
qidası, gözümüzün işığıdır, qaranlıqları aydınlatmaq üçün batmayan
günəşimizdir” (12, 5).
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, İraq-türkman folklorunda xoyratxoryat və ya qoryat-qoyrat kimi tanınan bayatıların birinci misrası 3 və ya
dörd hecadan, qalanları isə yeddi hecadan qurulan, 1, 2, 4-cü misraları
əsasən, cinas biçimində olan dördlüklərdir:
Yaramaz;
Dərdim çoxdu, yaram az.
Əl versən öz dostuya
Dostu satmaq yaramaz (11, 45).
Həm Azərbaycan folklorunda, həm də İraq-türkman xalq
ədəbiyyatında yayılmış altı misralı xoyrat-bayatılara müasir İraq-türkman
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şairlərinin yaradıcılı-ğında da rast gəlirik. Kifayət qədər geniş yayılmış
«bu nümunələrdə axırıncı iki misra başqa məna çaları yaradır və əvvəlki
misralarda verilmiş fikri rövnəqləndi-rir” (1, 64). Belə xoyratlar a a b a b a
şəklində qafiyələnir və əksəriyyəti cinas qafiyəlidir:
Yaş qurudu;
Gün doğar, yaş qurudu.
Bu sinəm göz-göz oldu
İçində yaş qurudu.
Gerçəyi inkar edən
Ha deyər yaş qurudu (1, 65).
Ötən əsrin 50-ci illərindən sonra İraq türkmanları arasında
xoyratların əsas bir hissəsi Kərkükə, onun gözəlliklərinə, bu qədim türk
yurdu uğrunda mübarizəyə həsr olunmuşdur. Bu mövzu müasir İraqtürkman şairlərinin və xüsusilə xoyrat yazan şairlərin yaradıcılığından
qırmızı xətt kimi keçir. Əli Mərufoğlunun bu mövzuda yazdığı
xoyratlarından birində şücaət, igidlik, Kərkük uğrunda mübarizədə hər
kəsin yüksək vətənpərvərliyə hazır olması bir şüar kimi səslənir:
Köprüden
Kərkük yaxın Köprüden.
Bir yan uçurum, bir yan od,
İgid ol keç köprüden! (10, 72)
XX əsrin əvvəllərində İraq türkmanlarının dili, folkloru, ədəbiyyatı,
tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı İraqdan kənarda ilk dəfə geniş həcmli
məqalələrlə çıxış edən və bu istiqamətdə yorulmadan çalışan vətənpərvər
ziyalı Haşim Nahid Ərbil xoyratın milli kökə bağlı olduğunu, həmçinin
xalq arasında rəğbət və etibar qazandığını göstərərək yazırdı: «Şübhesiz
bu, milli bediiyyat şüurunun bir eseridir: “Kendini bilmek ve kendi
kendini sevmek” cümlesiyle milli şüurun hassası ifade edilirse görülür ki,
“milli” damğasını taşıyan her şey bu sevginin geniş hududu içerisine
birer-birer girer”(13, 43). Bu gün İraq türkmanları arasında bu fikrin nə
qədər möhkəm təmələ dayandığı min illərlə yaşı olan xoyratların şifahi
xalq ədəbiyyatının “müqəddəs pay” adını qazanmış məhsulu kimi
nəsildən-nəslə ötürülərək qorunub saxlanmasında özünü açıq-aşkar
göstərir. İraq türkmanlarının milli kimlik simvoluna çevrilən xoyratlar
hazırda daha çox siyasi-ictimai məzmun kəsb etməklə onların milli
mübarizə əzmini qüvvətləndirmişdir.
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Summary
Sakina Gaybalıyeva
Khoyrat in Iraq-Turkman literature
Khoyrat –bayati one of the oldest genres of Iraq-turkman folk-lore
takes an important place in written literature besides reflecting spiritual –
psychological life of Iraq turkmans. Khoyrat – bayati that has an
important necessity in modern Iraq- turkman poets activity is one of the
main four parts of the modern poetry.
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Резюме
Сакина Гайбалиева
Хойрат в ирако-туркманской литературе
Хойрат-баяты, являющийся одним из древних жанров ирако-туркманского
устного народного творчества наряду с отражением нравственнопсихологического мира иракских туркманов занимает важное место и в
письменной литературе. Хойрат-баяты, обособляясь в творчестве иракотуркманских современных поэтов является одним из четырех основных
ответвлений современной поезии.
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m. allahmahli @ mail. ru
СОН ДЮВР АШЫГ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНЫН ТЯДГИГ
ВЯ ТЯБЛИЬ ПРОБЛЕМЛЯРИ
Мясялянин гойулушу: Проблем ашыг йарадыъылыьынын сон дюврдяки
тядгиг вя тяблиь нцмуняляри ясасында шярщ едилир;
Ишин мягсяди: Сон дювр ашыг йарадыъылыьынын тядгиг, топланмасы вя
тяблиь вязиййятинин цмуми мянзярясини ортайа гоймаг.
Ашыг йарадыъылыьы милли-мяняви мядяниййятимизин мцщцм тяркиб
щиссясидир. Онун бир йарадыъылыг сащяси кими мяншя вя тяшяккцлц ня
гядяр дяринляря эедиб чыхырса да, юйрянилмяси, тядгиг тарихи чох-чох
сонралара баьланыр. Даща доьрусу, ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндян сонрайа
аид едилир. Беля ки, халг ядябиййатынын, еляъя дя онун бир щиссяси олан
ашыг йарадыъылыьынын юйрянилмяси илк олараг онун топланмасындан
башланыр. Ашыг йарадыъылыьы иля баьлы нцмунялярин топланма иши дя
ялимизя эялиб чатан мянбяляря ясасян бу дюврля баьлыдыр. Яввялляря аид
еля бир мянбя факты йохдур. Щямин вахтдан да ашыг йарадыъылыьы
нцмуняляринин топланмасы иши башланмышдыр. Дцздцр, бу ийирминъи
йцзиллийин яввялляриня гядяр пяракяндя, айры-айры зийалыларын мараьы
дахилиндя апарылмышдыр. Анъаг топлпнма вя нязяри фикрин бир истигамят
кими формалашмасы, башланьыъ анламында мцщцм ящямиййятя маликдир.
Бцтцнлцкдя он доггузунъу йцзиллик бойу эюрцлянляр сюзцн щягиги
мянасында милли фядакарлыьын фактыдыр. Ийирминъи йцзилликдя дя щямин
ишляр бир янянянин, мяняви дяйярлярин дашынышынын давамы кими мцщцм
ящямиййят кясб едир. Ашыг йарадыъылыьынын тядгиг вя тяблиьи
истигамятиндя апарылан ишляри ики мярщяля кими эюрцр вя бу шякилдя дя
гябул едирик. Буну цмумиликдя тякъя ашыг йарадыъылыьы анламында
дейил, бцтцнлцкдя халг ядябиййатынын юйрянилмяси ишляринин мярщяляси
кими гябул едирик. Азярбайъанын мцстягиллийиня гядяр олан ишляр биринъи
мярщялянин щадисяси кими нязяря чарпыр. Мцстягилликдян сонра ися бир
башга мярщялядир.
Тябризли таъирин дяфтяриндян башлайан бу иш (ола билсин яввяля аид дя
беля топламалар олуб, анъаг щяля ялимизя эялиб чатмайыб) тякрар гейд
едяк ки, бцтцн ониллик вя йцзилликлярдя артан истигамятдя эетмишдир.
Щям дя кифайят гядяр ляйагят вя шяряфля эюрцлмцшдцр. Сон дюврдя
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апарылан ишляри ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя оланларла
мцгайися етмяк олар. Халг ядябиййатынын топланмасы, няшри, тядгиги
истигамятиндя бир-бириндян мараглы ишляр эюрцлцр. М.Мащмудбяйовун,
Щ.Зярдабинин, А.Ф.Плоттонун, Й.Н.Полонскинин, В.Гордлевскинин,
С.Мцмтазын, Щ.Ялизадянин, Щ.Зейналлынын, В.Хулуфлунун вя
башгаларынын эюрдцкляри буна нцмунядир. Еляъя дя Тифлисдя,
Москвада, Петербургда рус дилиндя няшр олунан мятуат органларында
ашыг шеирляриндян нцмуняляря раст эялинир. Аз да олса ъцнэлярдя
устадларын йарадыъылыьындан нцмуняляря тясадцф олунур. Башланьыъ вя
нязяри дцшцнъянин формалашмасы бахымындан бунлар мцщцм дяйяря
маликдир.
Советляр иттифагы заманы ися юзлцйцндя бир зянэинликля нязяря чарпыр
вя айрыъа тядгиг олма эяряйиндя эюрцнцр. Айры-айры устад сяняткарларын
йарадыъылыьынын топланмасы, няшри, тядгиги сащясиндя бу дюврдя чох
бюйцк ишлярин башланьыъы гойулду. С.Мцмтаз, Щ.Ялизадя, В.Хулуфлу,
Щ.Зейналлыдан башлайан бу иш сонракы онилликлярдя дя давам етдирилди.
Бир нюв онлар юз фяалиййятляри иля эюрцляъяк ишлярин истигамятини
мцяййянляшдирдиляр. В.Хулуфлу 1927-ъи илдя «Ел ашыглары» адлы китаб чап
етдирир. Бурада Шямкир, Товуз
районларында йашайан устад
сяняткарларын шеирляри верилир вя онларын щаггында гыса мялуматлар йер
алырды. «Рейщан» дастаныны да илк дяфя В.Хулуфлу топлайыб чап етдирир.
«Короьлу» дастаныны (1927) чап етдирир. Короьлу иля баьлы халг
арасында йашайан рявайятляр дя бурада юзцня йер алыр. Даща чох ися
Ашыг Щцсейн Шямкирлидян сющбят ачыр. С.Мцмтаз «Ел шаири Гурбани»
(1923), «Ашыг Абдулла» (1927), «Ел шаирляри» (1927-1928), (1935-1936),
«Сары Ашыг вя байатылары» (1935) топлуларыны чап етдирир. Бурада тякъя
топлу олма мясяляси дейил, ейни заманда информатив мялуматлар да
юзцня йер тапыр. Щ.Ялизадя ися демяк олар бцтцн ъанлы фяалиййятини ашыг
йарадыъылыьынын топланмасына хидмят едир. 1929-ъу илдян башлайараг
щяр ил мцхтялиф китаблары чап олунур. «Азярбайъан ел ядябиййаты»
(1929), «Азярбайъан ашыглары» (1929), «Ашыг Ялясэяр» (1934, 1935,
1937), «Ашыглар» (1935-1936), «Ашыглар» (1937-1938) «Ашыг гошмалары
(1938), «Ашыг Щцсейн» (1938), «Ашыг Ясяд» (1939), «Дастанлар вя
наьыллар» (1937) китабларыны чап етдирир. Ону да гейд едяк ки,
Щ.Ялизадянин вя С.Мцмтазын халг ядябиййатынын топланмасы сащясиндя
эюрдцйц иш бир нечя тядгигат институтунун эюрдцйц ишляр гядярдир.
Буэцнкц фолклоршцнаслыг бцтцн наилиййятляриля онлара борълудур. Бу
бирмяналы гябул олунмалы, изаща, шярщя ещтийаъы олмайан щягигятдир.
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Ашыг йарадыъылыьынын тядгиг вя тяблиьи мясялясиндя дювлят
сявиййясиндя кечирилян тядбирлярин, гурултайларын да мцщцм ролу вардыр.
Àøûãëàðûí áèðèíúè ãóðóëòàéû (1928-úè èë 5 ìàé) þçö áþéöê ùàäèñÿ èäè.
Ñ.Àüàìàëûîüëóíóí, Ð.Àõóíäîâóí, Ö.Ùàúûáÿéîâóí àøûã éàðàäûúûëûüûíûí
ïðîáëåìëÿðè èëÿ áàüëû ÷ûõûøëàðû áèð íþâ ñîíðàêû èíêèøàôà þçöíöí òÿñèðèíè
ýþñòÿðäè. Òÿõìèíÿí îí èë ñîíðà 1938-úè èë ìàðòûí 12-äÿ àøûãëàðûí èêèíúè
ãóðóëòàéû ÷àüûðûëäû. Áóðàäà Ì.Èáðàùèìîâ, Ö.Ùàúûáÿéîâ âÿ áàøãàëàðû
÷ûõûøëàð åòäèëÿð. !961-úè èë àïðåëèí 27-äÿ àøûãëàðûí ö÷öíúö ãóðóëòàéû
÷àüûðûëûð. Ì.Èáðàùèìîâ, Ù.Àðàñëû, Î. Ñàðûâÿëëè âÿ áàøãàëàðû ìàðàãëû ìÿðóçÿ
âÿ ÷ûõûøëàð åäèð, àøûã éàðàäëûúûëûüûíûí àêòóàë ïðîáëåìëÿðèíäÿí äàíûøûðëàð
Àøûãëàðûí äþðäöíúö ãóðóëòàéû 1984-úö èë ìàðòûí 19-äà îëóð. Ì.Èáðàùèìîâ,
Ù.Àðèô, ß.Åëäàðîâà ìàðàãëû ìÿðóçÿëÿð åäèðëÿð. Ñîâåòëÿð äþíÿìèíäÿ
àøûãëàðûí äþðä ãóðóëòàéû îëìóøäóð. Áó ãóðóëòàéëàð àøûã éàðàäûúûëûüûíûí
òîïëàíìàñû, íÿøðè âÿ òÿäãèãè ñàùÿñèíäÿ ìöùöì àääûìëàðûí àòûëìàñûíà,
èøëÿðèí ýþðöëìÿñèíÿ éàðäûì÷û îëìóøäóð. Ãóðóëòàé ÿðÿôÿñèíäÿ êå÷èðèëÿ÷í
òÿäáèðëÿð, àøûãëàðûí ãèéöìÿòëÿíäèðèëìÿñè, Éàçû÷ûëàð èòòèôàãûíà öçâ îëìà,
ìöêàôàòëàíäûðìàëàð, óñòàä ñÿíÿòêàðëàðûí øåèðëÿðèíèí ÷àïû âÿ ñ. ìÿñÿëÿëÿð
ùÿìèí ìÿðùÿëÿäÿ àøûã éàðàäûúûëûüûíà ãàéüûíûí èôàäÿñè èäè. Íåúÿ êè, ö÷öíúö
ãóðóëòàé ÿðÿôÿñèíäÿ Ì.Èáðàùèìîâóí «Àøûã éàðàäûúûëûüûíäà ðåàëèçì» (12),
Ù.Àðàñëû «Àøûã éàðàäûúûëûüû» àäëû ìîíîãðàôèéàëàðûíû éàçäû. Åëÿúÿ äÿ
äþðäöíúö ãóðóëòàé ÿðÿôÿñèíäÿ ÷àï îëóíàí òîïëóëàð, óñòàä ñÿíÿòêàðëàð
ñåðèéàñûíäàí áóðàõûëàí êèòàáëàð, Î.Ñàðûâÿëëèíèí «Ãöäðÿòëè øàèð, óñòàä
ñÿíÿòêàð», Ì.Ùÿêèìîâóí «Àçÿðáàéúàí àøûã ÿäÿáèééàòû» (9),
«Àçÿðáàéúàí êëàññèê àøûã éàðàäûúûëûüû» Ã.Íàìàçîâóí «Àøûüûí ñàçû âÿ
ñþçö» (24), «Àçÿðáàéúàí àøûã ñÿíÿòè» âÿ ñ. êèòàáëàð àøûã éàðàäûúûëûüûíäà
òÿäãèãàòëàðûí àðòàí èñòèãàìÿòèíè ýþñòÿðèð. Äàñòàíëàðûí íÿøðè (ö÷ âÿ áåø
úèëäëèê), åëÿúÿ äÿ «Àçÿðáàéúàí ìÿùÿááÿò äàñòàíëàðû» êèòàáû, íàìèçÿäëèê
äèññåðòàñèéàëàðûíûí éàçûëìàñû, òÿäãèãàòëàðà ýåíèø ðÿâàú âåðìÿ
ß.Àõóíäîâóí,
Ì.Ùÿêèìîâóí,
Ã.Íàìàçîâóí,
Ô.Ôÿðùàäîâóí,
Ï.ßôÿíäèéåâèí,
Ã.Ïàøàéåâèí
âÿ
áàøãàëàðûíûí
òÿäãèãàòëàðû,
Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí äîêòîðëóã äèññåðòàñèéàñû áóðà àèääèð. Ï.ßôÿíäèéåâ àøûã
éàðàäûúûëûüûíû èëê äÿôÿ îëàðàã óíèâåðñèòåò äÿðñëèêëÿðèíÿ ýÿòèðäè. Äàùà ñîíðà
ïðîô. Â.Âÿëèéåâ «Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðó» (1985) äÿðñëèéèíè éàçäû. Àðòûã ãûðõ
èëäèð êè, Àçÿðáàéúàí áàëàëàðû àøûã éàðàäûúûëûüûíû, óñòàä ñÿíÿòêàðëàð
ùàããûíäà ìÿëóìàòëàðû, àøûã øåèð øÿêèëëÿðèíè ùÿìèí äÿðñëèêëÿðäÿí þéðÿíèð.
Ñîí äþâðëÿðäÿ òÿëÿáÿëÿðèí ôîëêëîð åêñïåäèñèéàñû èøè çÿèôëÿéèá. Ùàëáóêè,
áóíà èíäè äàùà ÷îõ åùòèéàú âàðäûð. Éàéäà ñîâåòëÿð äþíÿìèíäÿ òÿëÿáÿëÿðèí
ôîëêëîð ïðàêòèêàñû îëàðäû. Ãðóï øÿêëèíäÿ Àçÿðáàéúàíûí ðàéîíëàðûíà,
ðåñïóáëèêàäàí êÿíàðà åêñïåäèñèéàëàð òÿøêèë îëóíàðäû. Àíúàã áó èø ñîí
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çàìàíëàð àðõà ïëàíà êå÷èðèëèá. Áåëÿ áèð èøèí àïàðûëìàñû òÿëÿáÿëÿðè õàëã
ÿäÿáèééàòû íöìóíÿëÿðè òîïëàìàüà èñòèãàìÿòëÿíäèðèð. Áèð íþâ îíëàðûí áèð
òîïëàéûúû êèìè ôÿàëèééÿòèíèí áàøëàíüûúûíû ãîéóð. Áóíà ãàéûòìàüûí
çàìàíûäûð. Îíó äà ÿëàâÿ åäÿê êè, ïðîô. Ï.ßôÿíäèéåâ Ìîëëà Úöìÿíèí
øåèðëÿðèíè òîïëàéàðàã êèòàá êèìè áèí íå÷ÿ äÿôÿ ÷àï åòäèðäè. Òÿõìèíÿí
ùÿéàòûíûí îòóç áåø èëèíè Ìîëëà Úöìÿ èðñèíèí òîïëàíìàñû, íÿøðè
ìÿñÿëÿëÿðèíÿ ùÿñð åòäè. Åéíè çàìàíäà îíóí ùÿéàòû èëÿ áàüëû áèð ñûðà
ãàðàíëûã òÿðÿôëÿðèí à÷ûëìàñû ñàùÿñèíäÿ òóòàðëû ìÿëóìàòëàðû èúòèìàèééÿòÿ
÷àòäûðäû. Áåëÿ äåìÿê ìöìêöíñÿ Ìîëëà Úöìÿíè Àçÿðáàéúàí îõóúóñóíà
òÿãäèì åòäè.. Òÿõìèíÿí áèð íå÷ÿ èë áóíäàí ÿââÿë (2006) ïðåçèäåíòèí
ôÿðìàíû èëÿ ÷ûõàí êèòàáëàð ñåðèéàñûíäàí ùÿìèí êèòàá íÿøð åäèëäè. Éàõøû
îëàðäû êè, áó ýöíêö êîíôðàíñäà ôîëêëîðóìóçóí àüñàããàëû êèìè Ïàøà
ìöÿëëèì áóðàäà òÿìñèë îëóíàéäû. Áöòöí áóíëàð âÿ áó ñèëñèëÿäÿí îëàí
õàòûðëàìàäûüûìûç äèýÿð èøëÿð àøûã éàðàäûúûëûüûíûí ñîí äþâðäÿ èøëÿíñÿñèíÿ
ýåäÿí éîëà èøûã òóòóð.
Ñîâåòëÿð èìïåðèéàñûíûí äàüûëìàñû Àçÿðáàéúàíûí èúòèìàè, ñèéàñè,
ìÿäÿíè ùÿéàòûíäà éåíè ìÿðùÿëÿäèð. Äåìÿê îëàð áöòöí èñòèãàìÿòëÿðäÿ éåíè
äöøöíúÿíè, äàùà äîüðóñó, ìèëëè äÿéÿðëÿðèí ãàáàðäûëìàñûíû, àïàðûúû éåðäÿ
äàéàíìàñûíû çÿðóðè åäèð. Õàëã ÿäÿáèééàòûíûí òîïëàíìàñû, íÿøðè, òÿäãèã
ñàùÿñèíäÿ äÿ áó úàíëàíìà áöòöí èíúÿëèêëÿðè èëÿ ýþðöíäö. Áÿëêÿ äÿ äàùà
÷îõ ãàçàíàí åëÿ õàëã ÿäÿáèééàòû îëäó. ×öíêè ìöñòÿãèëëèê ñèéàñè
èñòèãàìÿòäÿ ìöùàðèáÿ, ãà÷ãûíëûã, òîðïàãëàðûí èøüàëû èëÿ éåêóíëàøäû. Èãòèñàäè
ñàùÿäÿ íåôò ñòðàòåýèéàñû, áèð ñûðà áåéíÿëõàëã ñÿâèééÿëè ëàéèùÿëÿðèí ùÿéàòà
êå÷èðèëìÿñè èëÿ íÿçÿðÿ ÷àðïñà äà áó áöòþâëöêäÿ Àçÿðáàéúàíû äöøöëÿí
áþùðàíäàí ÷ûõàðà áèëìÿäè âÿ ùÿëÿ äÿ áèëìÿéèá. Ìÿäÿíè ñàùÿäÿ èñÿ áó áèð
áàøãà úöðäö. Äöçäö, èãòèñàäè âÿ ñèéàñè áþùðàí þç òÿñèðèí ìÿäÿíèééÿòÿ äÿ
ýþñòÿðäè. Àíúàã òÿêðàð ãåéä åäÿê êè, Àçÿðáàéúàí ìèëëè ìÿäÿíèééÿòè, îíóí
òÿðêèá ùèññÿñè îëàí ìóñèãèñè, åëìè, ÿäÿáèééàòû, ìàääè ìÿäÿíèééÿòè õåéëè
òàïûíòûëàðëà, éåíè-éåíè äöøöíúÿëÿðèí ýÿëèøè èëÿ çÿíýèíëÿøäè. Ñûðô ìèëëèëèê,
àçÿðáàéúàí÷ûëûã êîíñåïñèéàñû îðòàéà ãîéóëäó. Áóðàäà éàä òÿñèðëÿðèí áàø
àëìàñû õÿòëÿðè äÿ éîõ äåéèëäè. Ôîëêëîð, õàëã ìóñèãèñè, àøûã éàðàäûúûëûüû èñÿ
áèð ìöùàôèçÿêàðëûãëà, éàä òÿñèðëÿðèí ýèðäàáûíäàí äàùà óçàãäà ýþðöíäö. Áó
äþâðäÿ õàëã ÿäÿáèééàòû ö÷öí ÿíÿíÿâè ö÷ èñòèãàìÿòäÿ èøëÿðèí éöêñÿê âöñÿòè
áàøëàäû. Áóíëàðûí áþéöê áèð ùèññÿñèíè òîïëàìàëàð òÿøêèë åäèð. Áåëÿ êè,
èíñòèòóòëàð, óíèâåðñèòåòëÿð, àêàäåìèéà ñÿâèééÿñèíäÿ åêñïåäèñèéàëàð áàøëàäû.
Õàëã ÿäÿáèééàòû íöìóíÿëÿðè åë àðàñûíäàí òîïëàíàðàã ÷àï åäèëäè. Ôîëêëîð
èíñòèòóòó éàðàäûëäû. Óíèâåðñèòåò âÿ èíñòèòóòëàðäà Äÿäÿ Ãîðãóä àäûíà åëìè
ìÿðêÿçëÿð ôÿàëèééÿòÿ áàøëàäû. Áåéíÿëõàëã ñÿâèééÿëè êîíôðàíñëàðà,
ñèìïîçèóìëàðà ðÿâàú âåðèëäè. Ìþùòÿøÿì àáèäÿìèç «Êèòàáè-Äÿäÿ
43

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

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

Ãîðãóä»óí ÉÓÍÅÑÊÎ ñÿâèééÿñèíäÿ 1300 èëëèéèíèí êå÷èðèëìÿñè ÷îõ
áþéöê ùàäèñÿ èäè. Áó áèðáàøà Àçÿðáàéúàí ìÿäÿíèééÿòèíÿ, àøûã
éàðàäûúûëûüûíà âåðèëÿí ãèéìÿò èäè. Ìÿðùóì ïðåçèäåíòèìèç Ù.ßëèéåâèí ÷ûõûøû
ñþçöí ùÿãèã ìÿíàñûíäà ùàäèñÿ èäè. Îíóí ìþùòÿøÿì ÷ûõûøûíäà ñÿñëÿíÿí
«áèç êèìèê, ùàðäàí ýÿëìèøèê, ùàðà ýåäèðèê» ãÿíàÿòè ìÿùç õàëãûìûçûí
òàðèõè, ìÿäÿíèééÿòè, êå÷èá ýÿëäèéè éîë ùàããûíäà áþéöê äöøöíúÿíèí èôàäÿñè
âÿ ãèéìÿòëÿíäèðìÿ èäè. 1997-úè èë àïðåëèí 20-äÿ «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»
äàñòàíëàðûíûí 1300 èëëèéèíèí êå÷èðèëìÿñè ùàããûíäà ôÿðìàíäàí ñîíðà áó
àáèäÿéÿ, îíóí íÿøðè, òÿäãèã âÿ ëöüÿòèíèí ùàçûðëàíìàñû ìÿñÿëÿëÿðèíÿ
õöñóñè äèããÿò éåòèðèëäè. 2000-úè èë àïðåëèí 9-äà èñÿ ìþùòÿøÿì òÿäáèð
êå÷èðèëäè. Èíäè ùÿìèí äþâðäÿí ùÿð èë àïðåëèí 9-ó Äÿäÿ Ãîðãóä ýöíö êèìè
ãåéä åäèëèð. Îíó äà ãåéä åäÿê êè, áó ìþùòÿøÿì àáèäÿ èëêèí îëàðàã áÿäèè
ôàêòäûð. Àíúàã îíóí äÿéÿðè ÿäÿáèééàò÷ûëàð ö÷öí íÿ ãÿäÿðäèðñÿ, òàðèõ÷èëÿð,
äèë÷èëÿð, åòíîãðàôëàð ö÷öí äÿ áèð î ãÿäÿðäèð. Ùàããûíäà éàçûëàí ÿñÿðëÿð
áàõûìûíäàí äà áó àéäûíëûãëà ýþðöíöð. Àøûã éàðàäûúûëûüû äà áåëÿäèð. Áó
çÿíýèíëèêëÿðèí, ôàêòëàðûí îðòàéà ÷ûõàðûëìàñû ýÿðÿéè èíäèêè øÿðàèòäÿ
ñîíñóçäó. Ùàçûðêû øÿðàèòäÿ àøûã éàðàäûúûëûüû áèð èñòèãàìÿòäÿ ãàðàýöðóùóí,
òåëåâèçèéàíû áöðöéÿí øîóíóí, Àçÿðáàéúàíà ãàðøû éþíÿëìèø ìÿêðëè
àääûìëàðûí, ÷àøãûíëûãëàðûí ãàðøûñûíû àëìàüûí ÿí áàøëûúà, ÿâÿçñèç ôàêòûäûð.
Àçÿðáàéúàí åôèð ìÿêàíûôíäà áó ýöí áèð äöøöíúÿñèçäèê, õàëãûí ìèëëèìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèíÿ ãàðøû ãîðõóëó êàáóñ ùþêì ñöðöð. Îíóí ãàðøûñûíûí
àëûíìàñûíûí çàìàíû àðòûã ÷àòûá. Áó ýöí Àâðîïàäàí, öìóìèëèêäÿ õàðèúäÿí
ìÿíôè òåíäåíñèéàëàðûí Àçÿðáàéúàíà àõûíû áàøëàéûá. Ìàùíû, ìóñèãè
ìÿäÿíèééÿòèíèí òÿáëèüè, éàéûìû àíëàìûíäà ñÿùíÿ ìÿäÿíèééÿòèíäÿí êÿíàð
éöíýöë, áàéàüû âåðèëèøëÿð, èøáàç ìöüÿííèëÿðèí äöçÿëòäèêëÿðè øîó úèääè
÷àøãûíëûã éàðàäûá. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè Àäìèñòðàñèéàñûíûí
ðÿùáÿðè àêàäåìèê Ð.Ìåùäèéåâèí «Àçÿðáàéúàí åôèð ìÿêàíû: ïðîáëåìëÿð âÿ
âÿçèôÿëÿð», «Èúòèìàè âÿ ùóìàíèòàð åëìëÿð: çàìàí êîíòåêñòèíäÿ áàõûø»
(«Õàëã ãÿçåòè», 9 äåêàáð 2009) ìÿãàëÿëÿðè äÿ ìÿùç áåëÿ ïðîáëåìëÿðèí
ãàðøûñûíûí àëûíìàñûíà èñòèãàìÿòëÿíèá. Àðòûã ùÿìèí ìÿñÿëÿëÿðèí áöòöíëöêäÿ
éóõàðûäàí àøàüûéà ãàðøûñûíûí àëûíìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ úèääè èøëÿðÿ
áàøëàíûëìàëûäûð.
Àçÿðáàéúàí àøûãëàðûíûí áèðèíúè ãóðóëòàéûíäà Ñ.Àüàìàëûîüëó,
Ð.Àõóíäîâ àøûãëàðûí úÿìèééÿòäÿ éåðè ìÿñÿëÿñèíÿ õöñóñè äèããÿò éåòèðèð.
Îíóí òÿäãèã âÿ òÿáëèü ìÿñÿëÿëÿðèíè áèð ïðîáëåì êèìè ãàëäûðûð.
Ñ.Àüàìàëûîüëó àøûüû åëèí àíàñû àäëàíäûðûð. Ð.Àõóíäîâ «àøûãëàð õàëãûí ÿí
ôÿãèð ãèñìèíèí øàèðëÿðèäèð. Áèçèì áîéíóìóçäà îëàí âÿçèôÿëÿðäÿí áèðè åë
àøûãëàðûíà êþìÿê åòìÿêäèð» ìÿñÿëÿñèíè âàúèá áèð ïðîáëåì êèìè ãàëäûðûð.
Áó ñîíðàêû äþâðëÿðäÿ ìöàñèð çàìàíûìûçà ãÿäÿð ãàëäûðûëà-ãàëäûðûëà ýÿëèð.
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Àøûãëàðûí áöòöí ãóðóëòàéëàðûíäà, ãóðóëòàéà ãÿäÿðêè ðÿñìè òÿäáèðëÿðäÿ
ùÿìèí ìÿñÿëÿëÿðÿ äèããÿò éåòèðèëèð. Ñîíóíúó ãóðóëòàéäà ìÿäÿíèééÿò âÿ
òóðèçì íàçèðè ß.Ãàðàéåâ ìÿùç àøûã éàðàäûúûëûüûíûí ïðîáëåìëÿðèíè áèð
ïðîáëåì êèìè îðòàéà ãîéäó. Èíñàôÿí ãåéä åäÿê êè, õàëã ÿäÿáèééàòûíûí ÿí
÷îõ éàçûëàí, àðàøäûðûëàí ñàùÿëÿðèíäÿí áèðè àøûã éàðàäûúûëûüûäûð. Óñòàä
ñÿíÿòêàðëàðûí éàðàäûúûëûüûíûí òîïëàíìàñû, íÿøðè, òÿäãèãè ñàùÿñèíäÿ äàâàìëû
øÿêèëäÿ àïàðûëàí èøëÿð äÿ áóíó àéäûíëûãëà ýþñòÿðèð. Ñîí äþâðëÿðäÿ
ðåñïóáëèêà ñÿâèééÿñèíäÿ óñòàäëàðà ùÿñð îëóíìóø òÿäáèðëÿð êå÷èðèëìÿäÿäèð.
Þçö äÿ äàâàìëû øÿêèë àëûð. Áóíëàð òåëåâèçèéà ìÿêàíûíäà äà þçöíÿ éåð
òàïûð. Èúòèìàè òåëåâèçèéàíûí èøëÿðèíè áó ìÿíàäà õöñóñè ãåéä åòìÿê
ëàçûìäûð. Òÿêðàð ãåéä åäÿê êè, äèýÿð òåçåâèçèéà ìÿêàíëàðûíäà ùÿëÿ äÿ
àøûüà ãàðøû áèð áèýàíÿëèê ùþêì ñöðìÿäÿäèð. Ð.Àõóíäîâ àøûãëàðûí áèðèíúè
ãóðóëòàéûíäà àøûãëàðûí ãàéüûñûíà ãàëìàüû õöñóñè îëàðàã ãåéä åäèðäè. Åéíè
çàìàíäà àøûãëàðûí ôÿàëèééÿòèíÿ äÿ þçöíöí ìöíàñèáÿòèíè áèëäèðèðäè âÿ
äåéèðäè êè, àøûãëàð óíóòìàñûíëàð êè, åë ñÿíÿòêàðûäûð. Àçÿðáàéúàí ìöùèòèíäÿ
áó ýöí ùÿìèí åë àíàñû îëìàíûí ãîðóíóøóíà äèããÿò éåòèðèëìÿëèäèð.
Àçÿðáàéúàíûí ìöñòÿãèëëèéèíäÿí ñîíðà àøûã éàðàäûúûëûüûíûí òÿäãèãè
ñàùÿñèíäÿ õåéëè óüóðëó èøëÿð ýþðöëäö. Áóíëàðûí áèð ùèññÿñèíè ñûðô íÿçÿðè
ñÿâèééÿëè ìîíîãðàôèê ÿñÿðëÿðèí éàçûëìàñû òÿøêèë åäèð. Ì.Ùÿêèìîâóí
«Áàéàòûëàð» (1991), «Àçÿðáàéúàí àøûã øåèð øÿêèëëÿðè âÿ îíóí ãàéíàãëàðû»
(1999), «Àøûã ñÿíÿòèíèí ïîåòèêàñû» (2004), «Ùàãã àøûüû Äÿäÿ Øÿìøèð»
(2004), Ï.ßôÿíäèéåâ «Äàñòàí éàðàäûúûëûüû» (1999), Ñ. Ñ.Ïàøàéåâ «ÕÛÕ ÿñð
àøûã éàðàäûúûëûüû», (1990), «Îçàí-àøûã ñÿíÿòèíèí íÿçÿðè ìÿñÿëÿëÿðè»
(2002), Ã.Íàìàçîâ «Àøûãëàð» (1. êèòàá, 2004), À.Íÿáèéåâ «Àçÿðáàéúàí
àøûã ìÿêòÿáëÿðè» (2004), Ì. Ãàñûìëû « Àøûã ñÿíÿòè» (1996), «Îçàí àøûã
ñÿíÿòè» (2003), È.Àááàñëû «Ôîëêëîðøöíàñëûã àõòàðûøëàðû» (2009),
«Àçÿðáàéúàí äàñòàíëàðûíûí éàéûëìàñû âÿ òÿñèðè ìÿñÿëÿëÿðè» (2007),
Ù.Èñìàéûëîâ «Àøûã éàðàäûúûëûüû: ìÿíøÿéè âÿ èíêèøàô ìÿðùÿëÿëÿðè» (2002),
«Ýþé÷ÿ àøûã ìöùèòè: òÿøÿêêöëö âÿ èíêèøàô éîëëàðû» (2002), Å.Ìÿììÿäëè
«Àøûã ïîåçèéàñûíäà òÿúíèñ» (1998), Ñ.Ãÿíèéåâ «Øèðâàí ôîëêëîð ìöùèòè»
(1997), «Àøûã øåèðèíèí ïîåòèêàñû» (1999), «Øèðâàíëû Àøûã Ìèðçÿ Áèëàë»
(2003), Ã.Êàçûìîâ «Ãóðáàíè âÿ ïîåòèêàñû» (1996) âÿ ñ. òÿäãèãàò âÿ
òîïëàìàëàðû ýþñòÿðìÿê îëàð. Áèç àøûã éàðàäûúûëûüûíûí òÿäãèãè ñàùÿñèíäÿ
éàçûëàíëàðûí àíúàã áèð ùèññÿñèíè, ôèêðèìèçúÿ, äàùà äÿéÿðëè, äàùà óüóðëó
îëàíëàðû ñàäàëàéûðûã. Áóíëàðûí ùÿð áèðèñè ñþçöí ùÿãèãè ìÿíàñûíäà ëÿéàãÿòëÿ
éàçûëìûø, åëìè-íÿçÿðè úÿùÿòäÿí êèôàéÿò ãÿäÿð ñÿâèééÿëè òÿäãèãàòëàðäûð.
Ëàêèí áó ñèéàùûíû áÿëêÿ äÿ éàçûëàí êèòàá âÿ ìÿãàëÿ ñÿâèééÿñèíäÿ
ñûðàëàñàã áèð êèòàáëûã àä, ñèéàäû îëàð. Áèç îíëàðûí áèð ìÿãàëÿ ñÿâèééÿñèíäÿ
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òÿùëèëèíè òàìëûãëà âåðÿ áèëìÿê èìêàíûíäàí êÿíàð îëäóüóìóç ö÷öí
ìÿñÿëÿëÿðÿ öìóìè øÿêèëäÿ éàíàøûðûã.
Ñîí äþâð àøûã éàðàäûúûëûüûíäà íÿçÿðÿ ÷àðïàí èñòèãàìÿòëÿðäÿí áèðè
òîïëàìà ìÿñÿëÿñèäèð. Áóðàäà äà êèôàéÿò ãÿäÿð óüóðëó èøëÿð, íÿøðëÿð âàð.
Áóðàäà èëê þíúÿ ãåéä îëóíìàëû êþùíÿ íÿøðëÿðèí éåíèäÿí ÿäÿáè
èúòèìàèééÿòÿ, ôîëêëîðøöíàñëûüà òÿãäèìèäèð. Ñ.Ìöìòàçûí, Ù.ßëèçàäÿíèí
òîïëóëàðû áóíà íöìóíÿäèð. Åëÿúÿ äÿ Àøûã ßëÿñýÿð øåèðëÿðèíèí èëêèí íÿøðëÿðè
äÿ áóðà äàõèëäèð. Äàñòàíëàðûí íÿøðè ìÿñÿëÿñè äÿ ùÿìèí ñûðàäàäûð. Àéðû-àéðû
ðåýèîíëàð öçðÿ àíòîëîýèéàëàðûí íÿøðè ÿíÿíÿñè éàðàíûá. Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðó
àíòîëîýèéàñû ñåðèéàñûíäàí Ýþé÷ÿ ôîëêëîðó» (2000), Àüáàáà ôîëêëîðó»
(2003), «Äÿðÿëÿéÿç ôîëêëîðó» (2006), «Áîð÷àëû ôîëêëîðó», «Ãàðàáàü
ôîëêëîðó» âÿ ñ. Åëÿúÿ äÿ «Ýþé÷ÿ äàñòàíëàðû âÿ àøûã ðÿâàéÿòëÿðè» (2001),
Ù.Èñìàéûëîâ «Ýþé÷ÿ àøûãëàðû âÿ åë øàèðëÿðè» (2006), «Ìèñêèí Àáäàë»
(2001), «Ãîúà Àçàôëûéàì…» (2008), Àøûã Àâäû Ãàéìàãëû «Èíúÿýöëö»
(2009), Ð.Ðöñòÿìçàäÿ «Àçÿðáàéúàí òàðèõè ãÿùðÿìàíëûã äàñòàíëàðû»
(1998), «Àçÿðáàéúàí ìÿùÿááÿò äàñòàíëàðû» (2007) âÿ ñ. áó ñèëñèëÿäÿí îëàí
êèòàáëàðû ýþñòÿðìÿê îëàð. Áóðàäà áèð òåíäåíñèéàíû äà ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð.
Áåëÿ êè, Àçÿðáàéúàíûí ìöñòÿãèëëèéèíäÿí ñîíðà áöòöí èñòèãàìÿòëÿðäÿ
ãàðàýöðóù ùþêì ñöðäöéö êèìè, òîïëàìàäà äà áó êèìè ùàëëàð ýþðöíöð.
Õàëãûí éàääàøûíà áèð íå÷ÿ áÿäèè íöìóíÿ èëÿ àäûíû éàçìûø óñòàä
ñÿíÿòêàðëàð âàð. Ñîí äþâðëÿðäÿ îíëàðûí àäûíà éàçûëàí êèòàáëàð, äàùà
äîüðóñó òîïëóëàð áèðáàøà õàëãû ÷àøäûðìàüà éþíÿëäèëìèø èøäèð. Þçö äÿ
òÿêðàð ãåéä åäÿê êè, ãîðõóëó òåíäåíñèéàäûð. Áèçÿ áåëÿ ýÿëèð áóíà áöòöí
ùàëëàðäà åùòèéàú éîõäóð. Ùÿìèí øåèðëÿð èëê þíúÿ àëäàäûúûäûð âÿ ýþðöíöð êè,
áó äàùà îí äîããóçóíúó âÿ äàùà ÿââÿëèí íöìóíÿñè äåéèë. Èêèíúèñè èíäèéÿ
ãÿäÿð áó ùàðàäà ãîðóíìóøäóð êè, úàíûíû òîïëàìà éîëóíäà ôÿäà åäÿí, åë-åë,
îáà-îáà ýÿçÿí òîïëàéûúûëàð îíó éàçûéà àëìàìûøäûëàð. Íÿ õàëãûí, íÿ äÿ
ùÿìèí àäûíà øåèðëÿð éàçûëàí ñÿíÿòêàðëàðûí áóíà ùå÷ áèð åùòèéàúû éîõäóð.
Äèýÿð èñòèãàìÿòäÿ íÿñèë øÿúÿðÿñè èëÿ áàüëû ìÿñÿëÿäèð. Áåëÿ êè, áèð ñûðà
óñòàäëàðûí Øàù Õÿòàè, Ñÿòòàð õàí, Ïåéüÿìáÿð íÿñëè èëÿ áàüëàíìàñû ùàëû äà
ìöøàùèäÿ îëóíóð. Ýÿëèí áèð-áèðèìèçè àëäàòìàéàã. Ùàìû êèìèí êèì
îëäóüóíó éàõøû òàíûéûð. Àòàëàð äåéèá, åë ýþçö òÿðÿçèäèð. Ùÿëÿ îðòà ÿñðëÿðäÿ
áó ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû ß.Úàìè äåéèðäè êè, ùå÷ êèì ùå÷ êèìèí íÿñëèíèí ùàðà
ýåòäèéèíè áèëìèð. Óñòàäëàðûí áóíà äà åùòüèéàúû éîõäóð. Áó àíúàã ãîùóìÿãðÿáÿíèí äöçÿëòäèéè, áÿëêÿ äÿ ÷ûõàðäûüû ùîããàäûð, éàðàðëàíìàã èñòÿéèäèð.
Àøûã
éàðàäûúûëûüûíûí
íàìèçÿäëèê,
äîêòîðëóã
äèññåðòàñèéàñû
ñÿâèééÿñèíäÿ èøëÿíìÿñè ìÿñÿëÿñè äÿ ñîí äþâðöí ýþðöëÿí èøëÿðè
ñûðàñûíäàäûð. Áóðàäà èêè èñòèãàìÿò íÿçÿðÿ ÷àðïûð. Áèðèíúè ùàë óñòàäëàðûí
ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíûí íàìèçÿäëèê äèññåðòàñèéàñû ñÿâèééÿñèíäÿ
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èøëÿíìÿñèäèð. Îíó äà ãåéä åäÿê êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè
Àäìèñòðàñèéàñûíûí ðÿùáÿðè àêàäåìèê Ð.Ìåùäèéåâèí «Èúòèìàè âÿ ùóìàíèòàð
åëìëÿð; çàìàí êîíòåêñòèíäÿ áàõûø» (9 äåêàáð 2009) ìÿãàëÿñè àêòóàëëûã,
ïðîáëåìëÿðèí àüûðëûüû áàõûìûíäàí çàìàíûíäà éàçûëìûø ìÿãàëÿäèð. Áóíóí
áèð ùèññÿñè ôîëêëîðøöíàñëûã, àøûã éàðàäûúûëûüû èëÿ äÿ áàüëûäûð. Áåëÿ êè,
áöòþâëöêäÿ èúòèìàè, ñèéàñè, ìÿäÿíè ìöùèòäÿ ùþêì ñöðÿí êàðéåðà, àä-ñàí
õàòèðèíÿ äèññåðòàñèéà éàçäûðûëìà ôîëêëîðøöíàñëûãäà äà þçöíÿ éåð àëûð. Àíúàã
äèýÿð åëì ñàùÿëÿðè èëÿ ìöãàéèñÿäÿ ôîëêëîðøöíàñëûãäà, àøûã éàðàäûúûëûüûíäà
åëÿ äÿ áèàáûð÷û ùàë ùþêì ñöðìöð. Äàùà äîüðóñó, áÿäÿí òÿðáèéÿ ìöÿëëèìè
ùöãóã åëìëÿðè äîêòîðó îëìóð. Àíúàã åëìÿ àèäèééàòû îëìàéàíëàðûí åëìÿ
ýÿëèøè ôîëêëîðøöíàñëûãäà, àøûã éàðàäûüûúûüû èëÿ áàüëû òÿäãèãàòëàðäà äà âàð.
Áóíëàðûí èñÿ êþêöíö ÷îõ-÷îõ éóõàðûëàðäà, ìèëëè ìÿúëèñäÿ, ïðåçèäåíò
àäìèíñòðàñèéàñû, íàçèðëèê, áþéöê-áþéöê èø àäàìëàðû
ñÿâèééÿñèíäÿ
àõòàðìàã ëàçûìäûð. Äàùà èíñòèòóò ðÿùáÿðëÿðè ñÿâèééÿñèíäÿ éîõ. Îíëàð áó
ìÿñÿëÿäÿ ÷îõ êè÷èêäèðëÿð. Áèð ùÿãèãÿò âàð áó ýöí åëìÿ ùÿãèãè åëì
àäàìëàðûíûí ýÿëèøè ÷ÿòèíëÿøèá. Îíëàðà ñþçöí ùÿãèãè ìÿíàñûíäà ñÿäëÿð
ãóðóëóá. Îðà ýÿëèø ö÷öí éåíè ìåéàðëàð äöçÿëäèëèá. Îíà èñÿ îðòà âÿ àøàüû
òÿáÿãÿíèí þâëàäëàðûíûí èìêàíû ÷àòìûð. Åëìè ýÿðÿê þç úàíû, ãàíû èëÿ
ñóâàðàñàí. Áó ýöí àøûã éàðàäûúûëûüû èëÿ áàüëû éàçûëàí äèññåðòàñèéàëàðûí
ìöùöì áèð ùññÿñè óñòàäëàðûí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíûí òÿäãèãèíÿ ùÿñð
îëóíóá. Áó èñòèãàìÿò þçö ìöñáÿò ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿëèäèð. Îíà ýþðÿ ìöñáÿò
ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿëèäèð êè, óñòàäëàðûí ùÿéàòû âÿ éàðàäûúûëûüû âàõòûíäà éàçûéà
àëûíìàéûá. Äàèì èòêèëÿðëÿ öçëÿøèð. Ýöíöìöçÿ ãÿäÿð éàääàøëàðäà éàøàéûá
ýÿëìèøäèð. Èíäè, èéèðìè áèðèíúèéöçèëëèéèí áó ýöíöíäÿ, ìèëëè äÿéÿðëÿðèí
äþíöøö îëàí áèð çàìàíäà áó èøÿ ÷îõ áþéöê åùòèéàú âàð. Áó èñòèãàìÿòäÿ
òÿäãèãàò ÿñÿðëÿðèíèí éàðàíìàñû òàðèõè éàääàøûí áÿðïàñû, èòèðèëìèø áÿäèè
äöøöíúÿíèí éþíÿëèøèíÿ èñòèãàìÿòëÿíÿí òåíäåíñèéàäûð. Äèýÿð èñòèãàìÿò
àøûã éàðàäûúûëûüûíûí ïðîáëåì êèìè ÿñðëÿð, ìÿíøÿ âÿ òÿêàìöë èñòèãàìÿòèíäÿ
òÿäãèãèíÿ ùÿñð îëóíìóø äèññåðòàñèéàëàðäûð. Áóðàäà äà óüóðëó èøëÿð
àïàðûëìûø, íàìèçÿäëèê âÿ äîêòîðëóã äèññåðòàñèéàëàðû éàçûëìûøäûð.
Ì.Ãàñûìëûíûí, Ù.Èñìàéûëîâóí, Ñ.Ãÿíèéåâèí äîêòîðëóã äèññåðòàñèéàëàðûíû
ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð. Àøûã éàðàäûúûëûüûíäà ìÿíøÿ, òÿêàìöë, ìöùèò
ìÿñÿëÿëÿðèíè þéðÿíìÿê ñàùÿñèíäÿ áó òÿäãèãàòëàð éåíè-éåíè àðàøäûðìàëàðà
éîë à÷ûð. Áèç þç ãÿíàÿòëÿðèìèçäÿ áèð ìÿãàìû äà ãåéä åäÿê. Áó àøûã
éàðàäûúûëûüûíûí éöçÿ-éöç òÿðèãÿò÷èëèéÿ áàüëàíìàñûäûð. Áåëÿ ùàëëàð ãîðõóëó
âÿ ùÿãèãÿòäÿí ÷îõ óçàã îëàí òåíäåíñèéàäûð. Àøûüûí àéàüûíûí éåðäÿí
öçöëìÿñèäèð. Òÿðèãÿò÷èëèê èäåéà úÿðÿéàíû, áèð èñòèãàìÿòäèð. Áóðàäà îëñàîëñà àøûãëàðëà éàõûíëûã èçëÿðèíè àõòàðìàã îëàð. Àíúàã àøûüûí áàøäàí-àéàüà
òÿðèãÿò àäàìû îëìàñû äöçýöí äåéèë. Áó áèçèì ãÿíàÿòèìèçäèð.
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Àøûã éàðàäûúûëûüûíûí òÿäãèã ìÿñÿëÿñèíäÿ àðàøäûðûëìàëû îëàí
ïðîáëåìëÿð âàð. Áóíëàð èëê þíúÿ ìöãàéèñÿëè àðàøäûðìàëàðà öñòöíëöê
âåðèëìÿñè ìÿñÿëÿñèäèð. Òöðê õàëãëàðûíäà àøûã ñÿíÿòèíèí àðàøäûðûëìàñû
ìÿñÿëÿñèíÿ éåíèäÿí ãàéûòìàüûí çàìàíû ýÿëèá. Îçàíëûüûí òÿäãèãè áèð
ïðîáëåì êèìè þéðÿíèëìÿ çÿðóðÿòèíäÿäèð. «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» áó
ñàùÿäÿ ìöñòÿñíà ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèêäèð. Þçáÿêëÿðèí áàõøûñû, ãàçàõëàðûí
àêûíû âÿ ñ. ãûðüûçëàðûí ìàíàñû àçÿðáàéúàíëûëàðûí àøûüû èëÿ ìöãàéèñÿäÿ áèð
ìÿãàëÿ ñÿâèééÿñèíäÿí ìîíîãðàôèê òÿäãèãàòëàðà èñòèãàìÿòëÿíìÿëèäèð.
Åëÿúÿ äÿ éóíàíëàðûí àåäëÿðè, ðàïñîðäëàðû, Àâðîïàíûí ìèííåçèíýåðëÿðè,
òðóáàäóðëàðû, âàãàíòëàðû òèïîëîæè òÿäãèãàòëàð ñÿâèééÿñèíäÿ àðàøäûðìàëàð
åùòèéàúûíäàäûð.
Ñîí äþâð àøûã éàðàäûúûëûüû ñàùÿñèíäÿ àðàøäûðìàëàð âàð. Áèð ñûðà
äèññåðòàñèéàëàð, ìîíîãðàôèéàëàð éàçûëìûøäûð. Àíúàã ìöùèò ñÿâèééÿñèíäÿ
àðàøäûðìàëàðà äàùà ÷îõ öñòöíëöê âåðìÿéèí çàìàíû ýÿëèá. Áóíäàí ÿëàâÿ
àéðû-àéðû àøûã øåèð øÿêèëëÿðèíèí, äàñòàí éàðàäûúûëûüûíûí þéðÿíèëìÿñè
ìÿñÿëÿñèíÿ äèããÿò éåòèðìÿê ëàçûìäûð. Å.Ìÿììÿäëè òÿúíèñëÿðè áèð æàíð
êèìè íàìèçÿäëèê äèññåðòàñèéàñû ñÿâèééÿñèíäÿ èøëÿìèøäèð. Ôîëêëîðøöíàñ
Ì.Ùÿêèìîâ áàéàòûëàðûí, ýÿðàéëûëàðûí æàíð õöñóñèééÿòèíè ìîíîãðàôèéà
ñÿâèééÿñèíäÿ òÿäãèã åòìèøäèð. Áåëÿ àðàøäûðìàëàðûí äàâàìûíà åùòèéàú âàð.
Òÿêðàð ãåéä åäÿê, äàñòàí éàðàäûúûëûüû ñàùÿñèíäÿ äÿ ëàçûìû ãÿäÿð èøëÿð
ýþðöëöá. «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä», «Êîðîüëó» äàñòàíû èëÿ áàüëû àðàøäûðìàëàð
áóíà íöìóíÿäèð. Àíúàã áèð ìÿñÿëÿíè ãåéä åäÿê, ìþùòÿøÿì àáèäÿìèç
«Êîðîüëó» äàñòàíû èëÿ áàüëû ñîí äþâðëÿðäÿ ìÿéóñëóã äîüóðàúàã
òÿäãèãàòëàð éàçûëûð. Àçÿðáàéúàí «Êîðîüëó»ñóíà ãàðøû áèð íþâ äöøöíöëìöø
ùöúóìëàð áàøëàíûá. Òÿêúÿ îíó ãåéä åäÿê êè, «Êîðîüëó» äàñèòàíû ãÿäÿð
Øÿðã õàëãëàðû àðàñûíäà éàéûëàúàã èêèíúè áèð äàñòàí éîõäóð. Îíóí áàøëàíüûúû
èñÿ Àçÿðáàéúàíëà áàüëûäûð. Áó éîçóìó îëìàéàí, ìöáàùèñÿëÿðÿ éåð
ãîéìàéàí áèð ùÿãèãÿòäèð. Áèð ùÿãèãÿòè åòèðàô åòìÿê ëàçûìäûð êè,
Àçÿðáàéúàí ÿòðàô ðåñïóáëèêàëàð, þëêÿëÿð ö÷öí ùÿìèøÿ áÿäèè äöøöíúÿ
ìÿíáÿéè îëìóøäóð, îíëàðà ìþâçó ïàéëàìûøäûð. «Êîðîüëó» äà äàñòàí
ìþâçóñó êèìè áó ñûðàäàäûð. Åëÿúÿ äÿ «Àðçó âÿ Ãÿìáÿð», «ßñëè âÿ
Êÿðÿì», «Àøûã Ãÿðèá», «ßìðàù âÿ Ñÿðâèíàç» âÿ ñ. äàñòàíëàðûìûç âàð.
Äàùà îíëàðûí áàøëàíüûúûíû áàøãà òîðïàãëàðäà, ðåñïóáëèêàëàðäà àõòàðìàã ÿí
àçû ýöíàùäûð. Õàëã ÿäÿáèééàòûíà, Àçÿðáàéúàí øèôàùè äöøöíúÿñèíÿ
õÿéàíÿòäèð. «Êîðîüëó»íóí äöøöíöëìöø, éàõóä äà áèëìÿéÿðÿêäÿí
ÿòðàôûíäà äîëàøûãëûã éàðàäûëìàñû õàëãà ãÿñääèð. Áó äà áóýöíêö àøûã
éàðàäûúûëûüû èëÿ áàüëû òÿäãèãàòëàðûí ïðîáåìèäèð.
Áèð áàøãà èñòèãàìÿò àøûã ìóñèãèñè ìÿñÿëÿñèäèð. Àøûã ùàâàëàðûíûí
òÿäãèãè èëÿ áàüëûäûð. Áóðàäà íîòà àëìà ìÿñÿëÿñè äÿ âàð. Áèðèíúè ãðóëòàéäàí
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áó ïðîáëåì ãàëõûá âÿ éåíÿ äÿ àêòóàëëûüûíäûäûð. Àíúàã ùÿëÿ äÿ óüóðëó
ùÿëëèíè òàïà áèëìèð. Áèð íþâ ùàâàëàðûí íîòà ýÿòèðèëìÿñè ìÿñÿëÿñè äöéöíÿ
äöøöá. Áó äà ïðîáëåì êèìè ùÿëëèíè ýþçëÿéÿí ìÿñÿëÿëÿðäÿíäèð.
Àøûãëàðûí ñîíóíúó ãóðóëòàéûíäà ãàëäûðûëàí ïðîáëåìëÿð ÿââÿëêè
ãðóëòàéëàðäà äà þçöíÿ éåð òàïûá. Àçÿðáàéúàíûí ìöñòÿãèëëèéèíäÿí ñîíðà
àøûãëàðûí òÿøêèëàòëàíìàñû, àøûã áèðëèéèíèí ôÿàëèééÿòèíäÿ áèð äóðüóíëóã,
ãàðûøûãëûã ùþêì ñöðöðäö. Ñîíóíúó ãóðóëòàé (30 àâãóñò 2008) áóíëàðûí
öñòöíäÿí äþâëÿò ñÿâèééÿñèíäÿ õÿòò ÷ÿêäè. Àéðû-àéðû øÿõñëÿðèí áþéöê
òÿäáèðëÿðèíèí
êå÷èðèëìÿñè,
ìóüàìûí
ÉÓÍÅÑÊÎ
ñÿâèééÿñèíäÿ
ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè, äþâëÿò âÿ ùþêóìÿò ãàéüûñû ñîí îëàðàã àøûã
éàðàäûúûëûüûíäà áèð úàíëàíìà éàðàòäû. Ùÿëÿ áèðèíúè ãóðóëòàéäàí ÿââÿë
(1928) àøûãëàðûí ðåýèîíëàðäà ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè òÿäáèðëÿðè àïàðûëûðäû. Èíäè
äÿ áó âÿ éà äèýÿð äÿðÿúÿäÿ ùÿìèí òÿäáèðëÿð äàâàì åòäèðèëèð. Óñòàäëàðûí
ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíà ùÿñð îëóíìóø òÿäáèðëÿð êå÷èðèëèð. Àøûã ßëÿñýÿðëÿ
áàüëû òÿäáèðëÿðèí ùÿð èë êå÷èðèëìÿñè, ÿíÿíÿâèëÿøìÿñè, Ìèêàéûë Àçàôëû, Àøûã
ßùìÿä Ñàäàõëû, Àøûã Ùöñåéí Ñàðàúëû, Àøûã ßêáÿð, Àøûã Àâäû âÿ
ñ.ñÿíÿòêàðëàðëà áàüëû òÿäáèðëÿð áóíà íöìóíÿäèð. ÉÓÍÅÑÊÎ ñÿâèééÿñèíäÿ
àøûã ñÿíÿòèíÿ âåðèëÿí ãèéìÿò, ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí õîøìÿðàìëû ñÿôèðè
Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí áó ñàùÿäÿ ãÿòèééÿòëè àääûìëàðû, Ýÿäÿáÿéäÿ
Àøûãëàð åâèíèí éàðàäûëìàñûíà ãÿðàð âåðèëìÿñè, Çÿëèìõàí Éàãóáóí
ôÿäàêàðëûüû, Èúòèìàè òåëåâèçèéàíûí òÿäáèðëÿðè âÿ ñ. áóíó àéäûíëûãëà ýþñòÿðèð.
Ñîí îëàðàã àøûã éàðàäûúûëûüûíûí ñàáàùà ýåäÿí éîëóíó ìöÿééÿíëÿøäèðèð.
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СОН ДЮВР АШЫГ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНЫН ТЯДГИГ
ВЯ ТЯБЛИЬ ПРБЛЕМЛЯРИ
ÕÖËÀÑß
Ñîí äþâð àøûã éàðàäûúûëûüû òÿäãèã áàõûìûíäàí ìöùöì óüóðëà
ñÿúèééÿëÿíèð. Áóðàäà ùÿì òîïëàìà, íÿøð, ùÿì äÿ òÿäãèã ìÿñÿëÿëÿðè áèð
èñòèãàìÿò êèìè ìàðàã äîüóðóð. ×àï îëóíàí êèòàáëàð, àðàøäûðìàëàð ÿíÿíÿíè
âÿ éåíè éàíàøìàíû ñÿðýèëÿéèð. ÉÓÍÅÑÊÎ ñÿâèééÿñèíäÿ ìöíàñèáÿò,
äþâëÿò ãàéüûñû, àøûãëàð ãóðóëòàéû áóíà íöìóíÿäèð.
À÷àð ñþçëÿð: àøûã éàðàäûúûëûüû, óñòàä àøûãëàð, äàñòàíëàð, àøûã
ãóðóëòàéëàðû
THE PROBLEMS OF RESEARCH
AND PROPAGANDA OF LAST PERIOD
SUMMARY
Last century creation of ashig research from aspect have been
successed last century. Here publication and problems of research arouse
our interest as direction. The publish books, researches, tradition and new
approach, attitude on the level of UNESCO state care, congress of ashigs
are in evidence to them.
Key words: creation of ashig, fore-man ashig, legends, congrees of
ashig
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АШУГСКОГО ТВОРЧЕСТВО ПОСЛЕДНЕГО ПЕРИОДА
РЕЗЮМЕ
За последнее время с точки зрения исследования успешно
наблюдается творчество ашугов. Издание и проблемы исследования
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вызывают интерес. Изданные книги, иследования показывают традицию и новый подход к творчеству. Доказательством этому является –
отношение на уровне ЮНЕСКО, забота государства и сьезд ашугов.
Ключевые слова: творчество ашугов, мастера ашуги, дастаны,
сьезды ашугов.
Ишин елми нятиъяляри: Сон дöвр ашыг йарадыъылыьы топлама, тядгиг,
няшр сащясиндя уьурларла сяъиййялянир вя дювлят гайьысы иля мцшайият
олунур. Проблематик истигамятдя арашдырмалара хцсуси зярурят вар.
Тятбиг сащяляри: Фолклоршцнаслыг, ашыг йарадыъылыьы, тцрк халгларынын
фолклору, халг ядябиййатынын топланмасы, няшри, тядгиги
Елми йенилийи: Ашыг йарадыъылыьынын сон дювр тядгиги вя тяблиьиня
мцнасибят, топланма, няшр проблеминин системли апарылмасы, цмуми
проблем арашдырмаларын апарылмасы зярурилийи вя с.-ля баьлыдыр.
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Ağaverdi Xəlil
Azərbaycan şifahi şeir ənənəsində bədihə
Azərbaycan şifahi və yazılı ənənəsindəki deyişmə tipli şeir
formalarının kökü əski türk şeir yarışlarından qaynaqlanır. M. Kaşqarlının
“Divani-lüğət-it-türk” kitabında belə şeir yarışı mənasındakı sözün “iziş”
olduğu göstərilmişdir. Həmin qaynaqda bir adamın başqa biri ilə
şeirləşməsi mənasında “izişdi” deyildiyi qeyd olunmuşdur. Qədim türk
şeir ənənəsində “aytıs// aytış” şeirləşmə formaları işlənmişdir ki, bunlar
tədricən “aytışma” (deyişmə) kimi ənənədə davam etmişdir. Bir çox türk
xalqlarının ənənəsində “aytıs” şeir şəkli kimi də işlənməkdədir. İndi
Türkiyədə “deyişmə” mənasında “atışma” işlənir ki, bu da həmin
“aytışma” ilə bağlıdır və onun şifahi ənənədəki dəyişik şəklidir.
Azərbaycan aşıq ənənəsində deyişmə şəkli xüsusi bir yer
tutmaqdadır.
Aşıq sənəti yaranmamışdan öncə də deyişmə formasında olan
şeirlərə rast gələ bilirik. Mahmud Kaşqarlının “Divanü-lüğət-it-türk”
əsərində “qışla yazın deyişməsi”nə həsr olunmuş dörd misralı şeir
formaları verilmişdir. Üslubundan və deyim tərzindən daha çox xalq
şeirini xatırladan bu nümunələrdə hər iki tərəf (yaz və qış) özünü tərifləyir
və qarşı tərəfi pisləyir. Bundan sonra istər qədim türk ədəbiyyatında və ya
orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında deyişmə şəkillərinə rast gəlirik.
Məhəmməd Füzulinin “Söhbətül əsmar” (Meyvələrin söhbəti) əsərində də
meyvələr arasında deyişmə təqdim olunmuşdur.
Aşıq deyişmələrinə gəlincə isə bunun kökləri təkkələrdə və sufi
ocaqlarda keçirilən ayin və mərasimlərlə əlaqəlidir. Qeyd etdik ki,
Türkiyə türkcəsində buna “atışma” deiylir. Folklor araşdırmalarında
(1;2;3;4;5;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17 və b.) bu hadisəyə belə klassik
tərif verilmişdir: “Aşıqlar arasında yarış, müasbiqə şəkilndə keçirilən
şeirləşməyə deyişmə deyilir. Deyişmənin xüsusi forması və qafiyəsi
yoxdur.Adından da göründüyü kimi deyişmədə əsasən iki aşıq bir
mövzuda qarşılıqlı şeir söyləyir. Deyişmədə əsas məqsəd sənətkarlığı,
bilik və bacarığı isbat etməkdir. Öz bilik və bacarığını isbat etmək üçün
aşıqlar söz meydanına getmiş, qarşılıqlı şeir söyləmişər.
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Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında daha yayğın olan deyişmənin bir
neçə mərhələsi var. Birinci mərhələ “dəvət”, ikinci mərhələ “hərbəzorba”, üçüncü mərhələ aşıqların bacarığını nümayiş etdirən “ayaq
vermək” mərhələsidir. Dördüncü mərhələ “qıfılbənd” adlanır(1,42).
Prof. Umay Günaya görə Şərqi Anadoluda yaşayan
aşıq
qarşılaşmaları aşağıdakı mərhələlərdə olur: Xoşlama, xatırlama, təkəllüm.
Təkəllüm isə 8 qrupa ayrılır: ayaq açma, öyüdləmə, bağlama, müəmma,
sicilləmə, yalanlama, daşlama və ya takılma, tükətməcə, uğurlama və s.
(2, 46-60).
Türk aşıq ədəbiyyatında deyişmənin başqa bir növü də atışmadır.
Atışma aşıqlar arasında keçirilən şeir söyləmə yarışlarında birinin
oxuduğu dördlüyə və ya beytə, başqa bir aşığın eyni vəzn və ayaqla cavab
verməsi deməkdir. Aşıqlıq ənənəsində ən çox hünər istəyən, böyük ustalıq
tələb edən bölüm olmaqla, aşığın saz və söz meydanına cəsarətlə
atılmasıdır (1,44).
Ашыг йарадыъылыьында Хястя Гасымла Лязэи Ящмядин дейишмяси,
Ашыг Йыьвалла Ашыг Алынын дейишмяси, Ашыг Ялясэярля Шаир Вялинин, Ашыг
Ялясэярля Щцсейн Бозалганлынын вя с. сяняткарларын мяшщур
гаршылашмалары вар. Ашыг Валещля Зярниэар ханымын дейишмяляри дя
щямин янянянин классик нцмунясидир. Бу форма XVIII яср йазылы
ядябиййатда Вагифля Видадинин шеiрляшмясиндя юзцнцн ян йцксяк
формасыны йашайыр вя демяк олар йазылы ядябиййата ясаслы эялиши башлайыр.
Ел шаирляринин XIX ясрин яввялляриндя, еляъя дя сонракы дюврдя бу
формайа мцраъиятi daha çox эюрцнцр. Qейд едяк ки, «гаршы-гаршыйа
дайаныб шерляшмяйя бянзяр шер шякилляри олмушдур. Санки устад
сяняткарлар онлары наращат едян фикир вя щиссляри ифадя етмяк цчцн беля
бир васитяйя мцраъият етмиш, гаршыдакы шяхсин фикирляри иля юз арзуларыны
ялагяли шякилдя якс етдирмишляр» (5, 204).
Aşıq şeirinin tədqiqinə həsr olunmuş araşdırmalarda və folklor
sözlüklərində (1;2;3;5;8;11;17 və b.) qıfılbəndlərin ümumi izahı ilə bağlı
fikirlər öz əksinin tapır. Belə ümumiləşmiş tədqiqatlarda «qыфылбяндя
баьлама deyilməsi də qeyd olunur (7,27). Əslində ərəb və fars
sözlərindən ibarət olan “qıfılbənd”in mənası da elə bağlamaq, kilidləmək,
qıfılla bağlamaq və bağlama bənd deməkdir.Qıfılbənd sözünün izahı
aydındır. Amma, qыфылбянд deməyin юзцнцн чятинлийи вар.
«Дейишмянин ясас мярщялясиндя гыфылбяндя, баьламайа мцраъият
едян сяняткарларын истифадя етдикляри нцмунялярин щамысы ейни сявиййядя, ейни мязмунда олмамышдыр. Бязи сянякарлар дини уйдурмалары,
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динля баьлы олан, дин хадимляри тяряфиндян данышылан яфсаняляри
«гыфылбянд-баьлама» адландырараг гаршылашдыглары ашыглара демишляр»
(6, 212).
Meyxana-Azərbaycan şifahi xalq şeiri və müəyyən mənada xalq
teatrı formalarından biri. Geniş kütlələr içərisindən çıxan şairlərin xalq
şənliklərində, bəzən musiqinin müşayiəti ilə, çox vaxt da musiqisiz
söylədikləri meyxanalarda canlı həyat hadisələri, ayrı-ayrı adamların
xasiyyət və rəftarı, nöqsan və eyibləri təsvir olunur. Meyxanada satira,
xalq yumoru və hazırcavablığı, oynaq və şux əhvali-ruhiyyə üstünlük
təşkil edir (1,69).
Eyni müəllifin hazırladığı digər bir kitabda isə “xalq arasında bədyə
adlanır” cümləsi də bura əlavə edilir (2,124).
Ə. Mirəhmədova görə “improvizasiya yolu ilə, bədahətən yaranması
meyxananın əsas xüsusiyyətlərindən biridir(2,124)
“Meyxana: Azərbaycan ədəbiyyatında bir janr. Farsca bir söz olub
aşağıdakı mənaları ifadə edir:
1. Şərab dükanı, şərab içilən yer.
2. Bədahətən deyilən, bəzən həcvedici və bəzən də gülüş doğuran
şeir. Xalq şeirinin bir janrı olan meyxana ikinci mənanı ifadı etməkdəddir.
Meyxanada şux əhval-ruhiyyəli satira, xalq yumoru və hazırcavablığı
üstünlük təşkil edir.
Meyxanalar musiqinin müşaiəti ilə, bəzən də musiqi olmadan
söylənən
həcvli şeir növləridir. İnsanların nöqsan və zəif cəhətləri,
cəmiyyətdəki nöqsanlar, ədalətsizliklər, ailə-məişətdən tutumuş siyasi
hadisələrə qədər mövzular bu şeirlərə mövzu ola bilər.
Meyxanalar daha çox şənlik, əyləncə məclislərində iki və ya üç
meyxanaçı şair tərəfindən deyişmə şəklində göstərilir(3,200).
Meyxana “mey” və “xana” sözlərindən yaranmışdır və hərfi mənada
mey, içki içilən yer deməkdir. Sufi mənası isə ilahi eşq ilə bağlıdır. Belə
ki, mey təsəvvüfdə ilahi eşqin rəmzidir. Xana isə ev, yer məkan deməkdir.
Beləliklə, meyxana ilahi eşqin olduğu yer mənasını ifadə etmişdir. Bu
mənada meyxana sufi ayinlərinin icra olunduğu, təkkə, zaviyə, dərgah,
xərabət, ocaq və s. bu kimi məkan anlayışları ilə bir sırada durur və
qətiyyən şeir şəkli mənasını ifadə etmir.
Füzulidə mey sözü sufi məna daşıyır:
Öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir,
Mən kiməm, saqi olan kimdir, meyi-səhba nədir?
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Seyid Əzim Şirvanidə
“Olsun cahanda guşeyi-meyxanələr bizim,
Qalsın behişt zahidi-alicənab üçün”
Aşıq şeirində də mey sözü işlənir. Aşıq Ələsgərdə bu söz həm hərfi,
həm də sufi mənalarda işlənir:
Haqq meyi islama haram buyurub;
Dərd tüğyan eyləsə, mey içmək olar.
Dostun məzəmməti adam öldürür,
Düşmanla söyüşüb döyüşmək olar.
Azərbaycan aşıq poeziyasında deyişmə, hərbə-zorba ilə meyxanalar
arasında bir yaxınlıq vardır. Aşıq deyişməsi ilə meyxana arasında oxşar
cəhət hər ikisində bədahətən şeir söyləmə hünəri, hazırcavablıqdır. Fərqli
cəhət isə meyxana məclislərində sazın olmaması, yerini çırtma və ya
qavala verməsidir. Meyxananın şərtlərindən, cəhətlərindən biri də qafiyə
tutmaqdır. Aşıq deyişmələrindəki “ayaq açmaq, ayaq vermə”yin
meyxanadakı “qafiyə tutmaq”la yaxınlığı vardır.
Meyxanaların xalqın toy məclislərində oxunduğunu görkəmli səhnə
ustası Hüseynqulu Sarabski “Köhnə Bakı” kitabında belə ifadə edir:
“Adamlar dağılışdıqdan sonra toy sahibinin yaxın adamları,
qohumları toyda iştirak edən şair təbiətli adamları meydana çəkərək
məclisin ortasında əyləşdirir, əlinə də bir qaval verirdilər. Bəzən qavalı
başqa birisi çalırdı. Belə meyxana deyənlər tək deyil, iki nəfər olmalı idi.
Bunlar bir-biri ilə deyişməli idilər.Onların sözlərinin nəqaratı məclisə
toplananlar tərəfindən təkrar edilməli idi (3,200;4).
M.Qasımlıya görə “xalq arasında yayılmış “meyxana” şeir forması,
heç şübhəsiz ki, uzun zaman təriqətin xidmətində dayanmışdır.
Meyxananın xüsusi avaz və çılğınlıqla ifa olunması ondan bir vasitə kimi
təkkə mərasimlərində istifadə edildiyini göstərir. Çox güman ki, əvvəllər
əsasən sufi mətnlərindən ibarət olan “meyxana”lar sonralar –XX
yüzillikdə vulqar sosiologiyanın təsiri altında öz məzmun istiqamətini
dəyişmiş və xeyli dərəcədə bəsitləşərək bayağılaşmışdır. Şeirin adı
“meyxana” və ifa tərzi tarixi semantik mahiyyətin izlərini hələ də
qorumaqdadır” (5,147).
Bədihə ərəb sözüdür. Orta əsrlərdə Azərbaycan dilinə keçmiş və
bədahətən söylənən şeir mənasını ifadə edən termin kimi işlənmişdir.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğətində
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bədihə hazırcavablıqla düşünülmədən, birdən-birə deyilən şeir kimi izah
edilmişdir. Bədihələrə bədyə də deyilir (22,20).
Nəsrəddin Tusinin “Əxlaqi- nasiri” əsərinin
“Fəzilətlərin
mühafizə edilməsinin rəhni olan nəfs sağlamlığı haqqında” adlı
doqquzuncu fəslində nəfs sağlamlığını qorumaqla bağlı bəhs etdiyi yerdə
ünsiyyət zamanı istifadə olunan bədii sənət nümunlərinin də adını
çəkmişdir. Bunların içərisində “bədihə” sözü də vardır. Burada “şeir və
bədihələr”in yaxın mənalı söz kimi işlədilməsi bədihə haqqınnda
təsəvvürləri aydınlaşdırmağa kömək edən fakt kimi istifadə oluna bilər.
Belə ki, bu nümunədə “bədihə”nin janr səciyyəsi tam aydın olmasa da
onun şeir şəklində olması məlum olur. Digər tərəfdən də artıq XII əsrdə
“bədihə”lərin geniş yayıldığı və ədəbi sənət nümunələri arasında yer
aldığı müşahidə olunur.
Onlarla ünsiyyət saxlamaqdan qaçmaq lazım olduğu kimi, onların
nağıllarına, hekayələrinə, hədis və xəbərlərinə, rəvayət və lətifələrinə, şeir
və bədihələrinə, boşboğazlıq və cəfəngiyyatlara qulaq asmaqdan,
xüsusilə onların nəfsə təsir edən, təbiəti cuşa gətirən məclislərindən və
yığıncaqlarından uzaq olmaq lazımdır.
Manaf Süleymanovun “Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim”
əsərində müəllif yazır: İngilis qoşunları Bakıdan tamailə çıxıb gedəndən
sonra, fəhlə Bığlı Həsənəli bədiyə yazmışdı; fəhlələr ingilispərəstlərə
sataşıb vedrənin altına çala-çala oxuyurdular:
Başlaginan nağaranı çalmağa.
Sözlərimi ta yadına salmağa.
O gəlmişdi Qafqayada qalmağa,
Qalaydı mehman, hara çıxdı getdi?(24,329).
Xalq şairi Məmməd Rahim yazır: “Ukraynadan qonaqlar gəlmişdi.
Onların şərəfinə məclis düzəltmişdik. Vahiddən xahiş etdik ki, bədyə
desin... Bu zaman Vahid onlara müraciətlə aşağıdakı sətirləri dedi:
“Qorxum yoxdur vuruşmadan, vaynadan, Xoş gəliblər yoldaşlar
Ukraynadan”. Hamı əl çaldı, ukraynalılar belə bədahətən söz deməyə
heyran qaldılar.
“Abşeron meyxanaları” kitabında da bədihə haqqında məlumat
verilmişdir. Burada qeyd olunur ki, “Meyxana klassik Azərbaycan
ədəbiyyatının ən qədim janrlarından biridir. Şifahi xalq ədəbiyyatının bu
növü xalq arasında, xüsusilə Abşeron bölgəsində, Bakıda və Bakı
kəndlərində bədyə (bədihə) adı ilə yayılıb şöhrət tapmışdır” (25).
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Qaynaqlarda verilən məlumatlardan belə qənaətə gəlmək
mümkündür ki, haqqında bəhs olunan şeirlərin əsas səciyyəvi xüsusiyyəti
onların bədahətən deyilməsi və yarış, deyişmə xarakterli olmasıdır. Digər
bir xüsusiyyət isə onlardakı qafiyəli sözlərin təkrarlanmadan işlənməsidir.
Belə xüsusiyyətləri olan şeirlərə orta əsrlərdə “bədihə” deyilmişdir.
Qaynaqlar da bunu təsdiqləməkdədir.
Meyxana isə bütün sufi mənası da daxil olmaqla yenə də məkan
mənası ifadə etməkdədir. Bu şeirlərin söyləndiyi məclisdir. Şeirin janrının
adı deyildir. Meyxanalarda müxtəlif janrlara aid şeirlər söylənmişdir.
Amma bunlara bədahətən məclisdə söyləndiyi üçün bədihə və ya bədiyə
deyilir.
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Summary
Agaverdi Khalil
In Azerbaijan oral poem tradition “deyishme” (wrangle) and
“bedihe” (the poem form said suddenly)
In the article the roots and sources of poems being in the type of
wrangle in the oral poem tradition are investigated. The working
characters of the poems with traditional wrangle form are cleared up and
the information about poems said suddenly is given.
Key words: Azerbaijan, oral, traditional, bedihe.
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Nizami Muradoğlu ( Məmmədov)
Folklor obrazlarının milli poetik düşüncədə motivlənmə imkanları
(Məmməd Araz yaradıcılığı üzrə)
Məmməd Arazın “El üçün ağlayan”... (1, 245) şeiri sərbəst vəzndə
yazılmış şairin duyğularını folklor şirinliyi ilə özündə ehtiva edən,
düşündürən bir bədii nümunədir. Şeirin adı “El üçün ağlayan iki
gözündən olar” (2,469) atalar sözünün birinci hissəsindən (El üçün
ağlayan) götürülmüşdür. Qonşuda ağlayan uşağın səsinə oyanan şair el
üçün ağlayan adamın gözləri ilə özü üçün ağlayan uşağın gözləri arasında
müqayisə aparır, onu mənalandırmağa çalışır.
Təbii ki, insan doğulan gündən ömrünün sonunadək onun gözlərinin
fəaliyyət funksiyalarından biri də ağlamaqdır. Ağlamaq özü də üç cür
olur:
1. Ağrıdan ağlamaq;
2. Dərddən ağlamaq;
3. Sevincdən ağlamaq.
Ağlamaq insanın hiss və həyəcanlarının dərd və kədərinin sevinc və
xoşbəxtliyinin ifadə vasitələrindən biridir. Qonşuda ağlayan uşaq da hiss
etdiyi ağrını büruzə verməsi üçün ağlamaq məcburiyyətindədir, ancaq o
ağlaya - ağlaya da xoşbəxtdir, çünki atası, anası onun başının üstündədir,
onun ağrısına, sancısına çarə edəcəklər, tezliklə bu uşaq kiriyəcək, yenə
də xoşbəxtcəsinə mışıl – mışıl yatacaqdır:
Qonşuda ağlayan bir uşaq,
Yuxuma daş atdı bu gecə.
Fikrimdə qəribə
duyğular oyatdı bu gecə.
Özü üçün ağlayır indi o,
Gör necə xoşbəxtdi:
Ata da oyaqdı,
Ana da oyaqdı,
Dərdini qapmağa müntəzir
İki qəlb ayaq üstə əsir... (1, 245)
Bura qədər o uşaq xoşbəxtdir, heç bir nigarançılığı yoxdur, amma,
bu uşaq böyüyüb sabah ağlayanda da ona bu qədər məhrəm olanlar
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tapılacaqmı? Şairi narahat edən də elə bu dərddir, bu fikirdir.
Yeniyetməlik çağlarında insanlardan biganəlik görən şairin xəyalı
pərvazlanır, keçmişi, bu günü və gələcəyi düşünür:
Bəs sabah görəsən,
Bəs sabah
Böyüyüb ağlasa o uşaq?
Onun göz yaşına
Qonşu olan tapılacaqmı?
Onun el dərdinə qoşulan
tapılacaqmı?
Yoxsa ona da mənim tək
Bir macqal deyəcək:
- Hayla, bala, hayla... (1,245).
Şerin uşaqlıqdan yeniyetməliyə təzəcə qədəm qoyan qəhrəmanını
sıxan, incidən, ağladan onu erkən, vaxtından ağır zəhmətə qatlaşmağı
deyil, dünyagörmüş, ağsaqqal kəndlinin qonşusunun dərdinə biganəliyidir.
Bütün ömrü xış arxasında, əkində, biçində keçən macqal da, az-çox islamı
öyrənib, cəmiyyətdə seçilib, sayılan din adamı Məşədi İbrahim də, digər
əmilər də biganədirlər. Ən dəhşətlisi də odur ki, bu biganəliyə bir hüquqi
don geyindirib, onu dədə babaların adı ilə gənc nəslə yedirmək istəyirlər;
“el üçün ağlayan gözsüz qalar”... Bu sözü hansı atanın, babanın nə zaman,
harada deyib - deməməsindən asılı olmayaraq, bu fikir və ideyanın, təbliği
cəmiyyətdə xoşagəlməyən bir əhval-ruhiyyənin formalaşmasına təsir
etmiş, millətin, Vətənin rifahının yaxşılaşdırılması əleyhinə yönəlmiş
düşmən ideologiyasına xidmət edən bir vasitədir:
- Ay usta, Pirqulu əminin xışı
İlişib daşa,
Qoy qaçaq, yapışaq...
-Hayla, bala, hayla!
El üçün ağlayan gözsüz qalar...
Sıxıram bu sözü ovcuma,
Dağılır əlimdən, tökülür şuma.
Bir dəni düşüb,
Qalır yaddaşımda...
Bir uçqun başında
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Ağlayıram bir gün
hi...hi...
Özünü yetirir
Məşədi İbrahim.
- Nədi, bala, nədi.
Nə vanəvsədi?..
-Fatma xalanın bircə inəyi vardı,
Onu da sel apardı.
-Yüyür naxırı hayla,
-Hayla, bala, hayla!
El üçün ağlayan gözsüz qalar... (1, 246).
Qəhrəmanın qəlbində bir atəş var, bir yanğı var, yaxşılıq etmək,
yıxılanı qaldırmaq istəyi var, çünki, bu yeniyetmə gənc bütün
xəbisliklərdən, şərdən, hiylədən uzaq, səmalar qədər aydın, su qədər təmiz
və pakdır. O, hamının dərdinə şərik olmaq istəyir, Fatma xalanın sel
aparan inəyini selin cəngindən alıb azad etmək, od düşüb yanan zəminin
odunu söndürmək istəyirsə də, töhmət, qapaz və yumruqlara məruz qalır,
kütləşir, ətrafda baş verən hadisələrə münasibəti məntiqsiz bir mövqe ilə
əvəzlənir:
Bir gündə su üçün
Enirəm çaya,
Baxıram o taya,
Görürəm alışıb
yanır bir zəmi.
Qışqırıq salıram:
-Ay əmi, ay əmi,
Gəl, gəl...
-Nə olub, gədə?
-Nə olacaq,
yanır bax!
Başıma bir selə qapaz,
Bir yumru yumruq.
Ehmallı ilişdi...
(bunlardan bir neçə cütü də
əvvəllər dəymişdi...)
(1, 247)
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Bax, belə bir zamanda qonşuda uşaq ağlayır. Uşaq ağlayır, şeirin
qəhrəmanının yatmış vicdanını oyadır, ruhunu silkələyir.
Bu məqamda yadıma ulularımızın dediyi bir bayatı düşür:
Mən aşiqəm bir başa,
Bu yol gedir bir başa.
Tanrı rəva görməsin,
İki qapaz bir başa.
(2, 592).
Nə qədər müdrükcəsinə deyilibdir; bir başa iki qapazı Tanrı heç kəsə
göstərməsin. Çox qəribə təzad yaranır. Bu qədər müdrük bir ideyanın
əksinə olaraq, el üçün ürəyi yanan gənc oğlanın başına ətrafdakı bəzi
adamlar qapaz vurmaqla kifayətlənmir, hətta, bir neçə cüt yumru yumruq
da ilişdirirlər.
Bax, belə bir zamanda qonşuda uşaq ağlayır. Uşaq ağladıqca şeirin
artıq yaşlaşmış qəhramanını gənclik çağlarına qaytarır, yatmış vicdanını
oyadır, ruhunu silkələyir. Sevinir ki, uşaq ağlayır, uşağa ağlama demir,
əksinə “ağla” deyir, “böyüyüb ağlına ağla” deyir. Vaxtı ilə özünə “hayla,
bala, hayla!” deyilmişdir, bu dərdlərə “ ağla” deyilməmişdi. Halbuki
millətin o qədər ağlamalı dərdləri vardır ki...
Oyatdın - əmini oyatdın!
Oyatdın, fikrində bükülüb
Uyumuş qəmini, oyatdın!
O vaxtdan gözlərim pis görür, bala.
Fəqət sən ağla!
Böyüyüb ağlında ağla!
Belə bir bayatı var:
Ana, mənə az ağla
Dərdlərimi düz, ağla.
El üçün şəhid olsam,
Ağ kağıza yaz ağla,
(8)
Məhz Məmməd Araz da bu baxımdan, bu səpkidən yanaşaraq uşağa
“ağla” deyir. İki gözündən olsan da belə el yolunda “ağla” deyir, onu bir
ər olaraq görmək arzusu ilə yaşayır.
Gözündən ellərə su çəkən
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ərləri
Uyutmaz nağıllar.
Nağıllar önündə
Uyuyan ağıllar
Hırıltı sevərlər,
Hayqırtı sevməzlər
Nə qədər ölməyib,
Koroğlunu,
Nə qədər itməyib,
Qıratı sevməzlər.
Müəllif qeyd edir ki, vaxtında heç nəyin qədr – qiymətini verə
bilmədik, nə Koroğlunu, nə də onun Qıratını lazımı qədər sevə bilmədik.
Hətta, acınacaqlısı odur ki, Koroğlu meydanda olanda cəmiyyətin əksər
üzvləri Koroğlunun, Qıratın belində olanda Koroğlu özü də Qıratın qədrqiymətini bilməyibdir. Burada Qırat keçəl Həmzənin əlinə keçəndən sonra
Koroğlunun Qırata verdiyi tərifi xatırlamaq yerinə düşər:
Əylən deyim Qıratım qiymətini,
Səksən min sərkərdə mala da vermə!
Səksən min ağ tüklü qəmər öyəcə,
Səksən min xəzinə pula da vermə!
Səksən min ilxıya, səksən min ata,
Səksən min mahaldan gələn barata
Səksən min kotana, səksən min cütə,
Səksən min kotanlı kala da vermə!
Koroğlu dövlətin endirsin düzə,
Say götür hamısın səksən min yüzə.
Səksən min gəlinə, səksən min qıza,
Səksən min ərgənə, dula da vermə!
(3, 171)
Qaçaq Nəbi də dara, çətinə düşəndə Boz atın qiymətini anlayır. “At
igidin qardaşıdır, at muraddır” fəlsəfəsini dərk edir:
Boz at, səni sər tövlədə bağlaram,
Qızıldan, gümüşdən səni nallaram.
Boz at, məni bu davadan qurtarsan,
And içirəm səni məxmər çullaram.
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(4, 42)
Məmməd Araz Koroğlu, Qırat adını düşünərək şeirinə gətirir. Yerliyersiz müxtəlif nağıl və lətifələr söyləyib hırıldayan, Koroğlu nərəsini, bir
igid haykırtısını unudanları qınayır, Qırat kimi köhlənləri itirənləri
qınayır. Şair təəssüflənir ki, bəzən bu cür qəhrəmanlar unudulur, xəyanətə
tuş olur, etibarsızlıqlarla üzləşirlər. Necə ki, Koroğlu tərk edilir, necə ki,
Nəbi xəyanətin qurbanı olur,eləcə də sonda vətən, torpaq müxtəlif
xəyanətlərin nəticəsində parçalanır, işğal olunur, düşmən tapdağında
inləyir. Sağlığında qəhrəmanlar qəhrəman kimi qarşılansaydı, sağlığında
igidlərə qiymət verilsəydi Vətən də basılmazdı.
Xalq şairi Cabir Novruz demişkən:
Sağlığında qiymət verin insanlara,
Yaxşılara yaxşı deyin,
Yaman deyin yamanlara!
Qeyd etmək lazımdır ki, Məhəmməd Araz xalq yaradıcılığından,
folklordan nə qədər yararlansa da bəzən “el üçün ağlayan gözsüz qalar”
tipli deyimlərə qarşı çıxır. Qəlbinin sahillərinə sığmayan fikir və
düşüncələrini oxucuya aşılamağa çalışır. O bir dəniz kimi coşur,
dalğalanır, təlatümə gəlir. Dəniz təlatümə gələndə pislikləri alt qatlarda
dəfn etdiyi kimi Məmməd Araz da babaların adı ilə hansısa soysuz bir
adamın ortaya atdığı, nakəs adamların işinə yarayan, nə varsa dağıdıb,
tökür, tufandan sonra dənizin günəş şəfəqləri ilə nurlanan büllur sularında,
hətta qumların sayıla biləcəyi qədər bir aydınlıq yaradır. Bu mənada xalq
şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə ithaf etdiyi “Məndən ötdü, qardaşıma
dəydi”... şeiri də şairin yaradıcılığında mühüm yer tutur.
Şeirin məziyyətlərindən danışmazdan əvvəl qeyd etmək lazımdır ki,
şeir Bəxtiyar Vahabzadəyə yönəlmiş Sovetin irticaçı rejimin təqiblərinin
davam etdiyi 1967-ci ildə ona dəstək olmaq, şairin yanında olmaq
anlamında yazılmışdır. Belə ki, həmin vaxtlar B. Vahabzadənin
“Gülüstan” poeması Şəki rayon qəzetində çap olunaraq, əldən-ələ gəzirdi.
Xalq arasında şairin nüfuzu yüksəldikcə, dövlət tərəfindən sıxışdırılan
Bəxtiyar Vahabzadə ədəbi mühitdə təklənmiş, unudulmuş bir vəziyyətlə
üzləşmişdir. Şairin ağır günlərində Məmməd Araz onun səsinə səs verir
“Məndən ötdü, qardaşıma dəydi” şeiri ilə yaranmış boşluğu doldurmağa
çalışırdı. Şeir tezliklə oxucu kütləsinin rəğbətini qazanır və B.

65

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

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

Vahabzadənin “Gülüstan” poemasından sonra Vətən mövzusunda
yazılmış şedevr nümunələrindən biri olur.
Ey daşlaşan, torpaqlaşan,
Ulu babam!
Bu günümdən dünənimə uzaqlaşan,
Ulu babam!
Küləkləşən, dumanlaşan, ruhunla sən
Ayağa dur, səninləyəm!
Səs getməyən,
əl yetməyən
Qədim tarix dərəsindən
Səs ver mənim səsimə sən.
Sənə gələn, səndən ötən
Nəydi belə? –
Səndən ötüb qardaşına dəydi belə?
Bununlamı neçə dəfə
Ata – oğul, qardaş hissi haçalandı,
Bir şəhərin
Beş qardaşın xanlğına parçalandı.
O zamanmı bitdi bizim dilimizin
“Sənin”, “mənim” qabarı da?
O zamanmı bitdi bizim dilimizin
“Haralısan”damarı da?.. (1,14)
Elə burada Məmməd Araz dühası üsyana qalxır, babaların, ataların
adından istifadə edən, elin, yurdun, Vətənin parçalanmasına gətirib
çıxaran, bir dövlətin müxtəlif feodallıqlara parçalayan soysuz “ataları”
günahlandırır, kimliyindən aslı olmayaraq onu vicdan məhkəməsinə çəkir.
Əgər bu “soysuz ata” Folklor qəhrəmanları kimi tanıdığımız Qara Çoban,
Dəli Domrul, Xan Eyvaz, Giziroğlu Mustafabəy olsa belə şair onları
bağışlamaz. Çünki bu “məndən ötdülər” Səttar Xanın tifaqını dağıdıbdır.
“Səttar xanın tifaqı” böyük anlamda Azərbaycan dövlətçiliyiidr, milli
hökumətdir, cənublu, şimallı Azərbaycanın bütövlüyü, birliyi yolunda Şah
İsmayıl Xətaidən sonra atılmış ən böyük addım idi. Məmməd Araz yadelli
işğalçıları, xəfiyyə sistemini yaddan çıxarmır, bilir ki, Vətənə dəyən
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zərbələr məhz yad toplardan açılan atəşlərin nəticəsidir. Ancaq bununla
belə içimizdən yad dəyirmanına su tökənlər daha qorxuludur, daha
iyrəncdir, daha qəvidir. Bu, Şəki xanıdır, Bakı xanıdır, Fətəli xandır,
Kəlbəli xandır, İbrahim xandır, hər kimdirsə, o, Azərbaycanın düşmənidir.
Elə bu daxili düşmənlərin ucbatından Vətənimiz Azərbaycanı
parçaladılar, millətimizi didərgin saldılar, torpaqlarımızı iki yerə ayırdılar:
Səninləyəm, ulu babam!
Bu məsəli kimdir yazan?
Hansı soysuz ata idi
Ataların imzasını
Çəkib, ona möhür basan?!
Adınızı dastanlardan oğrayaram,
Ruhunuzu qıyma-qıyma doğrayaram
Qara Çoban,
Dəli Domrul,
Ey xan Eyvaz,
Gizir oğlu Mustafa bəy!
Əgər ki, siz
Bu məsələ qol çəkdiniz!
Sonra, sonra hansınızsa
Xalqa gələn bir qəzadan
Öz başını yana əydi,
O qəza bir topa dönüb,
Səttar xanın tifaqına
Yaman dəydi.
Məndən ötdü!:
Məndən ötdü!:
Qulağımdan getmir bu səs
Zərbələri qardaşına,
Sirdaşına ötürən kəs
Elə bil, ki,
Bax, bu gecə,
Qulağının dibindəcə
Xətainin süqutuna
Qəh-qəh çəkdi,
Sonra, sonra
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Səhərəcən başına yüz qədəh çəkdi.
O məstliyin baş firladan
Havasından qopan daşdı –
Azərbaycan torpağında
Araz boyda şırım aşdı. (1, 15)
Kimdir o? – O iblisdir.
Bir millətin faciəsinə yalnız iblis qəh-qəh çəkib gülə bilərdi. Millətin
mənliyini ayaqlar altına atıb, “mən-mən” deyənlərin hamısı iblisə uymuş,
mənəviyyatını itirmiş vətən, millət məfhumlarını yadırğamış, gözünün
önündən qırağı görməyən məxluqlardılar:
Məndən ötdü...
Bunu dedi Şəki xanı,
Bunu dedi Bakı xanı,
Bunu dedi İbrahim xan,
Fətəli xan, Kəlbəli xan...
Qəza ötsün məndən, -dedi,
Ötən kimi “mən-mən” dedi:
“Mən-mən” dedi bir ölkədə
Nə qədər xan.
Onlar “mən-mən” deyən yerdə
Sən olmadın Azərbaycan! (1,16)
Şeirin sonunda şair yenidən ulu babaların ruhuna müraciət edir,
onları səsləyir, bir təəssüf xatirəsini dilə gətirir:
Ey daşlaşan, torpaqlaşan,
Ulu babam!
Ayağa dur!
Dəfn etdiyin məsələnin
Baş daşına
Bir təəssüf xatirəsi yazıb, yondur:
Səndən ötən mənə dəydi,
Məndən ötən sənə dəydi,
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Səndən, məndən ötən zərbə
Vətən, vətən, sənə dəydi... (1, 16)
Cəlil Məmmədquluzadə “Azərbaycan” felyetonunda yazırdı:
“Ax unudulmuş Vətən, ax yazıq Vətən!
Dünyalar titrədi, aləmlər mayallaq aşdı, fələklər bir-birinə qarışdı,
millətlər yuxudan oyanıb, gözlərini açdılar və pərakəndə düşmüş
qardaşlarını tapıb, dağılmış evlərini bina etməyə üz qoydular.
Bəs sən hardasan, ay biçarə Vətən?!
Dünya və aləm dəyişildi, mənalar özgə təbir əxz elədi, yəni bizim
dilcə söyləsək, o şeylər ki, əsl mənalarını itirmişdi, qayıdıb əslini tapdı,
inna billahi və inna ileyhi raciun; amma buna hamı qail oldu ki, vətən,
vətən, vətən, dil, dil, dil, millət, millət, millət!... Dəxi bu dairələrdən kənar
bəni- noi –bəşər üçün nicat yolu yoxdur.
Bununla bərabər, yəni “bavücde inki” hər söz danışıldı, hər mətləbə
əl vuruldu, hamı pəhləvanlarımız öz hünərlərini çıxartdılar meydana və
lakin bununla bərabər bu qədər var ki, bircə lazımlı söz ki, mənim zəndeyi
– zəhləmi aparır – haman söz Azərbaycan vətəninin üstündədir.
Bəzi vaxt otururam və papağımı qabağıma qoyub fikrə gedirəm,
xəyalata cumuram, özümdən soruşuram ki:
-Mənim anam kimdir?
Öz –özümə də cavab verirəm ki:
- Mənim anam rəhmətlik Zöhrabanu bacı idi.
- Dilim nə dilidir?
- Azərbaycan dilidir.
- Yəni Vətənim haradır?
- Azərbaycan vilayətidir.
Demək, dilimin adı türk- Azərbaycan dilidir, belə məlum olur ki,
Vətənim də Azərbaycan vilayətidir”
(5,221-222).
XX əsrin sonu yaxınlaşırdı. Azərbaycan adlanan, dədə - baba
yurdumuzun, bu qədim məmləkətin başının üstünü qara buludlar almışdı,
ölüm – dirim mübarizəsi gedirdi.
1990 – cı ilin 20 yanvar gecəsində işğalçı rus qoşunları Bakıya
soxuldular. Yenicə birlik tapmış, öz müstəqilliyi, azadlığı uğrunda
mübarizəyə qalxmış Azərbaycan xalqının mübarizə əzmini qırmaq,
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millətin qürurunu sındırmaq məqsədi ilə mənfur sovet rejimi qan tökür,
qırğınlar törədirdi. Belə bir məqamda cismani cəhətdən zəifləmiş,
qocalmış Məmməd Arazın səsi gurlayır, hayqırır, “Ata millət, ana millət,
ağlama!” – deyir:
Bu döyüşdü - əzilən var, əzən var,
Ölüm hökmü qoltuğunda gəzən var.
Burda “bizik” nə “mən” vardır, nə “sən” var,
Yox, ağlama, ana millət, ağlama!
Qorxuram ki, sına millət, ağlama! (1,256)
Dünən “ağla, bala, ağla” deyən şair bu gün “ağlama” deyir. Dünən
“mən – mən” deyənlərin bu gün“bizik” dediklərinin şahidi oluruq.
Hayqır, könül, bundan betər çağ hanı?
İnsan yanır, torpaq yanır, dağ yanır.
Bacım, indi ağlamağa vaxt hanı?
Qardaş deyib, yurddaş deyib, ağlama!
Ağlamağın yeri deyil, ağlama! (1, 256)
Millətin mətinləşdiyi, qanı, canı bahasına azadlığına qovuşduğu bir
zamanda Məmməd Araz ruhunun aynası olan bu şeir tamamı ilə xalq
yaradıcılığı ilə üst – üstə düşür və biri – birini tamamlayır:
Qızıl gül olmayaydı,
Saralıb solmayaydı
Ölüm Allah hökmüdür,
Ayrılıq olmayaydı
(7)
Əslində hər bir insan ölüm hökmü qoltuğunda gəzir, amma döyüş
vaxtı gərək döyüşəsən, özünü əzilməkdən qoruyasan. Bunun üçün də “
mənlikdən”, “sənlikdən” çıxıb “biz” olmağı bacarmalıyıq.
Vətənin ağır günlərində yaranmış daha bir xalq mahnısına diqqət
yetirək:
Ağlama, atam balası,
Gedər gözlərin qarası.
Allah kərimdir sonrası,
Ağlama!
Bu davadı, döyüşdü,
Sənin bəxtinə düşdü.
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Onsuz da dünya puçdu,
Ağlama!
Hər tərəfin yağıdı,
Yurdumuzu dağıdır.
Vuruş, qeyrət çağıdır,
Ağlama!
(6)
Açıq- aydın görünür ki, folklor nümunəsi ilə Məmməd Araz şerinin
ciddi oxşarlıqları vardır. Bu da, şair dühasının xalq yaradıcılığından
qaynaqlandığının, xalq ruhuna doğmalığının nişanəsi kimi qəbul edilə
bilər.
Bu yazını şairin “Bizi Vətən çağırır!” şerindəki Vətən oğluna
müariciətlə “ Koroğlu” dastanında Koroğlunun dəlilərinə olan çağırışını
müqayisə edərək bitirmək istəyirik. Məmməd Araz yazır:
İndi bizim ölümlə
Çarpışan çağımızdı.
Ölümün boğazından,
Yapışan çağımızdı.
Ölümlə tərcümansız
Danışan çağımızdı.
Qılınc qap, Vətən oğlu,
Bizi Vətən çağırır!
( 1, 257)
Koroğlu da belə ağır zamanlarda dəlilərinə səslənirdi:
Hoydu, dəlilərim, hoydu.
Yeriyin düşmən üstünə
Mən özüm Hasan paşanın,
Hərəniz bir xan üstünə
(3)
Gətirdiyimiz nümunələr formaca müxtəlif olsa da məzmunca bir –
biri ilə səsləşir, eynilik təşkil edir. Sadəcə olaraq Koroğlu sinfi
düşmənlərə qarşı mübarizəyə səsləyirdisə, şair Vətən övladlarını yadelli
71

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

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

işğalçılara qarşı döyüşə çağırır və bu çağırış ictimai məzmun kəsb edir,
Vətənin ağır günlərində Vətənə dayaq olmaq, onu qorumaq kimi mənəvi,
tərbiyəvi və vətənpərvərlik hissləri aşılayır.
Ədəbiyyat
1. Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri: 4 cilddə, II cild. Bakı, “Ozan”,
2003,
2. Azərbaycan Folkloru Antologiyası. III kitab, Göyçə folkloru
/toplayanı, tərtib edəni Hüseyin İsmayılov. Bakı, “ Nurlan”, 2009,
3. Koroğlu. Azərbaycan Xalq ədəbiyyatı. Bakı, “ lider” nəşriyyatı,
2005,
4. Qaçaq Nəbi. Uşaqlar üçün işləyəni, ön sözün müəllifi Azad
Nəbiyev. Bakı, Gənclik, 1989,
5. Məmmədquluzadə C. əsərləri, 6 cilddə: IV cild. Bakı, Azərbaycan
Dövlət nəşriyyatı 1985,
6. Ordubad bölgəsində toplanan folklor nümunələrindəndir
(Nümunələr şəxsi arxivdəndir),
7. Bayatılar: Tərtib edən və ön sözün müəllifi Vaqif Vəliyev Bakı,
“Yazıçı”, 1985.
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NAZİLƏ ALI QIZI MƏMMƏDOVA
ADPU-nun “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı
tarixi kafedrası”nın dosenti
“KOROĞLU”NUN MOTİVLƏRI “QAÇAQ KƏRƏM” VƏ
“QAÇAQ NƏBI” DASTANLARINDA
“Koroğlu” eposunun qəhrəmanlıq motivləri sonrakı əsrlərdə
yaranmış dastanlarımızda müxtəlif məqamlarda, yeni formalarda təzədən
təkrar olunur.
Ötən ildə hazırladığımız elmi işimizdə bu oxşarlıqları məşhur
“Qaçaq Kərəm” dastanında izləmişik. Lakin mövzu tam əhatə
olunmadığından bunu davam etdirməyi lazım bilirik.
Qeyd olunduğu kimi Azərbaycanın müxtəlif yerlərində yaşayan,
zülmə, zalıma, ədalətsizliyə dözməyən, xalqa arxalanaraq haqsızlığa qarşı
mübarizələrdə qəhrəmana çevrilən cəsur qaçaqlarla əlaqəli yaradılan
dastanlarda qəhrəman çox vaxtlarda məşhur Koroğluya bənzədilir.
Ölməz qaçaqların sırasında özünəməxsusluğu ilə seçilən Qaçaq
Kərəm də həmişə, həm el arasında, həm də onun barəsində yaradılan
mənalı əsərlərdə qoç Koroğluya bərabər tutulmuşdur.
Unudulmaz xalq şairimiz Osman Sarıvəlli bu iki ölməz qəhrəmanın
ölümündən yaranan dərin kədər hisslərini poeziyanın dili ilə kövrək
misralarla belə ifadə etmişdir:
Öldü qoç Koroğlu, öldü xan Kərəm
Sinəsi kədərli qaldı bu yerlər.
Məlumdur ki, qəhrəman Koroğlu kimi Qaçaq Kərəmin də haqqında
azərbaycanlılarla bərabər başqa xalqların yazıçıları da gözəl əsərlər
yaratmışlar.
Qonşu gürcü xalqının müəllifləri də Kərəm hərəkatını sevmiş, onun
mübarizəsini alqışlamış və yaradıcılıqlarında bu qəhrəman igidlə bağlı
əsərlərə yer vermişlər. Belə əsərlərin sırasında Vano Mçedlişvilinin
“Qaçaq Kərəm” dramı daha məşhurdur.
Gürjü yazıçısının Qaçaq Kərəmi dar ayaqda olanın əlindən tutan,
insanpərvər, xeyirxah bir adam, xalqın arzu və istəklərinin ifadəçisi,
azadlıq uğrunda mərd və mübarizdir. Pyesin üçünjü pərdəsində şübhəli
görünən bir neçə adamı tutub Kərəmin yanına gətirirlər. Onların
arasındakı yoxsul bir kəndli Kərəmə bildirir ki, qızı üçün jehiz almağa
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gedir…Kərəm qojanın yoxsul olduğunu görüb ona parça, paltar, 20 tümən
pul və bir qızıl üçük verib yola salır.
Qadınlarla həmişə mədəni rəftar edən Kərəm onlara xüsusi
hörmətlə yanaşır. Əsərin bir yerində Qaçaq Kərəm əsir edilib onun yanına
gətirilmiş qadınları azad edir, qarət olunmuş zinət əşyalarını da geri
qaytarır.
Əsərdə səxavətli, mərhəmətli, açıqqəlbli dəstə başçısı olan Qaçaq
Kərəm istisrmarçı, siyasətpərəst çar məmurlarına qarşı çox qəddardır.
Özünün alçaq düşməni Rəhim xanı evində yaxalayan Kərəm onu
öldürmür, bu qəddar adamı meşəyə, vəhşi heyvanlar arasına buraxmaqla
qurda-quşa yem edir.
Pyesdə Qaçaq Kərəmin Koroğlunun Nigarını xatırladan, ismətli,
sədaqətli, tədbirli bir sevgilisi vardır. Bu Rəhim xan tərəfindən qaçırılan
Seyrəb xanımdır. Seyrəb bəhanə ilə Rəhim xandan altı ay möhlət alır,
axırda da öz sevgilisinə qovuşur. Qazan xanın Burla xatunu, Koroğlunun
Nigarı kimi o da öz əri ilə bərabər silah qurşanır, at minir, döyüşə atılır.
V. Mçedlişvilinin “Qaçaq Kərəm” pyesi 1912-ji ildə ilk dəfə
Tiflisdə tamaşaya qoyulmuşdur. Bu əsəri 1928-ji ildə Hüseynbəy
Mirzəjamalov azərbayjanjaya tərjümə etmişdir. Pyes dəfələrlə Bakıda,
Gənjədə, Naxçıvanda, Qazaxda tamaşaya qoyulmuşdur.
Gürjüstanlı tədqiqatçı Şurəddin Məmmədov yazır ki, “gürjü dilində
bir-birindən gözəl, oynaq bayatıların, gəraylıların, qoşmaların, təjnislərin
müəllifi olan Aşıq Həziri Qaçaq Kərəmi Azərbayjan xalqının milli
qəhrəmanı, zəhmətkeşlərin mənafeyini çar məmurlarından və yerli
bəylərdən qoruyan bir mübariz və nəhayət, başqa xalqlara humanist
münasibət bəsləyən bir beynəlmiləlçi kimi xarakterizə edir”.
1886- jı ildə gürjü dilində nəşr olunmuş kitablardan biri belə
adlanır:
«Qaçağı Kiarima». Leksi Qomelisa da sxva leksebi «Qaçaq
Kərəm». (Qomelinin şeri və başqa şerlər). E. Xeladzenin mətbəəsində
çapdan buraxılmış bu kitabın elə «Qaçaq Kərəm» adlandırılması
Azərbayjan xalğının mərd qəhrəmanına güjlü məhəbbətin nümunəsidir.
Kitab Qomelinin Qaçaq Kərəmə həsr etdiyi şerlə açılır:
Qaçaqlığı özüm üçün seçdim peşə,
Gədiklərdə keçdi daim ömrüm-günüm!
Xalğa, elə arxalandım mən həmişə,
Uzaq-uzaq obalardan gəlir ünüm!
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Qaçaq Kərəmin haqqında XIX əsrin II yarısında, XX əsrin
əvvəllərində
yaşayıb-yaratmış
gürjü
müəlliflərindən
Georgi
Tumanişvilinin, Georgi Amilaxvirinin, İlya Xonelinin, Sulikonun və b.
bədii və publisist əsərləri vardır. XIX əsrin 80-90-jı illərində Tiflisdə
gürjü dilində nəşr olunan «Doreba» («Zəmanə») və İveriya qəzetlərində
Qaçaq Kərəm hərəkatına dair külli miqdarda material verilmişdir. Hətta
1885-ji ildə «Doreba» qəzetinin bir neçə nömrəsi demək olar ki,
bütünlüklə Qaçaq Kərəmə həsr olunmuşdur (№150; 151). Bu onunla
əlaqədar idi ki, igid Kərəmin qəhrəmanlıqla dolu olan ömrünün müəyyən
məqamları məhz Gürcüstanla, Tiflislə bağlı olmuşdu.
“Koroğlu” eposundakı bəzi hadisə və əhvalatların “Qaçaq Kərəm”
dastanında başqa bir formada verildiyi nümunələrin nəzərə çatdırılması
tədqiqatımızda izlədiyimiz məqsədə müvafiqdir. Onlardan bəzilərini
nəzərdən keçirmək yerinə düşərdi:
Məlumdur ki, “Koroğlu” dastanında Koroğlu, başda Nigar xanım
olmaqla xotkarın, xanın, bəyin, paşanın gözəl qızlarının Çənlibelə gəlin
gətirilməsində bu və ya başqa formada iştirak edir. Dəlilərlə bərabər
döyüşür, vuruşur, qəhrəmanlıq göstərib qızı aparır. Bu çətin işdə
istəmədiyi adamlara ərə getməli olan qızların özləri də Çənlibel dəlilərinin
tərəfində olur, ağıllı, düşünülmüş tədbirləri ilə onlara yardımçı olurlar.
“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməsi” qolunda Həsən xanın oğlu
Mahmud paşanın bacısı Mərcan xanımın xan Eyvaza, Kankanoğluya necə
kömək eləməsindən söhbət açılır.
“... Elə ki, Eyvaz xilas oldu, istədilər ki çıxsınlar, Kankanoğlu
yerindən tərpənmədi. Mərcan xanım dedi:
– Day durmaq vaxtı deyil, tez olun, görək necə eyləyirik.
Kankanoğlu dedi:
– Sizə yaxşı yol, mən gedəsi deyiləm.
Mərcan xanımı qəzəb götürdü: – Zarafat vaxtı döyüı, tez olun.
Kankanoğlu dedi:
Mərcan xanım, işdən halı deyilsən. Eyvaz bilir. Gərək mən də bu
zindanda olam ki, səhərə qədər arxayınçılıq ola! Yoxsa işin üstü açılar,
bizi tutarlar. Mərcan xanım istəyirdi dinsin. Birdən Kankanoğlu quş kimi
özünü atdı çölə, Bəhlulu da gətirib elədi Kankanoğlu, uzatdı Eyvazın
yanına. Onlar çölə çıxanda Kankanoğlu Əmirxanın atını açdı. Mərcan
xanım dedi:
– Şəhərdən atla çıxmaq olmaz, onu niyə açırsan, lazım deyil.
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Kankanoğlu dedi:
– O atlardan biri mıxa düşüb axsayır, Mərcan xanım istədi dinə
Kankanoğlu aman verməyib götürdü onu qoydu atın üstünə,
özlərini yetirdilər kəndə, atları minib üz qoydular Çənlibelə”.
... Onnan sonra Koroğlu ayağa durdu, dedi:
– Qurun toy məclisini.
Toy məclisi belə quruldu: hamı qalxdı ayağa. Başdan böyük bir xalı
sərdilər, xalının üstünə qu tükündən qayrılmış bir neçə balınc qoydular.
Sonra hamı öz yerində oturdu.
Koroğlu qoşa balıncların üstündə Eyvazla Hürü xanımı, Kankanoğlu
ilə Mərcan xanımı, Dəli Həsənlə Leyli xanımı əyləşdirdi. Qəssab Alıynan
Zərqələmin yerini də rahatlayandan sonra Koroğlu onların başında da iki
balınc qoydu. Nigar xanımla özü də burda oturdu. Sonra Aşlq Günuna üz
tutub dedi:
– Aşlq Günun, indi söz sənindir. Dövran elə, uşaqların toyuna başla.
Ustad deyir toy qırx gün, qırx gecə çəkdi. Hər gecə-gündüz də o birinnən
şən, şərafətli keçdi.
“Qaçaq Kərəm” dastanında da el qəhrəmanı Kərəm bir-birindən ayrı
salınan iki gəncə “Koroğlu”da olduğu kimi təbiətin qoynunda çox səmimi,
sadə bir toy eyləyir.
“... Kərəm qızın atasına bozardı:
– Pulun yox idi, qeyrətin olaydı. Belə adət yoxdu bizdə. Deynən
görüm bu qızı nişanlısının əlindən niyə alıb istəmədiyi oğlana
vermisən?
Kişiyə aydın oldu ki, Kərəm qızı və onu aparanları söyləyib, hər
şey ona məlumdur. Deməyə söz tapmadı.
Kərəm indi də qızın nişanlısına üz tutdu:
– Sən niyə nişanlını əlindən veribsən? Adam sevgilisinin yolunda
ölər, ancaq onun bu kökə salınmasına dözməz!
Oğlan heç nə demədi, yerə baxdı.
– Pulun olmadı atasının borcunu verməyə, eləmi?
Oğlan başı ilə işarə edib, dili ilə də dedi:
– Olmadı. Kasıblığın üzü qara olsun. Kərəm yönünü qıza çevirdi:
– Bala, özünü nişanlına layiq bilirsənsə, utanma, açıq söylə,
onların borcunu qaytarıb, səni də nişanlına verərəm, toyunuzu
da elə burada özümüz edərik. Elə indi. Qoy bu meşə sənin
toyuna şahid olsun...
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Oradakıların hamısı bir-birinin üzünə baxdı.
Kərəm öz dostlarına müraciət edib dedi:
– Uşaqlar, bu qızın atası nə qədər borclusa, o qədər toplayın, pul
sahibinə verək və toy üçün hazırlıq görün.
– Kərəm bu sözləri deyib dəsmalını çıxartdı, yerə sərdi.
Hərənin qoyun-qoltuğundan, cibindən çıxartdığı iri-xırda pullar
dəsmalın üstünə təpələndi.
Qızın atasının borcunu qaytardılar, qalan pulu dəsmala bağlayıb,
oğlana verdilər.
Kərəm dedi:
– Bu pulla da gedib qıza cehiz alarsan.
Qoyunlar kəsildi. Qazanlar asıldı. Dövrələmə süfrələr salındı.
Kababın tüstüsü meşəni başına götürdü. Aşıq meydana girdi, çalıbçağırdı. Kərəm çoxdan həsrətində olduğu sazı alıb “Yanıq Kərəmi” çaldı,
məclisi heyran qoydu.
Günəş qüruba yaxınlaşanda Kərəm ağaca sarıtdıqlarını açdırıb
buraxdırdı. Toya yekun vurdu.
Hər iki dastanda (“Koroğlu” və “Qaçaq Kərəm”– N.M.)
qəhrəmanların insan kimi dil bilən, qeyri-adi atları vardır. Koroğlunun
Qıratı, Qaçaq Kərəmin Dilbozu oxucu və dinləyicini cəlb edən, sevilən
atlardır. Bu məşhur atlarla əlaqəli çox maraqlı məlumatları gözdən
keçirək.
“... Nigar xanım soruşdu:
– Bu qədər Qırat, Qırat ki, deyirsən, axır o necə atdır ki, bizim
ikimizi bu qoşunun içindən çıxarıb apara?
Aldı Koroğlu dedi:
Uca dağ başında yel kimi əsir,
Dar günümdə mənə ürək Qıratım.
Bir aylıq mənzili bir gündə kəsər,
Köhlən bəsləmişəm, gərək Qıratım.
Qoç Koroğlu qonaq olsa yəhərə,
Yağı düşmənləri salar qəhərə,
Axurda arpasın qoymaz səhərə,
Dara düşsəm, mənə kömək Qıratım.
Nigar dedi:
İndi ki, bu qədər tərifləyərsən, gedək bir görək o necə atdı?
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Koroğli yüyəni ağacdan açıb, tərlan kimi Qıratın belinə sıçradı,
Nigar elə bircə bunu gördü. Koroğlu cəld sağ əlini atıb Nigarı dik qaldırdı,
atın tərkinə basdı. At iki dal ayaqları üstə qalxıb, bağın hasarına tərəf
yönəldi.
Nigar dedi:
- Bir dayan görək! Fikirləşək, məsləhətləşək. Koroğlu bayaq atı
hasardan sıçradıb Çənlibelə tərəf üz qoydu”.
“... Hasan paşa dedi:
– Sən deyirsən ki, Qıratı görmüsən. Bir az onun tərəfindən de!
Xasiyyətindən, nişanından oxu, görək necə atdı.
Koroğlu dedi:
– Paşa sağ olsun, çərən dəymiş çox yaxşı atdı, bircə o cini
olmaya.
Ondan sazı basdı döşünə, dedi:
Armudu dırnaqlı, hündür boyunlu,
Meydana girəndə yüz min oyunlu,
Dəyirman mədəli, ac qurd yeyimli,
Ortası qulana dolu gərəkdi.
Qaranlıq gecədə yolu çaşmayan,
Düşmən qabağında ər düşürməyən.
Üstündə əl-ayaq yığşırılmayan
Koroğlunun atı dəli gərəkdi.
Koroğlu qurtaracaq Hasan paşa özünü atdı onun üstünə ki:
– Aşıq, tez ol, gir içəriyə, səni dünya malından qəni eyləyəcəyəm.
Qapını açdılar, Koroğlunu itələyib saldılar Qıratın yanına”.
«Qaçaq Kərəm» dastanında iki məşhur at təsvir olunur. Bunlardan
biri Kərəmin atası Molla Zal oğlu İsgəndərin boz atıdır. İgid İsgəndərin
dəfni zamanı at baş götürüb meşəyə qaçır və gejələr sahibinin qəbri üstünə
gəlir.
«…Zil qaranlıq bir gejədə Kərəm qaçaq yoldaşları ilə atasının
qəbrinin üstünə gəlmişdi. O, qəbrin üstündə göz yaşları tökərək intiqam
alajağına söz verirdi.
Birdən qəbirsanlığın hansı səmtindənsə bir şaqqıltı eşidildi.
Balasöyün səsə diqqət kəsildi və Kərəmi dümsüklədi:
- deyəsən bizi izləyirlər.
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Arada sakitlik oldu. Elə bu vaxt təpənin günbatan tərəfində bir
qaraltı göründü. Balasöyün eyməndi. Bu nə idi?
Onlar tez babaları Molla Zalın qəbri arxasında gizləndilər.
Tüfənglər qaraltı gələn səmtə tuşlandı.
…Kərəmin qəlbini sevinj qarışıq bir kədər çuğladı.
Qəbrə yaxınlaşan iri qaraltı İsgəndərin atı idi. Kişinin bütün yaryarağı üstündə idi. Hənirti hiss eləyən at ürkək-ürkək gəlib düz qəbrin
yanında dayandı. Qəbri imsilədi, sonra da üzünü, boynunu başdaşına
sürtdü. Yada Zal qızı Gülnazın məşhur bayatısı düşdü:
Boz at səni öyən hanı?
Başındakı yüyən hanı?
Bu dünyada gün görməmiş,
Söylə igid yiyən hanı?!
Kərəm atı çağırdı. Köhlən ayaq üstə durub ona sarı gələn Kərəmi
səsindən, iyindən tanıdı. Astadan kişnəyərək mehribanlıq göstərdi.
…Kərəm atasının dəstəyi sədəfli, ilandilli xənjərini yəhərdən açıb
belinə bağladı, qoltuqaltısını çiyninə keçirdi. Aynalı tüfəngini əlinə alıb
atın belinə qalxdı.
Kərəmlə bağlı göstərilən ikinji at Qazagın məşhur atlarından olan
«Dilboz» du. Qaçaq Kərəmlə əlaqəli yazılarda «Dilboz» belə təsvir
olunur:
«...İnsan kimi dil bilən «Dilboz» da tələsmədən daşlı-çınqıllı,
kollu-koslu dar cığırı əlinə alıb döşdəki çəmənliyə dırmanır və elə bil bu
çəmənliyin gözəlliyini pozmamaq üçün ayaqlarını yerə asta-asta basırdı...
… Bu zaman Kərəm elə bir nərə çəkdi ki, «Dilboz» da səsinə səs
verib tükləri ürpədən kişnərti qopardı. Yer-göy lərzəyə gəldi. Hər ikisi
eyni zamanda bir-birin üstünə şığıdı…
…Şahə qalxan «Dilboz» da sanki qabaq ayaqları ilə Gülçöhrənin
köhlənini döyürdü.
Meydanda jövlan edən «Dilboz» elə joşmuşdu ki, indi yoxuş da
gözünə eniş kimi görünürdü.
….Güllə açılan kimi Kərəm yəhərdən aşağı aşırıldı. Lakin bir ayağı
ilişib üzəngidə qaldı atdan sallaqlı halda xeyli «Dilboz» meydanın o
başından dövrə vurub qayıdananını yerlə süründü.
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Dilboz dövrə vurub geri qayıdanda Kərəm rəqibinin hələdə öz
qələbəsi ilə nəşələndiyini eşidib ona çatar-çatmaz birdən atın belinə qalxıb
atəş açdı… Onu ölmüş bilən heyrətə gəldi…”
Qaçaq Kərəmin qəhrəmanlığı haqda belə nümunələrin sayını
artırmaq da olar. Çünki onlar saysız, hesabsızdır. Bu nümunələrdən də
görünür ki, XIX əsrin unudulmaz, sevimli, məşhur el qəhrəmanı Kərəm
həm atı, həm düşmənlərinə qarşı mərd mübarizəsi ilə nə qədər Koroğluya
bənzəyir.
Fərman Eyvazlının "Qaçaq Kərəm" romanının I hissəsinə
"Gəngavərliyin tərənnümü" adlı maraqlı bir ön söz yazan görkəmli yazıçı
İ.Şıxlı yazırdı:
"Zaqafqaziyanın müxtəlif guşələrində Kərəmin igidliyi ilə bağlı
xalq arasında bir sıra yer adları vardır: "Kərəm körpüsü", "Kərəm qayası",
"Kərəm bazarı", "Kərəm çalası", "Kərəm yolu", "Kərəm layı", "Kərəm
bulağı", "Kərəm meydanı" və i.a.
El-oba içində məşhur olan bu yer adlarının bəzisi dövrümüzdə
rəsmi sənədlərdə də eyni ilə belə qeydə alınmışdır.
Yurdumuzda qəhrəman Koroğlunun da adı ilə bağla bir çox dağlar,
mağaralar vardır ki, sonralar onlara Qaçaq Kərəm pənah aparmışdır. Belə
dağlardan biri Qazağın əzəmətli "Göyəzən"i idi.
F.Eyvazlı "Qaçaq Kərəm" romanında Göyəzəni belə təsvıir edir:
"…Geniş düzənlikdə tənha ujalan Göyəzən dağı elə bil ümmanda buz
dağıdır. Bu mahalda zaman-zaman baş verən hadisələrin qoja şahididir bu
dağ…Sanki bütün Qazağın göy qübbəsini nəhəng bir sütun kimi çiynində
saxlayan Göyəzənin üzərində əmələ gələn qövsi-quzey dağın başında
uzaqdan qızıl taj kimi görünürdü. Onun bir uju elə bil Borçalı, bir uju
Göyçə dağlarına dirənmişdi. Göyəzən dağı tək qartalların deyil, həm də
bir istehkam kimi, ulus qeyrətli igidlərin həmişə arxası, yuvası olmuşdu.
Kərəm ora tələsirdi…
Sal qayalarında al çiçəklər bitən, başı bulud çalmalı bu
alınmazlığın zirvəsində gözəl bir meşə, sinəsində keşikçi sığınajağına
oxşayan bir neçə mağara vardı. Ətəyindəki səkkiz bürjlü qaladan həmin
mağaralara dar keçidlər açılmışdı. Bu keçidlər dolayı yollarla mağaralaır
bir-birinə birləşdirirdi.
Kərəmin daha heç nə vejinə deyildi. Dəstəsi arxasını Göyəzənə
söykəmişdi. İndi onlara batmaq çətin idi.
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Bu ujalıqdan Göyəzənin yan-yörəsində məskən salmış Abbasbəyli,
Alpout, Daş salahlı, Fərəhli, Məzəm, Ürkməzli Dəmirçilər, Qızılhajılı,
Qızıl qayanın sıldırım yamajları, Əksiparanın zümrüd meşələri aydınja
görünürdü…
Bizim ata-babalarımız Göyəzənlə bağlı çoxlu hadisə, rəvayət,
əfsanələr söyləyirdilər, elə indi də belə söhbətlər qazaxlıların sevimli
mövzularındandır.
Ahıl qojaların dediklərinə görə Göyəzənin zirvəsindəki meşə də,
orada olan gözətçi qayalar, sinəsindəki daş mağaral, ətəyindəki səkkiz
bürjlü qala da bir zamanlar qoç Koroğlunun məskəni olmuşdur…
"Qaçaq Kərəm" romanında müəllif XIX əsrin sınaqlarından çıxmış
el qəhrəmanı igid Kərəmin obrazını yaratmışdır. Əsər həm də XIX əsrin
sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbayjan kəndində gedən sinfi mübarizəni
öyrənmək, tarixi keçmişimizi tədqiq etmək baxımından maraqlıdır.
"Qaçaq Kərəm" romanını bitirmək, onun II hissəsəsini çap
etdirmək Fərman Eyvazlıya qismət olmadı.
65 yaşlı yazıçı Mingəçevirdə böyük şair S.Vurğunla bağlı
çıxışından sonra onun iri portretinə yanaşdı və: "Allah sənə rəhmət eləsin
ey böyük ustad!" deyib gözlərini əbədi yumdu. Dəfn mərasimindəki
insanların bu qəfil ölümdən nisgillə dolu olan ürəklərindən: "Hayıf
Fərman, "Qaçaq Kərəm", romanı yarımçıq qaldı…." sözləri keçdi.
Vidadi Bayramovun başçılıq etdiyi Qazax Xeyriyyə Jəmiyyəti və
onun qeyrətli üzvləri sağ olsunlar. Yığışıb "Qaçaq Kərəm" romanının II
hissəsini nəşr elətdirdilər. Bu xeyirxah işdə daha yaxından çalışan, əsəri
nəşrə hazırlayan və redaktoru Osman Ənvəroğluna, Mahir Mahmudova,
Rövşən Babanlıya, Qəvvas Əhmədova, Javid Səfərova Kərəmsevənlərin
ürəkdən gələn dərin təşəkkürünü bildiririk.
"Qaçaq Kərəm” romanının II hissəsinə ön söz yazmış görkəmli alim
Nizami Cəfərov yazır:
"Qaçaq Kərəm həm Koroğludur-dövrün Azərbayjan mühitində
mənəvi-etnoqrafik nizam yaratmağa jəhd edir, həm Koroğlu deyil-hər
şeydən əvvəl ona görə ki, Kərəm qaçaqdır və qaçaqlıq "fəlsəfəsi" Fərman
Eyvazlının romanında kifayət qədər dərindən araşdırılır…. Kərəm kimdən
qaçır? Qan düşmənlərindən qaçır, hökumət divanından qaçır və başlıjası,
namərd dünyadan qaçır”.
Göründüyü kimi Nizami müəllim də Qaçaq Kərəmi məhz Koroğlu
ilə müqayisə edir və Koroğluya oxşardır.
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Fərman Eyvazlının "Qaçaq Kərəm" romanının II hissəsinə
"Düyünlü günlər" və "Bir kisə qızıl" povestləri, İsrafil ağanın həyatla
vidalaşması səhnəsinə həsr edilmiş "Ağanın ölümü" hekayəsi və yazıçının
İran səfəri əsasında yazılmış "Xoy səfəri" publisistik yazısı daxil
edilmişdir.
"Xoy səfəri"də yazıçıya Kərəmdən danışan Aşıq Aslan
"Qəhrəmanı" havası üstündə səkkiz bəndlik bir şer oxuyur:
Qaf dağıdı bil əyilməz,
Qeylü-qalu heç kəsilməz,
Türk oğludu qorxu bilməz
Meydanda dastandı Kərəm
Gör nejə aslandı Kərəm.

Qaçaq Kərəmin məziyyətlərini sadalayan bu şeirdən sonra
aşıq üzünü Fərmakn Eyvazlıya tutub:
-"Sabah gələrsən, sənə Kərəmin qaçaq ola-ola yeddi igidin bir
bajısı Zəhra xanımı nejə götürüb qaçdığını, qardaşların onu nejə
öldürmək istədiklərini nəql edərəm. Maraqlı əhvalatlar var", – deyir.
Aşıq Aslanın bir neçə cümləsindən də hiss olunur ki, Kərəm o
yeddi qardaşın bir bacısını Koroğlunun Nigar xanımı qaçırtdığı kimi
qaçırır. Yadımıza salaq ki, orada da (“Koroğlu”da-N.M.) Nigar xanımın
arxasınca Koroğlunun üstünə qızın qardaşı Bürcü Sultan gəlmişdi...
Qarşılaşdırılan hissələrdən də, nümunələrdən də göründüyü kimi
Koroğluya oxşayan Kərəmin barəsində yaradılan əsərlərdə “Koroğlu”
dastanının motivləri istənilən qədərdir.
“Koroğlu” eposunun təsiri ilə yaradılan qaçaq dastanlarından biri
də “Qaçaq Nəbi”dir. Bu dastan XIX əsrdə Azərbaycanda baş verən kəndli
üsyanına başçılıq edən Qaçaq Nəbinin adına düzülüb qoşulmuşdur.
Qubadlı rayonunun aşağı Mollu kəndindən olan Nəbi yoxsul alı
kişinin çoxlu uşaqlarından biridir. O, özbaşınalığın, varlıların yoxsulları,
köməksizləri necə incitdiklərinin şahidi olanda gənc ürəyində bu
haqsızlığa qarşı güclü nifrət, qəzəb hissləri baş qaldırırdı. Nəhayət, bir
dəfə Molluların kovxası Mahmud bəyin atası Alı kişini vurmasını görüb
özünü yetirir və kovxanı şil-küt eləyir. O gündən də qaçaq düşür.
Məlumdur ki, Koroğlunun atası Alı kişinin gözlərini Hasan paşa
çıxartdırır. Bu hadisədən sonra Alı kişi də, oğlu Rövşən də xanlara,
paşalara düşmən kəsilib, onlardan intiqam almağa söz verirlər.
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Qoç Koroğlunun gözəl olduğu qədər ağıllı, tədbirli, qəhrəmanın
mübarizələrdə keçən ömrünün bəzəyi olan Nigarı vardır:
Hansı dağların qarısan?
Hansı bağların barısan?
Nigar, Koroğlu yarısan
Bilsin külli-aləm səni.
Qaçaq Nəbinin də gözəl-göyçək, qorxmaz, cəsarətli, silah götürüb
döyüşməyi bacaran Həcəri vardır:
Nəbinin birçəyi oyma-oymadı
O Həcərdən, Həcər onnan doymadı.
Qırdı bəyi, xanı, birin qoymadı
Qoy sənə desinlər ay qoçaq Nəbi.
“Koroğlu” dastanının “Eyvazın Çənlibelə gətirilməsi” qolunda belə
bir epizod vardır:
“...Koroğlu dedi:
– Nigar xanım, niyə belə qəmlisən?
...Nigar işi belə görəndə ürəyi kövrəkləndi, üzünü Koroğluya tutub
dedi:
Nigarı dərdə gətirən,
Cəsədin qəbrə yetirən,
Koroğlu namın götürən,
Yurdunda son olan yoxdu.
Ustad deyir ki, Koroğlunu heç kəs ağlayan görməmişdi. Amma
Nigarın bu sözündən sonra Koroğlu elə oldu, elə oldu ki, Nigarın
ağlamağı yaddan çıxdı”.
“Qaçaq Nəbi” dastanında da buna oxşayan belə bir yer vardır:
“... Həcər yerə oturdu. Nəbinin başını dizinin üstünə aldı, qara
saçlarını tumarlaya-tumarlaya dedi:
- Görəsən nə vaxt biz arxayın, dinc yaşayacağıq, oğul-uşaq sahibi
olacağıq?
Nəbi onun gözlərinin içinə baxdı:
- Həcər, gözlərin yaşla dolub, deyəsən ağlayırsan?
- Əzizim, Həcər, bəyləri, xanları hampaları qırıb qurtarandan
sonra dinc, davasız yaşayacağıq”.
Koroğlunun məclislərinin bəzəyi olan Aşıq Cünunu vardır.
“...Aşıq Cünunun ürəyi tab gətirmədi. Sazını döşünə basıb dedi:
Bürüyüb aləmi şanu, şöhrətin
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Bir de qoç Koroğlu nədən məlulsan?
Adın çəkiləndə titrəyir yağı,
Bir de, qoç Koroğlu, nədən məlulsan?
...Aşıq Cünu dedi:
– Koroğlu, buna görə heç məlul olma! Sənin mənim kimi aşığın var.
Gedərəm gəzərəm, dolanaram, Rüstəm kimi igid, Yusif kimi gözəl bir
oğlan taparam, gəlib sənə deyərəm, gətirib özünə oğul elərsən”.
“Qaçaq Nəbi” dastanında da məşhur aşıq çalıb-çağırır:
“...Aşıq Ata da Şinher təpəsinin başından tamaşa eləyirdi. Nəbigilin
vuruşması ona da ləzzət verirdi. Sazını çiynindən aşırdı, simini kök elədi,
bəmini bəm, mizrabı üç telli saza çəkib görək nə dedi:
Igid Nəbi Koroğludan yamandı,
Bəylər, xanlar deyir, Allah amandı
Gəlin bir görüşək axır zamandı
Qoy sənə desinlər ay nadan Nəbi!
Aynalı tüfəngi oynadan Nəbi!
Qaçaq Nəbinin həmçinin bir Əhməd adlı aşığı da vardır ki, yeri
gələndə qəhrəmanı özünün gözəl şeirləri ilə alqışlayır.
Hər iki qəhrəmanın məşhur atları var və məqamı gələndə onlar da
atlarla haqlı olaraq öyünür, atları da hərarətli sözlərlə tərif edirlər.
Koroğlunun Qıratı, düratı, Nəbinin isə Boz atı igidlərin öyündüyü
atlardır. Koroğlu öz atlarının qiymətini çox gözəl bilir və keçəl Həmzəyə
deyir:
Koroğlu dövlətin endirsin düzə,
Say götür hamısın səksən min yüzə.
Səksən min gəlinə, səksən min qıza,
Səksən min əsgənə, dula da vermə!
Dürat da heç Qıratdan dala qalan deyil, odur ki, onun itməyi
Koroğlunu yaman yandırır:
Yaradan hoyuma yetə,
Bu müşkül mətləbin bitə,
Dürat da Qıratdan ötə,
Yandırır məni yandırır.
Koroğlunun düratı kimi Qaçaq Nəbinin Boz atını da oğurlayırlar.
Elə bil Nəbinin başından bir qazan qaynar su tökdülər. Görək bu
zaman Nəbi nə dedi:
Oğurlandı yaman yerdə Boz atım;
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Qırılıbdı tamam qolum-qanadım.
Boz atsız mən necə rahatca yatım?
Ürəkdən istərəm səni, Boz atım!
Sənsən mənim qolum, həm qanadım.
Sahibinin çətin anlarında Boz at lap Koroğlunun Qıratına oöşayır.
“Boz at ayaqlarını yerə döyüb, ağzını şir kimi açdı. Nəbi onun belinə
sıçradı. Boz at yernən, göynən gedirdi. Bunu görən Nəbi dedi:
Boz atım davada pələngdi, pələng,
Qızılquş baxışlı gözləri qəşəng,
Belimdə qılıncım, çiynimdə tüfəng
Boz atım yeri ha aman günüdü
Həcərim qalada yaman günüdü.
Dastanlardan məlumdur ki, hər iki qəhrəmanın adlı-sanlı döyüş
yoldaşları vardır. Koroğlunun Bəlli Əhməd, Dəmirçioğlu, Eyvazı,
Tanrıtanımazı, Halaypozanı olduğu kimi Qaçaq Nəbinin də
Mehdisi,Şahhüseyni vardır.
Koroğlu ağır döyüşlərə atılmazdan öncə öz dəlilərinə müraciət edir,
sanki onları döyüşə hazırlayır:
Xotkar üstümüzə qoşun göndərdi
Qırın dəlilərim eyləyək cəngi!
Çıxın qarınca tək dolun hər yandan!
Bilin ölkələrin mənəm firəngi!
Nəbi də döyüşməli olan qaçaq yoldaşlarını sinədən dediyi sözlərlə
düşmənə zərbə endirməyə, vuruşda amansız olmağa səsləyir:
Necə tuş olduq biz namərd oxuna,
Bir-birinə gərək dünya toxuna,
Hücum eyləyin tez qoşun topuna,
Gərək düşmənlərdən qan alıb gedək!
Zalımlar yurduna od salıb gedək
Söz qurtaran kimi özlərini qoşuna vurdular. Qoşuna elə bir divan
tutdular ki, hərə başını götürüb bir yana qaçdı.
Deyilənlərdən də göründüyü kimi “Koroğlu” eposu sonrakı
dövrlərdə yaradılan əsərlərə, xüsusən, qaçaq dastanlarına qüvvətli şəkildə
özünün təsirini göstərmişdir. Bu təsir həm nəsr, həm də nəzm hissələrində
hadisə və əhvalatlarda daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır.
ƏDƏBIYYAT
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ÝÖËÍÀÐß ßËßÄÄÈÍ ÃÛÇÛ ÑÅÉÈÄÎÂÀ
Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìñèéàñû
Ôîëêëîð Èíñòèòóòó
«Òÿäãèãëÿð» äÿ «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» îüóçíàìÿëÿðè:
òÿäãèã òàðèõè âÿ ïîåòèêà ìÿñÿëÿëÿðè
Ìÿñÿëÿíèí ãîéóëóøó: «Àçÿðáàéúàí øèôàùè õàëã ÿäÿáèééàòûíà äàèð
òÿäãèãëÿð» (ãûñàëòìàñû: «Òÿäãèãëÿð» – Ý.À.) ìÿúìóÿñèíèí I-XXXI
ñàéëàðûíäà Àçÿðáàéúàí äàñòàíëàðûíà äàèð àðàøäûðìàëàð è÷ÿðèñèíäÿ «ÊèòàáèÄÿäÿ Ãîðãóä» (ãûñàëòìàñû: ÊÄÃ – Ý.À.) îüóçíàìÿëÿðè ùàããûíäà
ìÿãàëÿëÿð ñàéûíà âÿ ìÿçìóíóíà ýþðÿ ñàíáàëëû éåð òóòóð. Ñàéû 40-à ÷àòàí
ìÿãàëÿëÿð ìþâçó áàõûìûíäàí ÊÄÃ-íèí òÿäãèã òàðèõè (3 ìÿãàëÿ),
ïîåòèêàñû (17 ìÿãàëÿ), þçöíÿãÿäÿðêè âÿ ñîíðàêû åïèê ÿíÿíÿ èëÿ ÿëàãÿñè (9
ìÿãàëÿ), òàðèõëÿ áàüëûëûüû (3 ìàãàëÿ), òåêñòîëîýèéà âÿ äèë (8 ìÿãàëÿ)
ìÿñÿëÿëÿðèíè ÿùàòÿ åäèð. Ãåéä åäÿê êè, «Òÿäãèãëÿð»èí X ñàéû àéðûúà îëàðàã
ÊÄÃ-éÿ ùÿñð îëóíìóøäóð âÿ ñþçö ýåäÿí 40 ìÿãàëÿíèí éàðûñû – 20-ñè áó
ñàéûí ïàéûíà äöøöð.
Èøèí ìÿãñÿäè: Òÿäãèãàòäà ãàðøûäà äóðàí ÿñàñ ìÿãñÿä «Òÿäãèãëÿð»
ìÿúìóÿñèíäÿ ÷àï îëóíìóø ìàòåðèàëëàð ÿñàñûíäà ÊÄÃ-íèí, òÿãðèáÿí,
éàðûì ÿñðëèê òÿäãèã òàðèõèíè þéðÿíìÿêäèð. Áó, ÷îõ áþéöê ìþâçó îëäóüó
ö÷öí ãàðøûéà ãîéóëàí ÿñàñ ìÿãñÿä èêè èñòèãàìÿòäÿ – òÿäãè òàðèõè âÿ
ïîåòèêàì ìÿñÿëÿëÿðè àñïåêòëÿðèíäÿ ýåð÷ÿêëÿøäèðèëìèøäèð.
ÊÄÃ-íèí òÿäãèã òàðèõè.
«Òÿäãèãëÿð»äÿ àáèäÿíèí òÿäãèã òàðèõè èëÿ áàüëû ìÿãàëÿëÿðèí ñàéû
íèñáÿòÿí àçäûð: 3 ìÿãàëÿ. Ëàêèí áóðàäà áèð àìèëÿ äèããÿò âåðèëìÿëèäèð.
Áèðèíúèñè, «Òÿäãèãëÿð»äÿ ÊÄÃ-íèí ìöõòÿëèô ñàùÿ ïðîáëåìëÿðèíÿ ùÿñð
îëóíìóø òÿäãèãàòëàðäà éåðè ýÿëäèêúÿ ùÿð ñàùÿíèí òÿäãèã òàðèõèíÿ äÿ
òîõóíóëìóø, ìþâçóíóí íÿ äÿðÿúÿäÿ þéðÿíèëìÿñè èëÿ áàüëû îëàðàã ÿââÿëêè
àðàøäûðìàëàðäàí äà ñþùáÿò à÷ûëìûøäûð. Ëàêèí ùÿìèí ìÿãàëÿëÿð ñûðô òÿäãèã
òàðèõèíÿ ùÿñð îëóíìàäûüû ö÷öí áèç îíëàðû áàüëû îëäóüó ñàùÿ ìþâçóëàðû öçðÿ
òÿùëèëÿ úÿëá åòìÿéè äàùà ìöíàñèá ùåñàá åòäèê. ÊÄÃ-íèí òÿäãèã òàðèõè
àäûíà î ìÿãàëÿëÿð ñå÷èëäè êè, áóíëàð ñûðô áó ìþâçó èëÿ áàüëûäûð.
Ìÿãàëÿëÿðäÿí èêèñè ÊÄÃ-íèí ìÿøùóð òÿäãèãàò÷ûëàðûíäàí ßìèí Àáèä âÿ
Ùÿìèä Àðàñëûíûí ôÿàëèééÿòèíÿ (áàõ: 1; 2;), áèðè àáèäÿíèí ãÿðáëè
òÿäãèãàò÷ûëàðûíà ùÿñð îëóíìóøäóð (áàõ: 3).
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Éàãóá ßëèéåâèí «ß.Àáèä «Äÿäÿ Ãîðãóä êèòàáû»íûí òÿäãèãàò÷ûñû
êèìè» àäëû ìÿãàëÿñèíäÿ ÊÄÃ-íèí òÿäãèã òàðèõè èëÿ áàüëû áèð ìöùöì
ìÿñÿëÿíèí öçÿðèíə èøûã ñàëàðàã éàçûð êè, ìÿøùóð Àçÿðáàéúàí
ÿäÿáèééàòøöíàñû, ôîëêëîðøöíàñ âÿ òåêñòîëîãó àêàäåìèê Ùÿìèä Àðàñëû
äàñòàíû Êèëèñëè Ìöÿëëèì Ðèôÿòèí 1916-úû èëäÿ Òöðêèéÿäÿ íÿøð åòäèðäèéè
íöñõÿ ÿñàñûíäà 1939-úó èëäÿ Áàêûäà ÷àï åòäèðìèø âÿ î çàìàíäàí
ôîëêëîðøöíàñëûüûìûçäà äÿôÿëÿðëÿ ÊÄÃ-íèí ÿñàñ òÿäãèãàòûíûí äà áó íÿøðëÿ
áàøëàäûüû ãåéä îëóíìóøäóð. Ëàêèí áó ýöí áèçÿ ìÿëóìäóð êè, ÊÄÃ-íèí
Àçÿðáàéúàí øÿðàèòèíäÿ èëê òÿäãèãàò÷ûñû ßìèí Àáèä îëìóøäóð. Î, 1926-úû
èëäÿí áàøëàéàðàã ÊÄÃ-éÿ ñèëñèëÿ ìÿãàëÿëÿð ùÿñð åòìèø âÿ äàñòàíû, äåìÿê
îëàð êè, ùÿðòÿðÿôëè òÿùëèë åòìèøäèr (1, 178).
É.ßëèéåâèí áó ìÿñÿëÿéÿ äèããÿò éåòèðìÿñè òÿñàäöôè äåéèëäèð. ßñëèíäÿ,
ß.Àáèäèí àäû òöðêîëîãëàðà ìÿëóì îëñà äà, ÊÄÃ-íèí òÿäãèã òàðèõèíèí
Ù.Àðàñëû èëÿ áàøëàíìàñûíûí ÿñàñ ñÿáÿáè îäóð êè, ß.Àáèä 37-úè èë
ðåïðåññèéàëàðû çàìàíû «õàëã äöøìÿíè» åëàí åäèëÿðÿê ìÿùâ åäèëìèøäèð.
Ùÿëÿ É.ßëèéåâäÿí ãàáàã (1987-úè èëäÿ) òÿäãèãàò÷û ßëè Øàìèë ß.Àáèä
ùàããûíäà ÊÄÃ-íèí èëê àçÿðáàéúàíëû òÿäãèãàò÷ûñû êèìè áÿùñ åòìèødir (áàõ:
4). Dàùà ñîíðà áàøãà áèð éàçûñûíäà îíó «ãîðãóäøöíàñëûüûìûçûí ÿñàñûíû
ãîéàíëàðäàí áèðè» àäëàíäûðìûøäûð (5, 159). Åëÿúÿ äÿ ß.Àáèäèí òÿäãèãàò÷ûñû
Áÿäèðõàí ßùìÿäîâ äà îíóí ùàããûíäà ÊÄÃ-íèí èëê òÿäãèãàò÷ûñû êèìè áÿùñ
åäÿðÿê áó áþéöê àëèì âÿ øÿõñèééÿòèí ñîâåò äþâëÿòè òÿðÿôèíäÿí
òàïäàëàíìûø ùàããûíû ãàéòàðìàüà ÷àëûøìûøäûð (áàõ: 6).
Íöøàáÿ Àðàñëûíûí «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» Ù.Àðàñëû òÿäãèãàòûíäà»
àäëû ìÿãàëÿñèíäÿ ýþðêÿìëè ãîðãóäøöíàñ àëèì, àáèäÿíèí Àçÿðáàéúàíäà èëê
íÿøðèíè ùÿéàòà êå÷èðìèø, ùÿì äÿ áó ôÿàëèééÿòèíÿ ýþðÿ ñòàëèíèçì
åïîõàñûíäà ìÿíÿâè áàñãûëàðà ìÿðóç ãàëìûø Ù.Àðàñëûíûí àðàøäûðìàëàðûíà
ùÿñð îëóíìóøäóð (áàõ: 2). Ìöÿëëèô àáèäÿíèí òÿäãèã òàðèõè èëÿ áàüëû äàùà
ýåíèø òÿôÿððöàòëàðûí öçÿðèíÿ èøûã ñà÷àðàã éàçûð êè, ÊÄÃ-íèí Àçÿðáàéúàíäà
1920-úè èëëÿðèí àõûðûíäà À.Ìóñàõàíëû, È.Ùèêìÿò, ß.Àáèä âÿ áàøãà
ýþðêÿìëè àëèìëÿðèí ñÿéè èëÿ áàøëàíàí òÿäãèãèíèí ýöíöìöçÿ ãÿäÿð äàâàì
åäÿí òàðèõè êeøìÿêåøëèéè èëÿ ñå÷èëèð (2, 11). Í.Àðàñëû ìÿãàëÿäÿ áó
«êeøìÿêåøëè òàðèõÿ» Ù.Àðàñëûíûí ôÿàëèééÿòè ôîíóíäà íÿçÿð ñàëàðàã
îõóúóëàðà òÿäãèãàòäàí ãûðàãäà ãàëìûø áèð ÷îõ ìàðàãëû âÿ ãèéìÿòëè ôàêòëàð
òÿãäèì åòìèøäèð.
Âÿôà Èáðàùèìîâà «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» âÿ «Êîðîüëó» åïîñëàðû
ùàããûíäà Ãÿðá øÿðãøöíàñëàðûíûí òÿäãèãàòûíà äàèð» àäëû ìÿãàëÿñèíäÿ
ÿââÿëúÿ èíýèëèñäèëëè ãàéíàãëàðäà ÿí ÷îõ àðàøäûðûëàí, þéðÿíèëÿí äàñòàíûí
ÊÄÃ îëìàñûíû âóðüóëàìûø (3, 115), äàùà ñîíðà èñÿ Àùìåä Åäèá Óéñàë,
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Èëùàí Áàøýþç êèìè àëèìëÿðèí ÊÄÃ ùàããûíäà èíýèëèñ äèëèíäÿ ÷àï îëóíìóø
ìÿãàëÿëÿðèíèí ìÿçìóí âÿ ìöíäÿðèúÿñèíäÿí áÿùñ åòìèøäèð (3, 115-121).
Ìÿëóìäóð êè, ÊÄÃ-íèí òÿäãèã òàðèõè äàèì Àçÿðáàéúàí ãîðãóäøöíàñ
àëèìëÿðèíèí äèããÿòèíäÿ îëàí ìÿñÿëÿäèð. «Òÿäãèãëÿð»äÿêè áó ö÷ ìÿãàëÿ äÿ
öìóìÿí ìèëëè ãîðãóäøöíàñëûüûí òÿðêèá ùèññÿñè îëìàãëà àêòóàë ïðîáëåìëÿðÿ
ùÿñð îëóíìóøäóð.
ÊÄÃ-íèí ïîåòèêàñû.
«Òÿäãèãëÿð»äÿ ÊÄÃ èëÿ ÿëàãÿäÿð ÷àï îëóíìóø ìÿãàëÿëÿð è÷ÿðèñèíäÿ
ïîåòèêà ìÿñÿëÿëÿðè êÿìèééÿò âÿ ìÿçìóí áàõûìûíäàí ÷îõëóã òÿøêèë åäèð:
17 ìÿãàëÿ. Àáèäÿéÿ áó úîøãóí òÿäãèãàò÷û ìàðàüûíûí ñÿáÿáëÿðè Éàøàð
Ãàðàéåâèí ìÿúìóÿíèí àéðûúà îëàðàã ÊÄÃ-éÿ ùÿñð îëóíàí 10 ñàéûíûí
(2001-úè èë) áèðèíúè (ýèðèø) ìÿãàëÿñè êèìè âåðèëìèø «Áöòöí õàëãëàðûí âÿ
äþâðëÿðèí êèòàáû» àäëû ÿñÿðèíäÿ áåëÿ èçàù îëóíóð: «Ìèí ö÷ éöç èëäèð êè,
Ãîðãóä õàëãûí ãàí âÿ ýåí éàääàøû êèìè éàøàéûð âÿ þçöíäÿí ÿââÿëêè ìèí
ö÷ éöç èëèí äÿ áÿäèè âÿ ýåíåòèê àðõåòèïèíè ùÿð ñÿòðèíäÿ, ùÿð ñþçöíäÿ
éàøàäûð. Öñòÿëèê, íþâáÿòè, ìèí ö÷ éöç èë ö÷öí äÿ ÿí ñàáèò, åòèáàðëû, ìÿíÿâèÿõëàãè êîäëàð âÿ ýåíëÿð éåíÿ áó «àíà êèòàáûí» áÿòíèíäÿ âÿ ðóùóíäà
ãîðóíóá ñàõëàíûð. Ìöñòÿãèëëèêäÿ ìèíèëëèê âÿ ÿáÿäèëèê ö÷öí ÿñàñëàð,
õàëãëàðëà êöëòöðëÿð, éåð âÿ ýþé, òîðïàã âÿ ìèëëÿò, òÿáèÿò âÿ åêîëîýèéà
àðàñûíäà äàâðàíûø âÿ ðÿôòàð êîäåêñè, ãàíóí âÿ àíà éàñà... – ùàìûñû, ùàìûñû
þç ÿêñèíè áó êèòàáäà òàïûð» (7, 4). Éàøàð Ãàðàéåâèí Áÿêèð Íÿáèéåâëÿ
éàçäûüû áàøãà áèð ÿñÿðäÿ ýþñòÿðèëäèéè êèìè, áó, åëÿ áèð êèòàáäûð êè, òÿêúÿ
òÿäãèãàò÷ûëàðûí éîõ, áöòþâ õàëãûìûçûí ìÿíÿâè-èäðàêè åùòèéàúû îíà áàüëûäûð:
«Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» îüóç õàëãëàðûíûí øàù ÿñÿðè, àòà êèòàáûäûð,
Àçÿðáàéúàí ìåíòàëèòåòèíèí, áöòöí òöðê äöíéàñûíûí éàðàäûúû äöùàñûíûí
ùÿëÿëèê ÿëäÿ îëàí èëê ÿí áþéöê âÿ ÿí ìöêÿììÿë áÿäèè èôàäÿñèäèð. Áó
äàñòàí ùÿì äÿ õàëãûí ùÿéàòûíûí åïèê ëþâùÿëÿðèíè, îíóí ÿõëàã âÿ
ìÿíÿâèééàòûíû, äàâðàíûø ìÿäÿíèééÿòèíè, åñòåòèê çþâãöíö, ýþçÿëëèê
àíëàéûøûíû, ùóìàíèçìèíè, âÿòÿíïÿðâÿðëèê, ãÿùðÿìàíëûã êåéôèééÿòëÿðèíè,
ñåâýèäÿ äÿéàíÿò, àòàéà-àíàéà øÿôãÿò âÿ åùòèðàì äóéüóëàðûíû áÿäèè
âàñèòÿëÿðëÿ ÿêñ åòäèðÿí ãàíóíëàð ìÿúÿëëÿñè, çÿíýèí áèëèêëÿð
åíñèêëîïåäèéàñûäûð» (8, 16-17).
ÊÄÃ-íèí ýþðêÿìëè òÿãèãàò÷ûëàðûíäàí îëàí Ìÿììÿä Ùöñåéí
Òÿùìàñèáèí ìÿúìóÿíèí 1-úè âÿ 2-úè ñàéëàðûíäà (1961, 1966-úû èëëÿð) ÷àï
îëóíìóø èðèùÿcìëè ìÿãàëÿëÿðè, ÿñëèíäÿ, àáèäÿíèí ïîåòèêàñû ùàããûíäà,
äåìÿê îëàð êè, áöòöí ìÿñÿëÿëÿðè ÿùàòÿ åäÿí âàùèä áèð ÿñÿð îëóá, èêè
ìÿãàëÿ ùàëûíäà âåðèëìèøäèð (áàõ: 9; 10).
Ùÿð èêè ìÿãàëÿ åéíè àäëà – «Äÿäÿ Ãîðãóä» áîéëàðû ùàããûíäà»
àäëàíûð. Áóðàäà áÿùñ îëóíàí ìÿñÿëÿëÿðèí ÷åøèäè ÷îõ ýåíèøäèð. Áèðèíúè
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ìÿãàëÿäÿ «Äÿäÿ Ãîðãóä» áîéëàðûíû «áó ýöí ÿêñÿð ðàéîíëàðûìûçäà òàì
úîøãóí áèð ùÿéàòëà éàøàéàí âÿ éåíè ìÿçìóíëó, éåíè èäåéàëû ìöàñèð ÿñÿðëÿð
ùåñàáûíà ýåòäèêúÿ äàùà äà çÿíýèíëÿøÿí õàëã äàñòàíëàðûìûçûí ãÿäèì
íöìóíÿëÿðè îëäóüóíó øÿêñèç» ìÿñÿëÿ ùåñàá åäÿí òÿäèããàò÷û «Äÿäÿ
Ãîðãóä»ëà ìöàñèð äàñòàíëàðûìûç àðàñûíäàêû ôÿðãè «ñÿëÿôëÿ õÿëÿô àðàñûíäàêû
ôÿðãäÿí àðòûã» ùåñàá åòìÿìèøäèð (9, 4),
Ì.Ù.Òÿùìàñèá áèðèíúè ìÿãàëÿäÿ àðäûúûëëûãëà öìóìÿí ÊÄÃ-íèí
Ãàôãàç ìöùèòè èëÿ áàüëûëûüû, áîéëàðäàêû òîïîíèìëÿðèí, ïîåòèê ôîðìàëàðûí
÷àüäàø Àçÿðáàéúàíëà òîïîíèìèéàñû âÿ àøûã øåèðèëÿ áàüëûëûüû, îçàí, äÿäÿ
àíëàéûøëàðû, áîéëàðûí éàðàíìà âÿ éàçûéà àëûíìà òàðèõè, Îüóç õàí îáðàçû,
îüóçëàðûí ìÿíøÿéè, áîéëàðäà òÿãäèì îëóíàí Îüóç åëèíèí ìÿèøÿò-òÿñÿððöôàò
ùÿéàòû, ìÿíÿâè äöíéàñû, àèëÿ-ìÿèøÿò ìöíàñèáÿòëÿðè, àéðû-àéðû
ãÿùðÿìàíëàðûí îáðàçûíäà òÿúÿññöì åäÿí àëïëûã õàðàêòåðè, áîéëàðäàêû
ðÿãÿìëÿðèí ÿñàòèðè-ìèôèê ìÿíàëàðû, àáèäÿíèí áàøãà îüóçíàìÿëÿðëÿ, òöðê
õàëãëàðûíûí ãÿùðÿìàíëûã âÿ ìÿùÿááÿò äàñòàíëàðû, íàüûëëàðû, åïèê
ñþéëÿìÿëÿðè âÿ ñ. èëÿ ÿëàãÿñè ìÿñÿëÿëÿðèíäÿí, Ñàëóð Ãàçàí, Áàìñû Áåéðÿê
êèìè îáðàçëàðäàí áÿùñ åòìèøäèð (9, 5-51).
Ìöÿëëèô åéíèàäëû èêèíúè ÿñÿðèíè «èêèíúè ìÿãàëÿ» ãåéäè èëÿ âåðÿðÿê
ÿââÿëêè òÿäãèãàòûíû áóðàäà äà äàâàì åòäèðìèøäèð. Ìÿãàëÿäÿ ãÿùðÿìàíëûã
äàñòàíëàðûíû ö÷ ãðóïà áþëÿí Ì.Ù.Òÿùìàñèá «áóíëàðäàí ñàéúà ÿí àç,
ìÿíøÿéèíÿ ýþðÿ èñÿ ÿí óçàã êå÷ìèøëÿðëÿ áàüëû îëàíëàðû ÿñàòèðè ýþðöøëÿð,
ìöõòÿëèô êóëòëàð, áàùàäûðëûã íàüûëëàðû, éàõóä ÷îõ ãÿäèì ÿôñàíÿðÿâàéÿòëÿðëÿ ñÿñëÿøÿí äàñòàíëàð» îëäóüóíó ýþñòÿðèá, «Áàñàòûí Òÿïÿýþçö
þëäöðäöéö áîé»ó áóíóí ÿí éàõøû íöìóíÿñè ùåñàá åòìèøäèð (10, 5).
Òÿëäãèãàò÷û ìÿãàëÿäÿ ÷îõ ýåíèø øÿêèëäÿ «Áàñàò-Òÿïÿýþç» áîéóíóí
ìèôîëîæè-ïîåòèê õöñóñèééÿòëÿðèíäÿí, áó àñïåêòäÿ «ßð þç àðâàäûíûí
òîéóíäà» áåéíÿëõàëã ñöæåòèíäÿí ñþùáÿò à÷ìûø, Ùîìåðèí «Îäèññåéà» ÿñÿðè,
«Ñèíäèáàä» íàüûëû, «Íàðò» åïîñó èëÿ òèïîëîæè ìöãàéèñÿëÿð àïàðìûøäûð (10,
6-29).
Ùÿð èêè ìÿãàëÿäÿ ÊÄÃ-íèí ïîåòèêàñû èëÿ áàüëû ÷îõñàéëû âÿ ìàðàãëû
ìÿñÿëÿëÿðÿ òîõóíóëìóøäóð. Ì.Ù.Òÿùìàñèá åïîñëà áàüëû áó ýöí áåëÿ
òÿäãèãàò÷ûëàðû äöøöíäÿðÿí âÿ ùÿëÿ äÿ úàâàáû òàïûëìàìûø ìÿñÿëÿëÿðäÿí äÿ
ñþùáÿò à÷ìûøäûð. Ìÿñ., òÿäãèãàò÷û «Áàñàò-Òÿïÿýþç» áîéóíäà ìàðàãëû áèð
ìÿñÿëÿéÿ òîõóíìóøäóð: «Äèããÿò åäèëñÿ, áîé, ÿñëèíäÿ, îüóçëàðûí åïîíèìè
(èëêèí ÿúäàäû – Ý.À.) ùåñàá åäèëÿí ÿñàòèðè Îüóç õàíûí þçö èëÿ áàüëûäûð.
Äàñòàíûí ëàï áàøëàíüûúûíäà, äîüðóäàí-äîüðóéà, Îüóç õàíûí þçöíäÿí âÿ
èëõû÷ûñûíäàí äàíûøûëûð. Ñîíðà Óçàí (Îçàí – Ý.À.) áèðäÿí-áèðÿ ÿùâàëàòû
Áàéàíäûðëà, Ãàçàíëà âÿ ñàèð áàùàäûðëàð èëÿ áàüëàéûð» (10, 5).
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Öìóìèééÿòëÿ, ýþðêÿìëè ãîðãóäøöíàñ Ì.Ù.Òÿùìàñèá ÊÄÃ èëÿ áàüëû
áó àðàøäûðìàëàðûíû þç ìîíîãðàôèéàñûíäà öìóìèëÿøäèðìèøäèð (áàõ: 11).
Ãîðãóäøöíàñ àëèì Áÿùëóë Àáäóëëàíûí ÊÄÃ-íèí ïîåòèêàñû èëÿ áàüëû
ìÿãàëÿëÿðè ìèôèê äàü-äÿðÿ îáðàçëàðû, «èøûã» èôàäÿñè âÿ ðÿíý ñèìâîëèêàñû
ìÿñÿëÿëÿðè èëÿ áàüëûäûð (áàõ: 12; 13; 14). Ìöÿëëèô «Êèòàáè-Äÿäÿ
Ãîðãóä»äà ýåð÷ÿêëèéèí åòíîìèôèê ãàâðàéûøû (äàü âÿ äÿðÿ ìîòèâè)» àäëû
ìÿãàëÿñèíäÿ ýþñòÿðèð êè, åïîñäà «Îüóç úÿìèééÿòèíèí ÿùàòÿ îëóíäóüó
òÿáèÿòäÿ äàüëàð, äàøëàð, äÿðÿëÿð, òÿïÿëÿð ñå÷èëÿí, ñàéûëàí ìÿãàìäàäûð» (12,
35). Îüóçëàð ùÿì äÿ äàüëàðû, äàøëàðû, ãàéàëàðû äåéèëÿíè áàøà äöøÿí, ñÿñÿ
ñÿñ âåðÿí, õîø íèééÿòëÿ êå÷ÿíÿ êå÷èä âåðÿí, õÿáÿð ÷àòäûðàí, ñûüûíàã âåðÿí,
óüóð àðçóëàéàí, áÿääóàëàðäàí ãîðóéàí, ùÿòòà ãåéçëÿíÿí çÿíí åòìèøëÿð.
Îäóð êè, îíëàðëà äàíûøûð – õÿáÿðëÿøèð, äàüëàðà ñàëàì âåðèð, äàüëàðà àíä è÷èð,
äàüëàðûí øÿôàâåðèúè, ãèäà, ñó ãàéíàüû îëìàëàðûíà èíàíûðëàð. Äàüà áó ñàéàã
áàõûø, ñþçñöç êè, ÿñêè òÿñÿââöð, èíàì-åòèãàäëàðëà áàüëû ìÿñÿëÿäèð (12, 35).
Þç ôèêèðëÿðèíè ôîëêëîðäàí, åòíîãðàôèéàäàí, ìöõòÿëèô èíàíúëàðäàí, îðòà ÿñð
éàçûëû àáèäÿëÿðèíäÿí âÿ ñ. ýÿòèðäèéè íöìóíÿëÿðëÿ òÿñäèã åäÿí òÿäãèãàò÷û
àáèäÿäÿ àäëàðû ÷ÿêèëÿí äàüëàðûí ùÿð áèðèíäÿí àéðûúà áÿùñ åäèð. Ìàðàãëûäûð
êè, Á.Àáäóëëà äÿðÿ îáðàçûíûí äàüûí ÿêñèíÿ îëàí àíëàéûøëàðëà áàüëûëûüûíû
àøêàð åòìèø âÿ áóíóí ñÿáÿáèíÿ áåëÿ èçàù âåðìèøäèð: «Àáèäÿäÿ äÿðÿ äàüäàøûí, òÿïÿíèí òàì ÿêñè îëàðàã þëöì-èòèì, ãÿáàùÿòëè èøëÿð ìÿêàíû áèëèíèð.
Ìÿñÿëÿéÿ ÿñêè òÿñÿââöðëÿð, àéðû ñþçëÿ, ìèôîëîæè ýþðöøëÿð áàõûìûíäàí
éàíàøäûãäà Äàü-Äÿðÿ, óéüóí îëàðàã, áèð íþâ, Éåðöñòö – èøûãëû, Éåðàëòû –
ãàðàíëûã äöíéàíûí ðÿìçè ñÿúèééÿñèíè þçöíäÿ áèðëÿøäèðèð» (12, 48).
Òÿäãèãàò÷ûíûí «Áèð äàùà «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äàêû «èøûã»
ùàããûíäà» ìÿãàëÿñè ìöáàùèñÿëè áèð ìÿñÿëÿéÿ – «èøûã» èôàäÿñèíÿ ùÿñð
îëóíìóøäóð (áàõ: 13). Á.Àáäóëëà áó èôàäÿ ùàããûíäà ùÿëÿ 1982-úè èëäÿ
áÿùñ åòìèø (áàõ: 15), àíúàã äàùà ñîíðà áó ìÿñÿëÿ ùàããûíäà
ãîðãóäøöíàñëûãäà ôÿðãëè ôèêèðëÿð ìåéäàíà ÷ûõìûøäûð. Ìöÿëëèô ìÿãàëÿäÿ áó
ñþçöí îõóíóøóíà äàèð ÊÄÃ-íèí ìöõòÿëèô íöñõÿëÿðèíäÿí, íÿøðëÿðèíäÿí
íöìóíÿëÿð ýÿòèðèð âÿ ÿëàôÿ ôàêòëàð úÿëá åäÿðÿê, áöòöí ìöáàùèñÿëÿðÿ
ðÿüìÿí þç ôèêðèíè áåëÿ éåêóíëàøäûðûð: «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äàêû «èøûã»
äþéöø-âóðóøäà ðÿãèáèí ýþçöíö ãàìàøäûðìàã ö÷öí àëûíà áàüëàíûð. Ìöõòÿëèô
òÿéèíè ÿëàìÿòëÿðè îëàí «èøûã» åëÿ èøûãäûð. Ãûëûíúûí àäû ãûëûíú, ãàëõàíûí àäû
ãàëõàí, îõóí àäû îõ îëàí êèìè. Îíó (áàøãà ìöÿëëèôëÿðèí òÿãèãàòëàðûíäà
îëäóüó êèìè – Ý.À.) äÿáèëãÿ, çèðåù, àøûã, äöéìÿ âÿ ñ. àäëàíäûìàã
ìÿíòèãäÿíãûðàãäûð» (13, ñ. 140-141).
Á.Àáäóëëà «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»äà ðÿíý ñèìâîëèêàñû» məqaləsində
áîç ðÿíýèí àáèäÿäÿêè ëåêñèê, ïîåòèê, ìèôèê, ñîñèàë, ñèéàñè, åòíîïñèõîëîæè âÿ
ñ. ìÿíàëàðûíäàí ñþùáÿò à÷ìûøäûð (áàõ: 14, 74-82). Òÿäãèãàò÷ûíûí äèýÿð
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ÿñÿðëÿðèíÿ íÿçÿð ñàëäûüûìûçäà ýþðöðöê êè, î, ìÿãàëÿëÿðäÿêè ïðîáëåìëÿðëÿ
÷îõ ýåíèø øÿêèëäÿ ìÿøüóë îëìóø âÿ áöòöí áóíëàð áàðÿñèíäÿ þç
êèòàáëàðûíäà äàùà ÿùàòÿëè ïëàíëàðäà áÿùñ åòìèøäèð (áàõ: 16; 17; 18).
«Òÿäãèãëÿð»äÿ ÊÄÃ-íèí ïîåòèêàñû èëÿ áàüëû ìÿãàëÿëÿðÿ öìóìè
øÿêèëäÿ íÿçÿð ñàëäûüûìûçäà áåëÿ áèð òÿìàéöë ìöøàùèäÿ îëóíóð êè,
Àçÿðáàéúàí ãîðãóäøöíàñëûüû çàìàí êå÷äèêúÿ äàùà äÿðèí âÿ ìöðÿêêÿá
ïðîáëåìëÿðèí ùÿëëèíÿ éþíëÿíìèøäèð. Áó úÿùÿòäÿí Ôöçöëè Áàéàòûí «ÊÄÃ
ìÿòíèíäÿ åòíîïñèõîëîæè ãàðøûäóðìà (àòëû êþ÷ÿðè øöóðó)» àäëû ìÿãàëÿñè äÿ
ñÿúèééÿâèäèð (áàõ: 19). Ìöÿëëèôèí ÿñàñ òåçèsëÿðè áóíëàðäàí èáàðÿòäèð:
1. Äÿäÿ Ãîðãóä îüóçíàìÿëÿðè î çàìàíûí îüóçëàðûíûí åòíîïñèõîëîæè
äÿéÿðëÿðèíè êîäëàøäûðàí ìÿòíäèð. Ìÿòí ñòðóêòóðóíäà àòëû êþ÷ÿðè øöóðäàí
äîüàí åòíîïñèõîëîæè þçÿëëèêëÿð èêèëè ãàðøûäóðìà áëîêëàðûíäà ýåð÷ÿêëÿøèð
(19, 74).
2. ÊÄÃ-äà àòëû êþ÷ÿðè øöóðó Èñëàì ìÿäÿíèééÿòè èëÿ ñèíòåçäÿäèð.
Äöíéà àðòûã êþ÷ÿðè-ìàëäàð ïðèçìàñûíäàí äåéèë, ùÿì äÿ ìöñÿëìàí
ÿõëàãûíäàí ãàâðàíûëûð. Ìèôîëîæè ÷àüûí þçöìöçêö-þçýÿ ãàðøûäóðìàñû
ìöñÿëìàí-êàôèð, ùàãã-íàùàãã, Òàíðû-áöò ÿêñëèéèíÿ òðàíñôîðìàñèéà
îëóíìóøäóð (19, 77).
3. Îüóçëàðäà ðóù, êàôèðëÿðäÿ áèðëèê ýöúëöäöð. Àòëû ìÿäÿíèééÿòèí
áàçàñûíäà èëàùè ðóù òÿáèÿòèí òÿìèçëèéè èëÿ âÿùäÿòäÿ, ãàðøûëûãëû àùÿíýäÿäèð
(19, 78).
4. Ùåéâàí ñàõëàéàí âÿ ùåéâàí÷ûëûã ìÿäÿíèééÿòè îüóçëàðûí
åòíîïñèõîëîýèéàñûíû ìöÿééÿíëÿøäèðÿí ÿñàñ àìèëäèð (19, 79).
5. Àòëû êþ÷ÿðè øöóð òèïèíäÿ ôÿðäè÷èëèê, õöñóñè ìöëêèééÿò÷èëèê
ïñèõîëîýèéàñû ùàêèìäèð (19, 79).
6. Àòëû êþ÷ÿðè øöóðó ö÷öí ñÿúèééÿâè îëàí ñîé-íÿñèë øÿúÿðÿñèíè áèëìÿê
ÊÄÃ-äÿ õöñóñè âóðüóëàíûð (19, 81).
7. Àòëû êþ÷ÿðè øöóðóíóí ÿí áàðèç øÿêèëëÿðèíäÿí áèðè äÿ ñöôðÿ
äàüûòìàãäûð (19, 81).
8. Àòëû êþ÷ÿðè úÿìèééÿòäÿ òàéôà ñòðóêòóðëàðûíûí äþâëÿò àïàðàòûíà
íèñáÿòäÿ äàùà ÷îõ ñòàáèë îëìàñû ùþêìäàð êóëòóíóí éàðàíìàñûíû þíëÿéÿí
úÿùÿòëÿðäÿí áèðèäèð (19, 82).
Ãåéä åäÿê êè, Ô.Áàéàò îüóç ìÿäÿíèééÿòè âÿ îíóí òÿðêèá ùèññÿñè îëàí
îüóçíàìÿ äàñòàíëàðûíû àðäûúûë øÿêèëäÿ òÿäãèã åäèð. Áó ñÿáÿáäÿí ìöÿëëèôèí
òÿùëèë åòäèéèìèç ìÿãàëÿñè, ÿñëèíäÿ, îíóí îüóç äàñòàíëàðû èëÿ áàüëû
êèòàáëàðûíäà (áàõ: 20; 21) îëàí ìÿñÿëÿëÿðëÿ ñûõ áàüëûäûð.
Úÿëàë Áÿéäèëè (Ìÿììÿäîâ) «Ãîðãód àòàíûí àäâåðìÿ ôóíêñèéàñû
ùàããûíäà» àäëû ìÿãàëÿñèíäÿ Ãîðãóä àòàíû àäâåðìÿ ôóíêñèéàñû
áàõûìûíäàí ÷îõ ÿñêè êþêëÿðëÿ – Èëêèí Àíà âÿ éà Óëó (Éåð) Àíà äåéèëÿí
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àðõàèê ñòðóêòóðëó ìèôîëîæè âàðëûãëà áàüëàìûøäûð. Ìöÿëëèôÿ ýþðÿ, òöðê
ìèôîëîýèéàñûíäà âÿ öìóìèééÿòëÿ, ìèôîëîæè äöíéà ìîäåëèíäÿêè éåðè
éàðàäûúû, ãóðóyuúó ôóíêñèéàëàðû èëÿ ìöÿééÿí îëóíàí ùÿìèí âàðëûã áèð íå÷ÿ
äÿôÿ òðàíñôîðìàñèéàéà óüðàìûø, áèð íå÷ÿ ñòàòóñäàí êå÷ìèø îëàí áèð
êîìïëåêñäèð. Áîç Ãóðä, Õûçûð, Èðêûë Õîúà, Óëóã Òöðê, Àë, Íóðàíè äÿðâèø,
êöï ãàðûñû, Õûçð âÿ Äÿäÿ Ãîðãód êèìè îáðàçëàðà ïàð÷àëàíàðàã
äèôåðåíñèàñèéàéà ýåòäèéèíäÿíäèð êè,
ùÿìèí ìèôîëîæè Èëêèí Àíà
ýåíåêîìïëåêñèíäÿí – ÿñëè áöòöí îëàíäàí ÷ûõàðàã áèð ñûðà îáðàçëàðà
÷åâðèëèá ìöñòÿãèë ùàìè ðóùëàð ôóíêñèéà äàøûéûcıñû îëìóøëàð (22, 29).
Ãîðãód Àòàíûí àäâåðìÿ ôóíêñèéàñûíû ÊÄÃ-äÿí, î úöìëÿäÿí äèýÿð
òöðê ôîëêëîð ìÿòíëÿðèíäÿí ýÿòèðäèéè íöìóíÿëÿð ÿñàñûíäà ýåíèø øÿêèëäÿ
àðàøäûðàí ìöÿëëèô þç ôèêèðëÿðèíè áåëÿ éåêóíëàøäûðûð: «Òöðê åòíèê-ìÿäÿíè
ñèñòåìèíäÿ Ãîðãóò Àòàíûí êàèíàòäà îëàí íÿ âàðñà ùàìûñûíà àä âåðìÿéè èëÿ
áàüëû èíàíûø Ãîðãóòó ùÿìèí ìÿíà àëÿìèíèí éàðàäûúûñû êèìè
ñÿúèééÿëÿíäèðìÿéÿ èìêàí âåðèð. Ãîðãóòóí éàðàòäûüû áó àëÿìäÿ ùÿð áèð
ñþç-àä îíóí âÿ éàëíûç îíóí ìàùèééÿòèäèð, îðãàíèê îëàðàã äà éàëíûç îíà –
àäûíû äàøûäûüû âàðëûüà ìÿõñóñäóð. Áó àä – ñþç ýþðöíòöíöí äåéèë, ùÿìèí
ñèìâîëëàð àëÿìèíèí, «Âèëàéÿòíàìÿ»äÿêè äåéèëèøëÿ «ìÿíà àëÿìèíèí»
ìàùèééÿòè, úþâùÿðèäèð» (22, 38).
Ú.Áÿéäèëèíèí (Ìÿììÿäîâóí) ìÿúìóÿäÿêè áó àðàøäûðìàñû îíóí áèð
÷îõ èëëÿð ÿðçèíäÿ àðäûúûë îëàðàã äàâàì åòäèðèëÿí âÿ êèòàáëàðûíäà (áàõ: 23;
24) öìóìèëÿøäèðèëÿí òÿäãèãàòëàðûíûí òÿðêèá ùèññÿñèíÿ àèääèð.
Îðóú ßëèéåâèí «Ôîëêëîðäà ÷åâðèëìÿëÿðèí ôóíêñèéàñû» àäëû
ìÿãàëÿñèíäÿ ÊÄÃ-íèí «Áàìñû Áåéðÿê áîéó» Àçÿðáàéúàí íàüûëëàðû èëÿ
ìöãàéèñÿ åäèëìèø, ÿñàñÿí, ýåéèìäÿéèøìÿäÿ òÿçàùöð åäÿí ÷åâðèëìÿ
ôuíêñèéàñû ôàêòëàð ÿñàñûíäà òÿäãèã îëóíìóøäóð (áàõ: 25). Ìöÿëëèôèí
ìöøàùèäÿëÿðèíÿ ýþðÿ, ÷åâðèëìÿëÿðèí áèð ÷îõó ãÿùðÿìàíûí õèëàñ îëìàñû,
ýèçëÿíìÿñè, äöøìÿíëÿðäÿí úàíûíû ãóðòàðìàñû ôóíêñèéàñûíû éåðèíÿ éåòèðèð
(25, 102).
ÊÄÃ âÿ íàüûëàðû ìöãàéèñÿëè øÿêèëäÿ þéðÿíÿí Î.ßëèéåâ åïèê
çàìàíëà áàüëû ÷îõ úèääè åëìè ãÿíàÿòÿ ýÿëÿðÿê éàçûð êè, ñåùð, îâñóí, òèëñèì
çàìàíû ãûñàëòìàüà ãàäèð îëäóüó êèìè, áÿçÿí þç ýöúö, ãöäðÿòè èëÿ áó
çàìàíû óçàòìàüà äà ãàäèð îëóð (25, 107). Íàüûëëàðäàêû ÷åâðèëìÿëÿðèí
äàñòàíëàðëà áàüëû îëäóüóíà äèããÿò ÷ÿêÿí ìöÿëëèô áóíëàðûí åéíè ìÿíøÿéÿ
ýåäèá ÷ûõìàñû íÿòèúÿñèíÿ ýÿëèð: «Íàüûëëàðäà ýåíèø éàéûëìûø ÷åâðèëìÿëÿð,
ýåéèìäÿéèøìÿëÿð ÿñêè êþêëÿðäÿí ãàéíàãëàíûð. Áèð-áèðèëÿ ñûõ øÿêèëäÿ
ãàéíàãëàíûð, áèð-áèðèëÿ ñûõ øÿêèëäÿ áàüëûäûð âÿ éåð-éåð äàñòàíëàðäà äà íöôóç
åòìèøäèð» (25, 114).
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Î.ßëèéåâèí ÷åâðèëìÿëÿðëÿ áàüëû áó ìÿãàëÿñè îíóí äàùà ÷îõ íàüûëëàðëà
áàüëû òÿäãèãàòëàðûíûí (áó òÿäãèãàòëàðûí öìóìèëÿøìèø íÿòèúÿñè ö÷öí áàõ:
26) òÿðêèá ùèññÿñèäèð âÿ ìöÿëëèô ìÿãàëÿäÿ ÷åâðèëìÿ ôóíêñèéàñûíû íàüûëäàñòàí (ÊÄÃ) ïàðàëåëëÿðè öçÿðèíäÿ òÿùëèë åòìèøäèð.
«Òÿäãèãëÿð»äÿ Ñåéôÿääèí Ðçàñîéóí ÊÄÃ-íèí ïîåòèê ñòðóêòóðó èëÿ
áàüëû ìÿãàëÿëÿðè åïîñóí ìèôîëîæè âÿ ìÿðàñèìè ïîåòèêàñûíà ùÿñð
îëóíìóøäóð (áàõ: 27; 28; 29). Ìöÿëëèôèí ìÿúìóÿíèí 11-ñàéûíäà (2002-úè
èë) ÷àï îëóíìóø «Îüóç ìèôèíèí èíâàðèàíò ñòðóêòóðóíäàí» àäëû ìÿãàëÿñè
ìàðàãëû áèð ìÿñÿëÿéÿ – ÊÄÃ-äÿ ìöøàùèäÿ îëóíàí çàìàí
óéüóíñóçëóãëàðûíà (àíàõðîíèçìëÿðÿ) ùÿñð îëóíìóøäóð (áàõ: 27). Ìöÿëëèô
éàçûð êè, ÊÄÃ-íè àðàøäûðàíëàð àéðû-àéðû áîéëàðäàêû åïèê åëåìåíòëÿðèí áöòþâ
åïîñ ìöñòÿâèñèíäÿ óéüóíñóçëóãëàðû èëÿ ðàñòëàøûðëàð. Áåëÿ êè, åïîñäà îí èêè
áîéäàêû ùàäèñÿëÿðèí àðäûúûëëûã äèíàìèêàñû èëÿ áèð ñûðà îáðàçëàðûí éàøëàðû
óéüóíñóçëóã, àíàõðîíèçìëÿð éàðàäûð. Òóòàã êè, ùàäèñÿëÿðèí öìóìè èíêèøàô
õÿòòè áîéóíúà áèð áîéäà éåòêèí èýèä îëàí îáðàç íþâáÿòè áîéëàðäà äàùà
«éàøëû» îëìàã ÿâÿçèíÿ, áèðäÿí-áèðÿ äþíöá «óøàã» îëóð. Áåëÿ ùàëëàð
àáèäÿäÿ êèôàéÿò ãÿäÿðäèð (27, 146). Ñ.Ðçàñîé ýþñòÿðèð êè, òÿäãèãàò÷ûëàð áó
óéüóíñóçëóãëàðû àðàäàí ãàëäûðìàã ö÷öí áîéëàðûí äöçöëöøöíö äÿéèøäèðèðëÿð.
Ëàêèí áó äà ìÿñÿëÿíè ùÿëë åòìèð: áèð îáðàç ö÷öí «äöçÿëÿí» çàìàí
àðäûúûëëûüû áàøãà áèð îáðàç ö÷öí «ïîçóëóð» (27, 146).
Ëàêèí ìöÿëëèôÿ ýþðÿ áîéëàðäà åëÿ óéüóíñóçëóãëàð âàðäûð êè, îíëàðû
ùå÷ áèð éåíè ñûðà äöçöëöøö èëÿ àðàäàí ãàëäûðìàã ìöìêöí äåéèëäèð. Ìöÿëëèô
áóíà íöìóíÿ êèìè Øþêëö Ìÿëèê, Ãàðà Òÿêóð Ìÿëèê, Áóüàúûã Ìÿëèê êèìè
êàôèð èýèäëÿðèíèí áèð íå÷ÿ äÿôÿ þëäöðöëìÿñèíi ýþñòÿðèð (27, 146). Ìÿãàëÿäÿ
áó ìÿñÿëÿ ùàããûíäà ìöõòÿëèô òÿäãèãàò÷û áàõûøëàðûíû íÿçÿðäÿí êå÷èðÿí
Ñ.Ðçàñîé áåëÿ áèð ãÿíàÿòÿ ýÿëèð êè, ÊÄÃ ìÿòíèíäÿêè óéüóíñóçëóãëàð
áöòöí ùàëëàðäà çàìàí ñÿúèééÿëèäèð, éÿíè ùàäèñÿ-çàìàí óéüóíñóçëóãëàðû,
àíàõðîíèçìëÿðäèð. Áó èñÿ ïðîáëåìè åïèê çàìàí, îíóí ìèôîëîæè èíâàðèàíòû,
ñèíõðîí âÿ äèàõðîí éàðóñëàðû áîéóíúà ýþòöðöá àðàøäûðìàüû òÿëÿá åäèð (27,
149). Ýþñòÿðäèéè éîëëà ýåäÿí ìöÿëëèô åïîñäà êàôèð îáðàçëàðûíûí áèð íå÷ÿ
äÿôÿ þëäöðöëìÿñèíèí îüóç ìèôîëîæè øöóðóíäàêû «þëöá-äèðèëìÿ» ìèôîëîýåìè
èëÿ áàüëû îëìàñû ãÿíàÿòèíÿ ýÿëèð: «Îüóç-Õàîñ èíâàðèàíòûíûí çàìàí
ñÿúèééÿëè þëöá-äèðèëìÿ ìèôîëîýåìèíè ñòðóêòóðëàøäûðìàñû ÊÄÃ ìÿòíèíäÿ
åéíè ãÿùðÿìàíëàðûí åéíè êàôèðëÿðè áèð íå÷ÿ äÿôÿ þëäöðìÿñè ôóíêñèéàñûíäà
ïàðàäèãìàëàøìûøäûð (27, 161).
Ñ.Ðçàñîé òÿäãèãàò÷ûëàðäà áó ìÿñÿëÿéÿ ìöõòÿëèô ìöíàñèáÿòèí
éàðàíìàñû ùàããûíäà áåëÿ áèð íÿòèúÿéÿ ýÿëìèøäèð: «ÊÄÃ ìÿòíèíäÿ åéíè
êàôèðëÿðèí åéíè ãÿùðÿìàíëàð òÿðÿôèíäÿí áöòþâ àáèäÿ ìèãéàñûíäà äÿôÿëÿðëÿ
(òÿêðàðÿí) þëäöðöëìÿñè ìöàñèð òÿäãèãàò÷ûíûí ìàëèê îëäóüó øöóðóí òàðèõè
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òèïè áàõûìûíäàí óéüóíñóçëóã, àíàõðîíèçì îëñà äà, úàíëû åïîñóí òàðèõè
äàøûéûúûëàðû, éÿíè èôà÷û âÿ äèíëÿéèúè îüóçëàð ö÷öí áóðàäà ùå÷ áèð àíîðìà
éîõäóð. Ùÿìèí ÷àü îüóç øöóðó áóðàäà àäè îëìàéàí ùå÷ íÿ ýþðìöð. ×öíêè
èôà÷û âÿ äèíëÿéèúè îüóçëàðûí òàðèõè-ÿíÿíÿâè øöóðóíäà îíëàðûí âàõòèëÿ ìàëèê
îëäóãëàðû êîñìîëîæè (ìèôîëîæè – Ý.À.) øöóðäàí ãàëìà ïàðàäèãìàòèê
ñòðóêòóðëàð âàð. Áó ñòðóêòóðëàð þëöá-äèðèëìÿ ñèíòàãìëû Îüóç-Õàîñ (ÎüóçÊûàò, Îüóç-Ãàðà õàí) èíâàðèàíò ñòðóêòóðóíà áàüëûäûð» (27, 160-161).
Òÿäãèãàò÷ûíûí «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä»óí ñîíóíúó áîé ñöæåòèíèí
êîñìîëîæè ñòðóêòóðó âÿ ðèòóàë-ìèôîëîæè ñåìàíòèêàñû» àäëàíàí ìÿãàëÿñè
èðèùÿúìëè (71 ñÿù) îëóá, åïîñóí ðèòóàë-ìèôîëîæè ïîåòèêàñûíà ùÿñð
îëóíìóøäóð. Ìÿãàëÿ ùÿì ìÿçìóíó, ùÿì äÿ ãóðóëóøó áàõûìûíäàí
ìöðÿêêÿáäèð. Ãîéóëìóø ìÿñÿëÿëÿð, òåðìèí âÿ àíëàéûøëàðûí áèð ÷îõó
éåíèäèð. ßñÿðäÿ, öìóìÿí, ÊÄÃ-íèí ñîíóíúó áîéóíóí êîñìîëîæè
ñòðóêòóðó, êîñìîëîæè ñåìàíòèêàñû, ñöæåòèí ìÿòíàëòû âÿ èêèíúè ñöæåò ïëàíëàðû,
ñöæåòäÿ ãåéðè-ìÿíòèãè ýþðöíÿí ñåìàíòåìëÿð, Áåéðÿê îáðàçûíûí ñòðóêòóðó
(îíóí ñòàòóñäÿéèøäèðèúè ôóíêñèéàñû, ãàì-øàìàí âÿ ãàì-ãóðä ñòàòóñëàðû),
ñîíóíúó áîé ñöæåòèíèí ðèòóàë-ìèôîëîæè ñåìàíòèêàñû, ñöæåòèí ôóíêñèîíàë
ñòðóêòóð ñõåìè, ñöæåòè òÿøêèë åäÿí ðèòóàëëàð, ñöæåòèí òðàíñôîðìàòèâ ãàòëàðûíûí
áÿðïàñû, ñöæåòäÿ ñàêðàë ãóðáàí ñåìàíòåìè, Áåéðÿéèí ñàêðàë ãóðáàí ñòàòóñó,
ñöæåòäÿ ñòàòóñäÿéèøìÿ ðèòóàëûíûí ñòðóêòóðó, ñöæåò êîôëèêòèíèí ñòðóêòóðó,
ñöæåòèí ðèòóàë-ìèôîëîæè èíâàðèàíòûíûí òðàíñôîðìàñèéà ñõåìëÿðèíèí áÿðïàñû âÿ
ñ. êèìè ìÿñÿëÿëÿðäÿí áÿùñ îëóíìóøäóð (28, 85-155).
Ñ.Ðçàñîéóí «Îüóç ìèôîëîæè åïèê äöíéà ìîäåëèíäÿ õàîñ – «Éàëàí÷û
äöíéà» àäëû ìÿãàëÿñè ôîëêëîðøöíàñëûüûìûçäà àç þéðÿíèëìèø áèð ìÿñÿëÿéÿ –
õàîñ ïðîáëåìèíÿ ùÿñð îëóíìóøäóð (áàõ: 29). Ìöÿëëèôèí éàçäûüû êèìè, îüóç
ìèôèíäÿ êîñìîñ «Îüóç» àäû èëÿ èøàðÿ îëóíñà äà, «îüóçëàðäà õàîñóí íåúÿ
àäëàíìàñû ìÿñÿëÿñè ãàðàíëûã ãàëìûøäûð» (29, 72). Òÿäãèãàò÷ûéà ýþðÿ, îüóç
òöðêëÿðèíèí ìèôîëîýèéàñûíäà çÿíýèí ñåìàíòèêàéà ìàëèê õòîíèê äöíéà –
õàîñ âàð. Õàîñ âàðñà, äåìÿê, îíóí ìèôäÿ íîìèíàòèâ èøàðÿñè äÿ îëìàëû èäè
(29, 72). Ñ.Ðçàñîé îüóç-òöðê ìèôîëîýèéàñûíäàêû õàîñóí àäûíû áèðáàøà
ÊÄÃ åïîñóíóí þçöíäÿ òàïàðàã éàçûð êè, ÊÄÃ-äÿ êîñìîñ-õàîñ
ãàðøûäóðìàñûíûí èëêèí ìèôîëîæè ñåìàíòèêàñûíûí òÿçàùöð åòäèéè ÿí òèïèê
ãàðøûäóðìà ãîøàñû Áàñàò-Òÿïÿýþç ãàðøûäóðìàñûäûð. Ùÿð èêè îáðàç äöíéà
ìîäåëèíèí èëêèí êîñìîëîæè ñòðóêòóðóíó àéäûí øÿêèëäÿ þçöíäÿ èíèêàñ åäèð.
Áàñàò – êîñìîñó, Òÿïÿýþç – õàîñó òÿìñèë åäèð. Òÿïÿýþçöí ìÿíñóá
îëäóüó õàîñ äöíéàñû Áàñàò èëÿ ãàðûíûí äèàëîãóíäà «Éàëàí÷û äöíéà»
àäëàíäûðûëûð (29, 72).
Ìöÿëëèôèí ìÿãàëÿäÿ ñîíðàêû èêè ÿñàñ ãÿíÿàòèíÿ ýþðÿ, éàëàí âÿ
éàëàí÷ûëûã õàîñóí ÿñàñ ÿëàìÿòëÿðèäèð (29, 74-75) âÿ åïîñäàêû äÿëè
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îáðàçëàðû õàîñëà âÿ îíóí ÿëàìÿòè îëàí éàëàí÷ûëûãëà áàüëûäûð (29, 75).
Ñ.Ðçàñîé ìÿãàëÿäÿ äàñòàíäàêû Äÿëè Äîìðóë âÿ Áåéðÿê îáðàçëàðûíû òÿùëèë
åäèá, îíëàðûí õàîñëà áàüëû îëìàëàðû ãÿíàÿòèíÿ ýÿëìèøäèð (29, 75-79).
Ãåéä åäÿê êè, Ñ.Ðçàñîéóí áó ìÿãàëÿëÿðè îíóí îüóç ìèôîëîýèéàñû
ùàããûíäàêû òÿäãèãàòëàðû èëÿ áàüëûäûð âÿ ìÿãàëÿëÿðäÿ ãîéóëàí ìÿñÿëÿëÿð
ìöÿëëèôèí êèòàáëàðûíäà ýåíèø øÿêèëäÿ þç ÿêñèíè òàïìûøäûð (áàõ: 30; 31; 32).
Ñÿàäÿò Øûõûéåâà «Äÿëè Äîìðóë áîéóíäà áèð ìîòèâèí àíàëîãëàðû» àäëû
ìÿãàëÿñèíäÿ ÿñàñ ãÿùðÿìàíûí áàø ìÿëÿê ßçðàéûëà ãàðøû ÷ûõìàñû ìîòèâèíè
ïðîáëåì êèìè ãîéìóø âÿ èñëàìè òÿôÿêêöðÿ éàä áó òÿñÿââöðöí
àíàëîãëàðûíûí ãàéíàüû âÿ èçàùûíû äàùà ãÿäèì äèíè ýþðöøëÿðäÿ òàïìûøäûð
(áàõ: 33). Ìöÿëëèô ñþçö ýåäÿí ìîòèâè ÷îõ ýåíèø ìöãàéèñÿëÿðëÿ øóìåð
äàñòàíû «Áèëãàìûñ»äà (33, 80-82), Ìèñèð ðÿâàéÿòëÿðèíäÿ (33, 82),
Òþâðàòäà, äèýÿð éÿùóäè ÿíÿíÿëÿðèíäÿ (33, 82-86), áàøãûðä åïîñó «Óðàë
Áàòûð» äàñòàíûíäà (33, 86), éóíàí ìèôëÿðèíäÿ (33, 92) âÿ ñ. òàïàðàã ÷îõ
ìàðàãëû áèð íÿòèúÿéÿ ýÿëìèøäèð: «ßñëèíäÿ, þëöì ùþêìö âåðèëìèø Äÿëè
Äîìðóëóí ßçðàéûëëà ýþðöøöíöí þçö ãåéðè-èñëàìè ùàäèñÿ äåéèëäèð. Þëöì
àíûíäà èíñàíëàðûí ßçðàéûëû ýþðìÿñè òÿñÿââöðö èñëàìèäèð. Ëàêèí Äÿëè
Äîìðóëóí áó áàø ìÿëÿéÿ ãàðøû ÷ûõìàñûíäà èñëàìè äöøöíúÿíèí äåéèë,
ãåéðè-èñëàìè ýþðöøëÿðèí – éÿùóäèëèéèí èñëàìà ìöÿééÿí äÿéèøèêëÿðëÿ íÿãë
îëóíàí ðÿâàéÿòëÿðè âÿ øàìàíëûüûí òÿñèðèíè ýþðöðöê» (33, 90).
Ñ.Øûõûéåâà þç òÿäãèãàòûíäà ñþçö ýåäÿí ìîòèâè, áèð íþâ, ÿââÿëäÿí
àõûðàäÿê èçëÿìèø âÿ ìîòèâèí «òàìàìëàíäûüû» ìÿãàìû äà
ìöÿééÿíëÿøäèðìèøäèð: «Èíñàíûí, áÿëêÿ äÿ, áöòöí ìþâúóäèééÿòè áîéó
þëöìÿ ãàëèá ýÿëìÿê, ÿáÿäèééÿò ãàçàíìàã èñòÿéè þç ùÿãèãè ùÿëëèíè,
çÿííèìèçúÿ, èðôàíäà òàïäû. Ùàãã àøèãëÿðè «þëöìäÿí ãàáàã þëìÿê» («ìÿòÿ
ìÿ òÿìóòó») ôîðìóëóíó èðÿëè ñöðìÿêëÿ áó öìöìáÿøÿðè ñóàëûí úàâàáûíû
òàïäûëàð. Úèñìàíè þëöì àíûíû ýþçëÿìÿäÿí þëìÿê, éÿíè ìàääè àëÿìëÿ
áàüëàðû êÿñìÿê, íÿôñÿ (ßçðàéûëà äåéèë) ãàëèá ýÿëÿðÿê, úèùàäè-êÿáèðäÿ
çÿôÿðÿ íàèë îëìàã – áåëÿ êàìèëëÿøìÿ éîëó èëÿ ðóùàíè-ìÿíÿâè ùÿéàòäà
þëöìñöçëöê ÿëäÿ åòìÿê èäåéàñû ÿí ãÿäèì äþâðëÿðäÿí åòèáàðÿí èíñàíûí
àõòàðäûüû ñóàëëàðûí úàâàáûäûð» (33, 95).
Àòèô Èñëàìçàäÿíèí «Àìèò Ñîéóíóí Àñëàíû» Ãàçàí õàí îáðàçûíûí
ìèôîëîæè ñòðóêòóðóíóí ôóíêñèîíàë òÿéèíè êèìè» àäëû ìÿãÿëÿñèíäÿ ñþçö
ýåäÿí îáðàç þç ÷îõñàéû òÿéèíëÿðèíäÿí áèðè ñÿâèééÿñèíäÿ òÿäãèãÿ úÿëá
îëóíìóøäóð (áàõ: 34). Òÿäãèãàò÷û «Àìèò Ñîéóíóí Àñëàíû» òÿéèíèíè Ãàçàí
îáðàçûíûí èéåðàðõèéà èøàðÿñè, îíóí àëè ñòàòóñóíó áèëäèðÿí òÿéèí êèìè
ìöÿééÿíëÿøäèðìèøäèð (34, 47). Ìöÿëëèô áó àääàêû «Àìèò» ñþçöíö
òàìàìèëÿ áàøãà áèð ìÿíàäà èçàù åäÿðÿê, îíó ÿáúÿä ùåñàáû (ÿðÿá äèëèíäÿ
ùÿðôëÿðèí ðÿãÿìëÿðè áèëäèðìÿñè – Ý.À.) èëÿ ÿëàãÿëÿíäèðìèøäèð: «Àìèò» ñþçö
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ÿëéàçìàäà «ÿëèô», «ìèì» âÿ «òÿ» ùÿðôëÿðè èëÿ éàçûëìûøäûð. Áó ùÿðôëÿðèí
ÿáúÿä ðÿãÿìëÿðè èëÿ úÿìè äþðä éöç ãûðõ áèð åäèð (ÿëèô – 1, ìèìè – 40, òÿ –
400). Áó ðÿãÿìëÿðèí íóìåðîëîæè ôîðìàäà ùåñàáëàíìàñû (úÿì ðÿãÿì
ùåñàáëàíûá, ñûôûðëàð àòûëûð) äîããóç ðÿãÿìèíè úÿì îëàðàã îðòàéà ÷ûõàðûð.
Äîããóç ðÿãÿìèíèí Îüóç êîñìîëîæè ñòðóêòóðóíäà ñàêðàë ðÿãÿì îëóá äöíéà
ìîäåëèíèí ðèéàçè äöñòóðóíó âåðìÿñèéëÿ áÿðàáÿð, Îüóç ñîéóíó áèëäèðìÿñè
ìÿëóìäóð» (34, 48).
×îõ ýåíèø âÿ ìöðÿêêÿá òÿùëèë àïàðàí ìöÿëëèôèí ñîí ãÿíàÿòè áóíäàí
èáàðÿò îëóð êè, «Àìèò ñîéóíóí Àñëàíû» èôàäÿñè Îüóç ñîéóíóí õàãàíûíû
èøàðÿëÿìÿêëÿ «êàüàí» àðõåòèïèíèí, ñîé öçÿðèíäÿ ãóðóëàí êîñìîëîæè
ñòðóêòóðóí âÿ àä ñåìàíòåìè îëàðàã ÿúäàä èøàðÿñèíèí ïàðàäèãìàñû îëàðàã
àøêàðà ÷ûõûð (66-à, 61). Áåëÿëèêëÿ, Ãàçàí õàíûí Àìèò ñîéóíóí Àñëàíû
îëìàñû òÿéèíè äÿ îíó Îüóç ìiôèíèí ïàðàäèãìàñû êèìè ñÿúèééÿëÿíäèðèð (34,
61).
Ôÿõðèééÿ Úÿôÿðîâàíûí «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» äàñòàíûíäà
ãÿùðÿìàíûí ÿõëàãè êåéôèééÿòëÿðè» ìÿãàëÿñèíäÿ äàñòàí ãÿùðÿìàíëàðûíûí
ôèçèêè ýöúö èëÿ ìÿíÿâè êåéôèééÿòëÿðèíèí ÿëàãÿñè àðàøäûðûëìûøäûð (áàõ: 35).
Ìöÿëëèô áåëÿ áèð ãÿíàÿòäÿäèð êè, ôèçèêè êàìèëëèéÿ ìàëèê îëàí èíñàí ìöñáÿò
ÿõëàãè êåéôèéÿòëÿðèí èôàäÿ÷èñè, éàõóä äàøûéûúûñû îëìàñà, ôèçèêè ýöú î ãÿäÿð
äÿ ìöñáÿò ìàùèééÿò äàøûéà áèëìÿç (35, 178).
Ìÿãàëəäÿ Ñàëóð Ãàçàí, Ãàðàúà ×îáàí, Óðóç, Éåéíÿê, Áóüàú,
Ñÿéðÿê, Áàñàò êèìè îáðàçëàðûí ìÿíÿâè-ÿõëàãè êåéôèééÿòëÿðèíè òÿùëèë åäÿí
òÿäãèãàò÷û àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
1. ÊÄÃ-äÿ ìöñáÿò ìÿíÿâè-ÿõëàãè êåéôèééÿòëÿðäÿí áèðè áîðúóí
éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèäèð (35, 179).
2. Ãîðõàãëûã ÿí áþéöê ãöñóð ñàéûëûð (35, 180).
3. Îüóç èýèäëÿðèíèí ìÿíÿâè êåéôèééÿòëÿðè îíëàðûí ÿñðëÿð áîéóíúà
ãîðóäóãëàðû öìóìè ÿõëàãè äÿéÿðëÿðè – àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèäèð (35, 181) âÿ ñ.
Öëêÿð Íÿáèéåâà «Úÿíýàâÿðëèê ãöäðÿòèíÿ éöêñÿëÿí ãàäûíëàð»
ìÿãàëÿñèíäÿ ÊÄÃ-äÿêè ãàäûí îáðàçëàðûíû «áöòþâëöêäÿ îüóç ùÿéàòûíû
òàìàìëàéàí îáðàçëàð» êèìè ñÿúèééÿëÿíäèðìèøäèð: «Ãàäûí ùÿéàòû, ìÿèøÿòè
âÿ ÿõëàãû îüóç úÿìèééÿòèíèí áèð ùèññÿñèäèð» (36, 64). Åïîñóí þçöíäÿ
ãàäûíëàðûí äþðä ãðóïà àéðûëäûüûíû – «Ãàäûíëàð äþðä äöðëöäöð: áèðèñè
ñîëäûðàí ñîéäûð, áèðèñè òîëäûðàí òîéäûð, áèðèñè åâèí òàéàüûäûð, áèðèñè íåúÿ
ñþéëÿðñÿí áàéàüûäûð» (áàõ: 37, 33 – Ý.À.) éàäà ñàëàí ìöÿëëèô îíëàðà
ìÿãàëÿäÿ áàøãà áèð ïîåòèê þë÷öäÿí éàíàøàðàã ãàäûíëàðû ö÷ ãðóïäà òÿñíèô
åòìèøäèð: «Îüóç åïîñóíäà ýþðäöéöìöç ãàäûí îáðàçëàðûíà äèããÿò éåòèðñÿê,
îíëàðûí ùÿð áèðèíèí ãûëûíú ãÿùðÿìàíû éîõ, õàí åâèíäÿ éàõøû òÿðáèéÿ
ýþðìöø, ÿð åâèíÿ þçöíöí àèëÿ òÿðáèéÿñèíè, äöíéàýþðöøöíö ýÿòèðìèø ãûçëàð
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îëäóüóíó ýþðÿðèê. Îíà ýþðÿ äÿ åïîñäàêû ãàäûí îáðàçëàðûíû ö÷ ãðóïà
àéûðìàã ìöìêöíäöð. Áèðèíúè ãðóïà äàõèë îëàíëàð õàí ãûçëàðûäûð. Áóíëàð
Äèðñÿ õàíûí õàòóíó âÿ Ãàçàí õàíûí õàíûìû Áóðëà õàòóíäóð. Èêèíúè ãðóïà
äàõèë îëàíëàð íÿçèð-íèéàçëà äîüóëàí Áàíó÷è÷ÿê, Äÿëè Äîìðóëóí
þâëàäëàðûíûí àíàñû, Äÿëè Äîìðóëóí þç àíàñû, äöøìÿí åëèíäÿí Îüóç åëèíÿ
ýÿòèðèëÿí Òÿêóðóí ãûçû Ñåëúàí õàòóí, Áÿêèë îüëó Èìðàíûí õàòóíó âÿ
Áåéðÿéèí áàúûëàðûäûð. Ö÷öíúö ãðóï ãàäûíëàðû èñÿ Áåéðÿéèí ãàéûäûøû
ìÿãàìûíäàÉàëàí÷ûîüëóíóí Áàíû÷è÷ÿéèí äþâðÿñèíÿ òîïëàäûüû Ãûñûðúà
Éåíýÿ, Áîüàçúà Ôàòìà, ùÿì÷èíèí åïîñóí àéðû-àéðû áîéëàðûíäà
ýþðäöéöìöç äöøìÿí åëèí ÿñèð ýþòöðöëìöø ñàãè ýÿçäèðÿí ãûçëàðû, Áóðëà
õàòóíóí ãàðàâàøëàðû âÿ îüóçà ôÿëàêÿò ýÿtèðÿí Ïÿðè ãûç òÿìñèë åäèð.
Áåëÿëèêëÿ, åïîñäà îüóç åëèíèí ãàäûí úÿìèééÿòèíèí, äåìÿê îëàð êè, áöòöí
çöìðÿëÿðè ÿêñ îëóíóð (36, 64).
Áó çöìðÿëÿðÿ äàõèë îëàí îáðàçëàðû îíëàðûí õàðàêòåðèê êåéôèééÿòëÿðè
ñÿâèééÿñèíäÿ òÿùëèë åäÿí ìöÿëëèô áåëÿ áèð éåêóí íÿòèúÿéÿ ýÿëèð êè, áöòöí
áó êèìè ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèí îüóç åïîñóíäà ÿêñè áèð òÿðÿôäÿí åïîñäà ãàäûí
ìÿíÿâè ãÿùðÿìàíëûüûíûí úÿíýàâÿðëèêëÿ éàíàøû äàéàíûá ãàðøûëûãëû øÿêèëäÿ
áèð-áèðèíè çÿíýèíëÿøäèðìÿñè èëÿ áàüëûäûðñà, äèýÿð òÿðÿôäÿí îüóç åïîñóíóí
çÿíýèí èìïðîâèçÿ èìêàíëàðûíà ìàëèê îëäóüóíó ýþñòÿðìÿêäÿäèð (36, 68069).
Ì.Ìÿëèêîâà «Äÿäÿ Ãîðãóä êèòàáû»íäà ùöãóãè ìÿñÿëÿëÿð» àäëû
ìÿãÿëÿñèíäÿ îüóçëàðûí ùöãóã ñèñòåìèíäÿí äàíûøàðêÿí áåëÿ áèð ìöääÿàíû
ÿñàñ ýþòöðìöøäöð êè, áÿäèè ïëàíäà ìèôèê âÿ ðåàë-òàðèõè äàñòàíëàðäàí èáàðÿò
îëàí ÊÄÃ åïîñó Àçÿðáàéúàí äþâëÿò÷èëèéèíèí òÿøÿêêöëöíöí ñîñèàë-èãòèñàäè
ïðîñåñëÿðè ùàããûíäà áèòêèí òÿñÿââöð éàðàäûð (38, 40). Áó äà ìöÿëëèôÿ áåëÿ
áèð ôèêèð ñþéëÿìÿéÿ ÿñàñ âåðìèøäèð êè, ÊÄÃ Àçÿðáàéúàíûí î çàìàíêû
èúòèìàè-ñèéàñè-ùöãóãè ùÿéàòûíûí êèôàéÿò ãÿäÿð òàì ìÿíçÿðÿñèíè éàðàäûð
(38, 40).
Ìöÿëëèôèí ìÿãàëÿäÿ èðÿëè ñöðäöéö ÿñàñ ôèêèðëÿð, òÿãðèáÿí, áóíëàðäàí
èáàðÿòäèð:
1. Îüóçëàðûí äþâðöíäÿ èúòèìàè ùÿéàò, àäàìëàðûí ùÿéàò òÿðçè ñîñèàë
íîðìàëàðëà òÿíçèì åäèëèðäè. Áóíëàð àäÿòëÿðäÿí, ÿíÿíÿëÿðäÿí, åòèê âÿ äèíè
íîðìàëàðäàí èáàðÿò èäè. Åïîñäà ùöãóã íîðìàëàðûíûí îëìàñûíà äàèð ýþñòÿðèø
éîõäóð (38, 40).
2. Îüóçëàðäà àäÿò ùöãóã íîðìàëàðû áÿé ðöòáÿñèíèí âåðèëìÿñè
ìÿñÿëÿëÿðèíè äÿ òÿíçèì åäèðäè (38, 42).
3. Åïîñäà àäÿò ùöãóã íîðìàëàðû îíäà õåéëè éåð òóòàí àèëÿ
ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿ õöñóñÿí ïàðëàã øÿêèëäÿ òÿçàùöð åäèð (38, 43).
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4. Åïîñäà ÷îõ ÿòðàôëû âÿ ùÿðàðÿòëÿ òÿñâèð åäèëìèø àèëÿ-íèýàù
ìöíàñèáÿòëÿðè íÿèíêè àíà, àðâàä, áàúû, ùÿì äÿ ãÿùðÿìàí, àèëÿ îúàüûíûí âÿ
èúòèìàè äàéàãëàðûí ìöäàôèÿ÷èñè ùåñàá åäèëÿí, þç ùÿìãÿáèëÿëÿðèíèí àçàäëûüû
óüðóíäà êèøèëÿðëÿ áÿðàáÿð ìöáàðèçÿ àïàðàí ãàäûíà õöñóñè ùþðìÿòèí èôàäÿ
åäèëìÿñèéëÿ ôÿðãëÿíèð (38, 44).
5. Åïîñ þçöíäÿ úèíàéÿò âÿ úÿçà ìÿñÿëÿëÿðèíÿ äàèð íèñáÿòÿí úöçè
ìÿëóìàòëàðû åùòèâà åäèð (38,
49).
Èøèí åëìè íÿòèúÿñè: Ìÿãàëÿäÿ ÿëäÿ îëóíàí íÿòèúÿëÿðÿ ýþðÿ ÊÄÃ-íèí
òÿäãèã òàðèõè äàèì Àçÿðáàéúàí ãîðãóäøöíàñ àëèìëÿðèíèí äèããÿòèíäÿ
îëìóøäóð. «Òÿäãèãëÿð»äÿêè áó ìþâçóäà ö÷ ìÿãàëÿ öìóìÿí ìèëëè
ãîðãóäøöíàñëûüûí òÿðêèá ùèññÿñè îëìàãëà àêòóàë ïðîáëåìëÿðÿ ùÿñð
îëóíìóøäóð. Ìÿúìóÿäÿ ÊÄÃ-íèí ïîåòèêàñû èëÿ áàüëû 17 ìÿãàëÿ ÷àï
îëóíìóøäóð. Îíëàð äÿ àáèäÿíèí ïîåòèêàñûíûí àêòóàë ìÿñÿëÿëÿðèíÿ ùÿñð
îëóíìàãëà ãîðãóäøöíàñëûüûí èíêèøàôûíäà ìöùöì ðîë îéíàìûøäûð.
Èøèí åëìè éåíèëèêëÿðè: Èøäÿ àøàüûäàêû åëìè éåíèëêëÿð ÿëäÿ
îëóíìóøäóð:
1. ÊÄÃ-íèí ïîåòèêàñû ìÿñÿëÿëÿðè ìÿúìóÿíèí 1961-úè èëäÿ ÷àï
îëóíìóø áèðèíúè ñàéûíäàí áóýöíÿ êèìè äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëìóøäóð.
Òÿäãèãàò÷ûëàð ÊÄQ åïîñóíó Àçÿðáàéúàí äàñòàí÷ûëûã ÿíÿíÿñèíèí
èíêèøàôûíäà õöñóñè âÿ ìöùöì ìÿðùÿëÿ ùåñàá åäÿðÿê, îíóí ïåîòèêàñûíûí
þéðÿíèëìÿñèíè ìèëëè äàñòàí÷ûëûã ÿíÿíÿñèíèí èíêèøàô òàðèõèíèí èçëÿíèëìÿñè
áàõûìûíäàí çÿðóðè ùåñàá åòìèøëÿð. É.Ãàðàéåâèí þç òÿäãèãàòûíäà àáèäÿíè
«áöòöí õàëãëàðûí âÿ äþâðëÿðèí êèòàáû» ñòàòóñóíäà òÿñäèã åòìÿñè ÊÄÃ-íèí
ïîåòèêàñûíûí áóíäàí ñîíðà äà äàèì äèããÿòäÿ ñàõëàíûëìàñûíûí íÿçÿðè
ÿñàñûíû îðòàéà ãîéóð.
2. «Òÿäãèãëÿð»äÿ ÊÄÃ-íèí ïîåòèêà ìÿñÿëÿëÿðè îíèëëèêëÿð ÿðçèíäÿ
ìÿçìóíúà äÿéèøìèø, èíêèøàô åòìèø, ðóñ, öìóìòöðê âÿ äöíéà
åïîñøöíàñëûüûíûí óüóðëàðû, íÿçÿðè âÿ òÿòáèãè íÿòèúÿëÿðè ãîðãóäøöíàñëûüà
ýÿòèðèëìèøäèð.
3. Ìÿúìóÿäÿ ÕÕ ÿñðèí 60-úû èëëÿðèíäÿêè òÿäãèãàòëàðäà ÊÄÃïîåòèêàñû äàùà ÷îõ öìóìíÿçÿðè ìÿñÿëÿëÿðè ÿùàòÿ åòìèøäèðñÿ, ñîíðàêû
îíèëëèêëÿðäÿ, õöñóñèëÿ XXI ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíÿ äîüðó ÿñàñ òåìàòèê
èñòèãàìÿòëÿð ìöÿééÿíëÿøìèøäèð. Áó èñòèãàìÿòëÿð öìóìÿí äàñòàíà ìèëëèìÿäÿíè ñèñòåìèí ÿñàñ õöñóñèééÿòëÿðèíè (ìèëëè éàääàøû) þçöíäÿ äàøûéàí
àáèäÿ êèìè éàíàøìà èëÿ íÿòèúÿëÿíìèøäèð.
4. Ì.Ù.Òÿùìàñèáèí «Òÿäãèãëÿð»èí 1-úè ñàéûíäàí áàøëàíàí
òÿäãèãàòëàðû, ÿñëèíäÿ, ÊÄÃ-íèí ïîåòèêàñû ñàùÿñèíäÿ ÿñàñ áàçàíû
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ùàçûðëàìûø, Àçÿðáàéúàí ãîðãóäøöíàñëûüû óçóí ìöääÿò áó áàçà ÿñàñûíäà
èíêèøàô åòìèøäèð.
5. Á.Àáäóëëàíûí ìÿúìóÿäÿ (î úöìëÿäÿí îíäàí ãûðàãäà) ÷àï
îëóíìóø òÿäãèãàòëàðûíûí íöìóíÿñèíäÿ ãîðãóäøöíàñëûüà àáèäÿéÿ
«åòíîìèôèê ãàâðàìà» òÿúðöáÿñè ýÿòèðèëìèøäèð. Òÿäãèãàò÷ûíûí àáèäÿíè
åòíîìèê ãàôðàéûøû, ÿñàñÿí, ðÿíý, ðÿãÿì, àéðû-àéðû òÿáèÿò, úÿìèééÿò âÿ
ìÿèøÿò öíñöðëÿðè âÿ ñ. êèìè îáðàçëàðû ÿùàòÿ åäèð.
6. Ô.Áàéàòûí àðàøäûðìàëàðû ÊÄÃ-íè Àçÿðáàéúàí ìèëëè äöøöíúÿñèíèí
åòíîïñèõîëîæè ãàéíàüû êèìè þéðÿíìÿéÿ èìêàí âåðìèøäèð. Ìöÿëëèô ñöáóò
åòìèøäèð êè, ìèëëè äöøöíúÿíèí òàðèõè ö÷öí ñÿúèééÿâè îëìóø êåéôèééÿò âÿ
õöñóñèééÿòëÿð àáèäÿäÿ äàøëàøìûøäûð. Àáèäÿíè þéðÿíìÿêëÿ Àçÿðáàéúàí
õàëãûíûí ìèëëè äöøöíúÿ êåéôèééÿòëÿðèíèí òàðèõè ÿñàñëàðûíû àøêàðëàìàã îëàð.
Ô.Áàéàòûí ìÿúìóÿäÿ áó èñòèãàìÿòäÿêè òÿäãèãàòû òÿêúÿ ãîðãóäøöíàñëûãäà
äåéèë, ùÿì äÿ Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðøöíàëûüûíäà ÊÄÃ ÿñàñûíäà àòëû êþ÷ÿðè
øöóðóíóí þéðÿíèëìÿñèíèí èëê òÿúðöáÿñèäèð.
7. Ú.Áÿéäèëèíèí (Ìÿììÿäîâóí) àõòàðûøëàðû ÊÄÃ-íèí ïîåòèêàñûíûí
ÿñàñ (ìÿðêÿçè) îáðàçû îëàí Ãîðãóò Àòàíû òÿêúÿ àáèäÿíèí äåéèë,
öìóìèééÿòëÿ, ìèëëè ôîëêëîðóìóçóí ìÿðêÿçè îáðàçû êèìè íÿçÿðäÿí
êå÷èðìÿéè ìöìêöí åäèð. Îíóí Ãîðãóò îáðàçûíû ìèëëè ôîëêëîðóìóç ö÷öí
ñÿúèééÿâè îëàí Áîç Ãóðä, Èðêûë Õîúà, Óëóã Òöðöê, Àë, Íóðàíè äÿðâèø,
Õûçûð âÿ ñ. êèìè îáðàçëàðëà êîìïëåêñ ùàëäà þéðÿíìÿñè ãîðãóäøöíàñëûãäà
þçöíö ýþñòÿðÿí «ýåíîêîìïëåêñ» éàíàøìàíû òÿçàùöð åòäèðèð.
8. Î.ßëèéåâèí «÷åâðèëìÿ» äöñòóðóíóí íöìóíÿñèíäÿ ÊÄÃ âÿ
íàüûëëàðû ìöãàéèñÿëè øÿêèëäÿ þéðÿíÿí òÿäãèãàòû åïèê äöøöíúÿíè îíóí ÿí èðè
æàíðëàðû îëàí íàüûë âÿ äàñòàíëàðûí áèðýÿ ýþòöðöëìÿñè ùàëûíäà òÿäãèã
åòìÿéèí ïðàêòèêè þðíÿéè îëìàñû áàõûìûíäàí ôàéäàëû òÿúðöáÿäèð.
9. Ñ.Ðçàñîéóí ÊÄÃ-íèí ïîåòèê ñòðóêòóðóíà Îüóç ìèôèíèí áÿðïàñû àäû
àëòûíäà éàíàøìàëàðû àáèäÿíè îüóç-òöðê ìèôîëîýèéàñûíûí ÿñàñ ãàéíàüû êèìè
òÿñäèã åòìèøäèð. Ìöÿëëèôèí îüóç ìèôèíè îüóç àéèí âÿ ìÿðàñèìëÿðè èëÿ áèðýÿ
òÿäãèã åòìÿñè ðèòóàë-ìèôîëîæè éàíàøìàíû ãîðãóäøöíàñëûüûí òÿäãèã
èñòèãàìÿòëÿðèíäÿí áèðèíÿ ÷åâèðìèøäèð.
10. Ìÿúìóÿäÿ Ñ.Øûõûéåâàíûí òÿòäãèãàòû ÊÄÃ-íèí ïîåòèê
ãóðóëóøóíóí ãÿäèì øÿðã åïèê äöøöíúÿ ãàòëàðû èëÿ áàüëûëûüûíû,
À.Èñëàìçàäÿíèí òÿäãèãàòû àáèäÿíèí ïîåòèê ãóðóëóøóíóí ýèçëèíäÿ ãàëàí
ìèôèê ãàòëàðûíû, Ô.Úÿôÿðîâà âÿ Ö.Íÿáèéåâàíûí òÿäãèãàòëàðû ãÿùðÿìàí
îáðàçûíûí ïîåòèê þçöíÿìÿõñóñëóãëàðûíû, Ì.Ìÿëèêîâàíûí òÿäãèãàòû
àáèäÿíèí Àçÿðáàéúàí ùöãóãóíóí òàðèõè ìÿíáÿéè îëìàñûíû îðòàéà
ãîéìàãëà ãîðãóäøöíàñëûüû çÿíýèíëÿøäèðìèøäèð.
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11. «Òÿäãèãëÿð» öìóìÿí Àçÿðáàéúàí ãîðãóäøöíàñëûüûíûí èíêèøàôûíà
ìöùöì òÿñèð ýþñòÿðìÿêëÿ îíóí ÿñàñ áàçàñû ùåñàá îëóíìóøäóð. Ìÿúìóÿ
óçóí îíèëëèêëÿð ôîëêëîðëà áàüëû ÿñàñ íÿøð îëäóüó ö÷öí ÊÄÃ-íèí ïîåòèêàñû
èëÿ áàüëû òÿäãèãàòëàð äà, ÿñàñÿí, áóðàäà íÿøð îëóíìóø, áó äà þç
íþâáÿñèíäÿ ìÿúìóÿäÿêè òÿäãèãàòëàðû ÊÄÃ-íèí ïîåòèêà ìÿñÿëÿëÿðè
ñàùÿñèíäÿ ÿñàñ ãàéíàã êèìè òÿñäèã åäèð.
Èøèí òÿòáèãè ÿùÿìèééÿòè: Ìÿãàëÿäÿ ÿëäÿ îëóíìóø åëìè íÿòèúÿëÿðäÿí
íÿçÿðè îëàðàã ãîðãóäøöíàñëûã àðàøäûðìàëàðûíäà, ïðàêòèêè îëàðàã àëè
ìÿêòÿáëÿðèí ôèëîëîýèéà ôàêöëòÿëÿðèíäÿ ÊÄÃ-íèí òÿäðèñèíäÿ èñòèôàäÿ
åäèëìÿñè ôàéäàëûäûð.
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ÕÖËÀÑß
ÝÖËÍÀÐß ßËßÄÄÈÍ ÃÛÇÛ ÑÅÉÈÄÎÂÀ
«Òÿäãèãëÿð» äÿ «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» îüóçíàìÿëÿðè:
òÿäãèã òàðèõè âÿ ïîåòèêà ìÿñÿëÿëÿðè
«Àçÿðáàéúàí øèôàùè õàëã ÿäÿáèééàòûíà äàèð òÿäãèãëÿð» ìÿúìóÿñèíèí
I-XXXI ñàéëàðûíäà Àçÿðáàéúàí äàñòàíëàðûíà äàèð àðàøäûðìàëàð è÷ÿðèñèíäÿ
«Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä» îüóçíàìÿëÿðè ùàããûíäà ìÿãàëÿëÿð ñàéûíà âÿ
ìÿçìóíóíà ýþðÿ ñàíáàëëû éåð òóòóð. Ñàéû 40-à ÷àòàí ìÿãàëÿëÿð è÷ÿðèñèíäÿ
àáèäÿíèí òÿäãèã òàðèõè èëÿ áàüëû ìÿãàëÿëÿðèí ñàéû íèñáÿòÿí àçäûð: 3 ìÿãàëÿ.
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Ëàêèí áó áó ö÷ ìÿãàëÿ äÿ öìóìÿí ìèëëè ãîðãóäøöíàñëûüûí òÿðêèá ùèññÿñè
îëìàãëà àêòóàë ïðîáëåìëÿðÿ ùÿñð îëóíìóøäóð. Æóðíàëäà åïîñëà áàüëû
ìÿãàëÿëÿð è÷ÿðèñèíäÿ ïîåòèêà ìÿñÿëÿëÿðè êÿìèééÿò âÿ ìÿçìóí
áàõûìûíäàí ÷îõëóã òÿøêèë åäèð: 17 ìÿãàëÿ. ÊÄÃ-íèí ïîåòèêàñû ìÿñÿëÿëÿðè
ìÿúìóÿíèí 1961-úè èëäÿ ÷àï îëóíìóø áèðèíúè ñàéûíäàí áóýöíÿ êèìè
äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëìóøäóð. Òÿäãèãàò÷ûëàð ÊÄQ åïîñóíó Àçÿðáàéúàí
äàñòàí÷ûëûã ÿíÿíÿñèíèí èíêèøàôûíäà õöñóñè âÿ ìöùöì ìÿðùÿëÿ ùåñàá
åäÿðÿê, îíóí ïåîòèêàñûíûí þéðÿíèëìÿñèíè ìèëëè äàñòàí÷ûëûã ÿíÿíÿñèíèí
èíêèøàô òàðèõèíèí èçëÿíèëìÿñè áàõûìûíäàí çÿðóðè ùåñàá åòìèøëÿð.
Resume
Gulnara Seyidova Aladdin
“Researhces” and “Kitabi Dede Gorgud” oguznamesi
Research history and poetry issues
Articles about “Kitabi Dede Gorgud” have its own important place in
terms of its number and context in Azerbaijan fictions of I-XXXI series of
“Azerbaijan folklore researches”. Within the number of articles up to 40,
there are few ones about research history: 3 articles. But these three
articles were dedicated to actual problems being the internal part of the
national gorguds. The poetry issues in terms of context and number in the
journal are much: 17 articles. KDG poetry issues have been in the central
attention since its bulletin was printed in 1961. Researches terming as
important KDG epos having very important place in the development of
Dastan tradition, they think that research of the poetry is very essential in
terms of studying the history.
Резюме
Гюлнара Аладдиновна Сеидова
«Огуз-наме» (сказания об Огузе) из «Китаби Дада Горгуд» в
«Исследованиях»:
об истории исследования и поэтике
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В исследованиях азербайджанского эпоса, входящих в журнал
«Исследования устной народной литературы Азербайджана», под №
I-XXXI, особо важное место, по числу и содержанию, занимают
статьи об огуз-наме в эпосе «Китаби Дада Горгуд». В статьях, число
которых достигает сорока, каличество статей об исследовании
монумента сравнительно мало – всего три статьи. Однако, и эти три
статьи, в основе своей, будучи составной чатью исследования эпоса
«Китаби Дада Горгуд», были посвящены актуальным проблемам. В
журнале тема поэтики, по своему количеству и содержанию,
составляет большинство среди статей посвящённых эпосу – 17
статей. Тема поэтики «Китаби Дада Горгуд», начиная с первого
номера журнала, выпущенного в 1961 – ом году и по сей день, была в
центре внимания. Исследователи считали эпос «Китаби Дада
Горгуд» особой и важной стадией развития традиций
азербайджанского эпоса, и, убеждали в необходимости изучения его
поэтики, для прослеживания истории развития традиции
национальной эпосной культуры.
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Yeganə İsmayılova
Bakı Dövlət Universiteti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
«Dədə Qorqud» motivləri M.Rzaquluzadə yaradıcılığında
milli-mənəvi idelların ifadəsi kimi
Görkəmli Azərbaycan yazıçısı M.Rzaqulazadə «Dədə Qorqud»
motivləri ilə bağlı iki povest yazmışdır. 1947-ci ildə çap olunmuş «Dəli
Ozan» povesti «Dəli Ozan», «Ceyran ovu», «Qoca canavar». «Qoşa
çadır», «Gəmidə», «Can səsləri»; «Dənizdə toy» kimi 7 hekayədən
ibarətdir (bax: 1). 1948-ci ildə «El gücü» adlanan kitabda (bax: 2) çap
olunmuş eyniadlı povesti də 7 hekayədən ibarətdir: «İgidin adı». «Çuğul»,
«Ov», «Ana ürəyi – dağ çiçəyi», «Çapar», «Ata sevgisi», «Cana – can,
qana – qan» (3, s. 15-32).
Yazıçının povestlərinin məzmununa diqqət etdikdə «Dədə Qorqud»
motivlərinin nəsrdəki bu ilk taleyinin maraqlı bədii təcəssümləri ilə
qarşılaşırıq. Sənətkarın «Dəli Ozan» povesti – hekayələr silsiləsi eposun,
əsasən, «Bamsı Beyrək» boyu ilə əlaqədardır. Povestə daxil olan
hekayələrdən birincisi «Ceyran ovu» adlanır. Bu hekayədə boydan bizə
məlum olan hadisələr bədiiləşdirilmişdir. Beyrəyin ceyran ovuna çıxması,
Banıçiçəyə rast gəlməsi, onların yarışması canlı bədii dillə təsvir olunur.
Lakin M.Rzaquluzadə boydakı hadisələri müasir nəsr texnikası ilə, sadəcə
olaraq, təkrarlamır. Əksinə, məlum epik hadisələri yenidən canlandıran
müəllif məlum epizod və obrazları müasir dövrün estetik dəyərləri ilə
süsləndirir. Bu baxımdan, bir epizod səciyyəvidir. Beyrəklə Banıçiçək
güləşərkən sonuncunun niqabı üzündən düşür və Beyrək qızın üzünü
görür.
«Banıçiçək deyir: Hey, hey oğlan, mənim üzümü hələ kimsə
görməmişdi. Sən nə etdin oğlan? Öz qanına girdin!
Banıçiçək çəkməsinin boğazından xəncərini çıxarır və Beyrəyi
öldürmək istəyir. Bu vaxt Beyrək deyir: Suçumu qanımla yu, gözəl! Bu
sən, bu da sinəm... vur! Ancaq bəlli bil ki, sənə ölüb-öldürmək yox,
yaşamaq və yaşatmaq yaraşır...» (1, s. 54).
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Burada epik sevgililər arasında olan münasibətlər müasir estetik
düşüncə konsepsiyası əsasında mənalandırılmışdır. Yazıçı Banıçiçəyin öz
namusunu qorumasını, Beyrəyin öz sinəsini qorxmadan xəncərin qabağına
verməsini Azərbaycan gəncliyinin tarixən dəyişməz mənəvi keyfiyyəti
kimi tərənnüm etmişdirsə, Beyrəyin qıza müraciətdə «sənə ölüb-öldürmək
yox, yaşamaq və yaşatmaq yaraşır» deməsi artıq müasir gəncliyin estetik
idealının göstəricisi kimi çıxış edir. Bu sözlərdə müasir dövrün ovqatı
ifadə olunmuşdur. XX əsr qadına təkcə gözəlliyin qoruyucusu kimi yox,
eyni zamanda daşıyıcısı, yaşadıcısı və qurucusu kimi yanaşır. Banıçiçək
Beyrəyin arzu-təqdimatında müasir Azərbaycan qızlarının gözəllik və
namus simvolu səviyyəsinə qaldırılır.
M.Rzaquluzadənin bədii istedadının orijinallığı hekayədəki Qoçər
surətində reallaşdırılmış bədii konsepsiyada da ifadə olunmuşdur.
Dastanda Dəli Qarcar dəlisov davranışlar müəllifidir. Tədqiqatçı alim
M.Kazımoğlu dəlisovluğu öz əsərlərində belə əsaslandırır ki, «Dədə
Qorqud»da dəlilik neçə-neçə obrazı əhatə edən bir xətdir və xətt üzrə
təsvir edilən obrazların hərəkətləri, təbii ki, biri-biri ilə yaxından səsləşir.
Ayrı-ayrı obrazlarda özünü göstərən ağlasığmaz hərəkətlərin ümumi
mənzərəsindən aydın olur ki, belə hərəkətlərin ən başlıca səbəbi başqa bir
şey yox, dəliliyin, dəlisovluğun özüdür (4, ñ. 25; 5, s. 175).
Yazıçının əsərində isə Qoçəri (Dəli Qarcarı) biz tamamilə başqa
bədii keyfiyyətlərin daşıyıcısı kimi görürük. Qoçər atasının ölümündən
sonra hamı ilə əlaqəni kəsmişdir. Onun eposdakı prototipi bacısını
diləyənləri dəlilik səbəbindən öldürür. Yazıçı hekayədə epik dəlilik –
dəlisovluq keyfiyyətindən imtina edərək Qoçəri müasir dövrün estetikası
ilə təsdiq olunan real cizgilərə uyğun təsvir etmişdir. O, nakam aşiqdir;
qonşu məliklərdən birinin qızı ilə sevişmiş, atası ilə məlik arasında olan
mənsəb və təəssüb ədavəti bu saf və səmimi eşqi faciəyə çevirmişdir. Ona
könül verən qız öz yaxın qohumu tərəfindən öldürülmüşdü. Qoçər də atası
öləndən sonra ona düşən xanlıqdan imtina etmiş, hamısını bacısı
Banıçiçəyə bağışlamışdı. Başqa sözlə, M.Rzaquluzadə bu obrazı
«dəli»dən «aşiq»ə çevirmişdir. Qoçər hekayədə həm də sosial ədalət
ideyalarının daşıyıcısı və müdafiəçisi kimi təqdim olunmuşdur. O, bəyxanlarla oturub-durmur: «Oturub-durduğu adamlar; çobanlar, dünya
görmüş qocalar, ölkələr gəzmiş bəzirganlar, el-oba içində tanınmış, sözlüsöhbətli ozanlar idi, onun sözləri adi ozanların sözlərinə bənzəməzdi,
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çaldığı havalar qoşduğu sözlər dinləyənləri yandırıb yaxar, günlərcə
düşündürərdi» (1, s. 56).
M.Rzaquluzadə Beyrəklə Banuçiçək arasındakı münasibətlərin
taleyini də müasir dövrün inqilabi romantikasına uyğun həll edir. Qoçər
onun bacısını var-dövlət məqsədi ilə istəyən ətrafdakı bəy-xanların
elçilərini söyüb qovsa da, Beyrəyin saf və səmimi sevgisinə çox həssas
yanaşır: heç nə tələb etmədən bacısını Beyrəyə verir. Toy məclisi qurulur
və toyun yeddinci günü Beyrəyi dörd yoldaşı ilə birlikdə əl-qolunu
bağlayıb aparırlar.
Boydakı hadisələrin davamı silsilənin ikinci əsəri olan «Qoca
canavar» hekayəsində davam etdirilir. Burada qoca canavar Şöklü
Məlikdir. Yazıçı onu əsil-köksüz, nəsil-nəcabətsiz, zalım, yalançı, ikiüzlü,
qəddar cani kimi təsvir edir. Bayındır xanın hörmətini qazansa da,
gizlində dəhşətli əməllərlə məşğul olur: o, dənizdə, karvan yollarında
quldurluq edir. Şöklü Məlik insanlara çox ağır, dəhşətli işgəncələr verir.
Bəzən bu işgəncələrə dözməyib ölənlər də olurdu, sağ qalanları isə uzaq
ölkələrə qul kimi satırdılar. Toy gecəsi Beyrəyi yoldaşları ilə yatdığı yerdə
bihuş edib aparanlar Şöklü Məliyin adamları idi. Bunun da səbəbi vardı.
Vaxtilə Baybecanın ölümündən sonra oğlu Qoçərin bəylikdən və vardövlətdən əl çəkdiyini. hər şeyin Banıçiçəyə qaldığını bilib, onu oğulluğa
götürdüyü quldura almaqla mal-dövlətinə yiyələnmək istəyirdi. Ancaq
Dəli Qoçər onun elçilərini döyüb qovmuşdu. İndi Şöklü Məlik Beyrəyi
qaçırmaqla ikiqat xeyir etmək niyyətində idi: «Həm Banıçiçək bədnam
olacaq, onu daha adlı-sanlı bəylərdən istəyən olmayacaq, beləliklə, bəlkə
də, o, gec-tez öz arzusuna çata biləcəkdi, həm də qəlbindəki həsəd və
qəzəb qurdunu doyuracaqdı» (1, s. 60).
Üçüncü hekayə «Qoşa çadır» adlanır. Yazıçı burada artıq eposdan
gələn süjeti öz təxəyyülünün vasitəsi ilə tamamilə orijinal və maraqlı
sənət hadisəsinə çevirmişdir. «Qoşa çadır» obrazı əsərdə ümid, inam,
sədaqət, vəfa kimi ali mənəvi keyfiyyətlərin təcəssümüdür: «Bu iki çadır
beş qışı, beş baharı burada üz-üzə qarşılamışdı. Əsən küləklər, yağan
qarlar, yağışlar, yaxıb-yandıran yay günəşi bu çadırların ipək nəqşəli
bəzəklərini soldurmuşdusa da, vüqar və qüruruna toxuna bilməmişdi.
Beyrək yox olandan sonra Banıçiçək onun çadırı ilə üzbəüz çadır
qurdurmuş və qardaşı Qoçərlə birlikdə orada yaşayırdı (1, s. 60).
Beyrəkdən bir iz tapılmadığından hamı ümidini kəsmiş, yavaş-yavaş ara
soyumuş və bu hadisə də yaddan çıxmağa başlamışdı. Yalnız iki nəfər –
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Banıçiçək ilə Qoçər gün keçdikcə daha böyük bir inad və inamla Beyrəyin
yolunu gözləyir, onun hər an gələcəyinə ümid edirdilər. Banıçiçəkdə çox
adamın gözü olsa da, onların inam və ümidlərindən xəbər tutub kimsə elçi
göndərməyə cürət etmirdi. Banıçiçəkdə gözü olanlardan biri də eposdan
bizə bəlli olan Yalıncıq ləqəbi ilə məhşur olan, ortada yeyib qıraqda gəzən
ac bir bəy oğlu idi.
Yazıçı bu hekayəyə dastanda təsadüf olunmayan hadisələri də əlavə
etmişdi. Dastanda biz yalnız Beyrəyin Şöklü Məliyin adamları tərəfindən
qaçırılmasının şahidi oluruq. «Qoşa Çadır» hekayəsində isə Qoçər də
Şöklü Məliyin adamları tərəfindən qaçırılır. Qoçərin yox olmasından
sonra el-oba Banıçiçəyə kömək məqsədilə köçüb onun yanına gəlir. Çox
axtarışdan sonra bir nəticə əldə olunmadığını görən camaat dağılışıb
getməyə başlayır. Ancaq Banıçiçəyi bu tənha çöldə tək qoymaq istəməyən
xeyirxah adamlardan bir çoxu burda qaldı və bu iki çadırın ətrafında
kiçik bir oba əmələ gəldi. Burada çadır qurub qalanlardan biri də
Yalıncıq idi. Yalıncıq özünü elə göstərirdi ki, guya Beyrəyin tapılmasını
istəyir. O, bir dəfə Qazan xandan Beyrəkdən qəti bir xəbər öyrənmək üçün
səfərə çıxmağa icazə alır və yalandan Beyrəyin ölüm xəbərini gətirir.
Banıçiçək nişanlısının qanlı köynəyi alsa da, Burlaxatuna heç kəsə ərə
getməyəcəyini söyləyir. Ancaq buna baxmayaraq, obada söz gəzir ki,
guya Banıçiçək Yalıncığa ərə gedir.
«Dəli Ozan» poevstindəki dördüncü hekayə «Gəmidə» adlanır.
Yazıçı dastandan faydalansa da, bu hekayəni orijinal bir şəkildə
işləmişdir. Bunu hekayənin adından da görmək olar. Ümumiyyətlə,
eposda Beyrəklə bağlı gəmi süjeti yerli-dibli yoxdur. Dastanda Beyrək
Şöklü Məliyin zindanında on altı il əsir qalır və kafir bəyinin bakirə qızı
tərəfindən əsirlikdən xilas olur. Hekayədə isə hadisələr başqa cür cərəyan
edir. Beyrək qul kimi satılır və beş il yoldaşları ilə bir gəmidə kürəkçi
kimi işləyir. Onlar burada çox ağır işgəncələrə məruz qalırlar. Dünyanın
ən müxtəlif xalqlarından olan bu kürəkçilər uzun illər boyu müştərək
əzaba məhkum olduqlarından, hamı bir-birinin dilini az-çox öyrənmiş,
bir-birini doğma qardaş kimi tanıyır və sevirdilər. Onları qoşa-qoşa
oturtmuş, ayaqlarından möhkəm zəncirlərlə gəmiyə bənd etmişdilər.
Yemək-içməkləri, yatmaqları, hər şeyləri burada – bu rütubətli qətran
qoxulu bir parça taxta üzərində idi. Arada gəzən əli qırmaclı nəzarətçilər
«tənbəllik» edənləri döyər, bu əzaba dözməyib ölənləri isə özlərini dənizə
atardılar. Onları yaşadan yeganə qüvvə ümid idi. Ümumiyyətlə, ümid istər
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«Dəli Ozan» povestində, istərsə də «Gəmidə» hekayəsində
başlıca
mənəvi leytmotivlərdən biridir. Yazıçı bu mənəvi ideyanı bədii dillə belə
təsvir edir: «Ümid! Bu böyük xilaskar qüvvət olmasa, insan dözülməz
məşəqqətlərə dözə bilərdimi?! İnsan ki, dünyada yaranmışların ən
mükəmməlidir, ümid və inamı, ağıl və iradəsi sayəsində ən çətin, ən
çıxılmaz vəziyyətlərdən çıxmağa qadirdir. Üstünü qalın buz dağları
basmış yerin altındakı o sönməz əbədi atəş necə hər dəqiqə bir yol tapıb
vulkan halında fışqırar və buzları əridib suya – buxara döndərə bilərsə, elə
də insan qəlbindəki azadlıq ümidi bir gün fürsət tapınca, əsarət zəncirini
azadlıq qılıncına çevirib zülm və təzyiqi məhv edər. Məhkum insanları
yaşadan da bu böyük ümiddir!..» (1, s. 65).
Beyrək gəmidə atasının onu axtarmaq üçün yolladığı tacirlərlə
söhbət zamanı Banıçiçəyin Yalıncıqla evlənəcəyi xəbərini eşidir. Əzab
çəkən, lakin xilas olmaq ümidini itirməyən Beyrək yeyə ilə zənciri qırıb,
özünü dənizə atır və bununla da əsarətdən xilas olur.
«Dəli Ozan» povestinin adı silsilənin beşinci hekayəsi «Dəli Ozan»
hekayəsinin adından götürülmüşdür. Bu hekayədə hadisələr müəyyən
fərqlərlə eposa uyğun cərəyan edir. Əsas fərqə gəlincə, dastanda
Banıçiçək könülsüz də olsa, Yalıncığa ərə getdiyini, məclisin də onunla
Yalıncığın toy məclisi olduğunu bilir. Hekayədə isə Banıçiçək Yalıncığa
ərə getməyə razılıq vermir. O, qurulan məclisin onun toyu olduğunu
bilmir. Onun başını belə aldadırlar ki, guya Qazan xan onun könlünü
açmaq, qəlbini sevindirmək üçün bir qonaqlıq verir. Gizli niyyət isə belə
idi ki, dünya görmüş arvadlar Banıçiçəyi dilə tutacaq, «əmri-vaqe»
(çıxılmaz fakt) qarşısında qoyub ərə getməyə razı salacaqdılar.
Eposda olduğu kimi, hekayədə də məclisdəki Dəli Ozanın Beyrək
olduğu bilinir. Hamı bu işə çox sevinir. Qazan Beyrəklə Banıçiçəyə toy
etmək istəyir. Ancaq Beyrək etiraz edir: «Xan baba, mənim əhdim,
ilqarım var», yoldaşlarımı qurtarmayınca, üzüm gülməyəcək!» (1, s. 72).
Silsiləni davam etdirən hekayələrdən biri (6-cı) «Can səsləri»
adlanır. Yazıçının bu əsəri öz orijinallığı, maraqlı sujet xətti ilə digər
hekayələrindən fərqlənir. Bu hekayədə Beyrək Şöklü Məliyin
cinayətlərinin üstünü açır və illər boyu Şöklü Məlik tərəfindən işgəncələrə
məruz qalan zavallı insanları, o cümlədən Qoçəri də xilas edir.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında Beyrək əsirlikdən xilas olduqdan
və el-obasına qayıdıb Banıçiçəklə və bütün Oğuz igidləri ilə görüşdükdən
sonra Qazan xan ona Banıçiçəklə evlənməyi söyləyir. Ancaq Beyrək
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yoldaşlarını əsirlikdən qurtarmayınca və Bayburd qalasını almayınca
evlənməyəcəyini söyləyir. Bundan sonra bütün Oğuz igidləri Bayburd
qalasına hücüm edirlər: «Kafirin kilsəsini yıxdılar, yerində məscid
tikdilər. Keşişi öldürdülər. Əziz Tanrı adına xütbə oxutdurub, azan
verdilər. Ov ovlayan quşların ən yaxşısını, qumaşın gözəlini, qızın
göyçəyini, doqquzlama qızıl naxışlı çuxanı xanlar xanı Bayandır üçün
hədiyyə ayırdılar» (6, s. 165).
«Can səsləri» hekayəsində isə Beyrək ata-anasının, bacılarının,
Banıçiçəyin və bütün dostlarının onu nə qədər sevdiklərini, nə böyük
sevinclə qarşıladıqlarını öz gözü ilə görəndə beş illik dözülməz əzab və
iztirablarını unudursa da, Qoçərin əsrarəngiz bir surətdə yox olmasını
eşidəndə özünün və yoldaşlarının o işgəncəli macərası yenidən
yaddaşında canlanır. Lakin Beyrək bu ana qədər beş il əvvəl onun necə və
kimlər tərəfindən aparıldığını daim xatırlamağa çalışsa da, heç nəyi
yadına sala bilmirdi: «Bu qaranlıq pərdələr arasından bəzən üz-gözü
seçilməz, yarasaya bənzər iri qara kölgələr, bəzən günəş şöləsinə bənzər
bir işıltı, uzaq karvan zınqırovlarını xatırladan can səsləri, bəzən sərin bir
hava, sonra yenə üfunət... əl ayaqları, göz qapaqları qurquşun kimi ağır...
Yalnız bircə şey onun xatirində aydın qalmışdı: can səsləri!...» (1, s. 72).
Hekayənin adı da qəhrəmanın yadında qalan «can səsləri» obrazını
bildirir. Qeyd edək ki, M.Rzaquluzadənin Azərbaycan ədəbiyyatına
gətirdiyi bu orijinal obraz – «can səsləri» bu gün müasir ədəbiyyatımız
üçün bir obraz kimi orijinallığını və təravətini qoruyur.
Səhərə yaxın Beyrək həmin can səslərini yenidən eşidir. Lakin o, bu
dəfə yuxu görmürdü. can səsləri yaxınlıqdan eşidilirdi. Beyrək qışqıraqışqıra həmin səs gələn tərəfə yüyürür. Yoldaşları zorla onu tutub
saxlayırlar. Beyrək əhvalatı yoldaşlarına danışır. Onlar birlikdə Şöklü
Məliyin qalasına hücum edirlər. Beyrək atlıları ilə qalaya yaxınlaşanda,
Şöklü Məliyin müqəddəslik maskası altında illər boyu aldatdığı adamlar –
«nəzir-niyaz vermək üçün darvaza önünə yığışmış qocalı-cavanlı, arvadlıkişili bütün zəvvarlar arasına çaxnaşma düşdü. Zəvvarlar elə düşünürdülər
ki, «bu müqəddəs» məkana əl qaldıranın əli quruyar və işdir, ora bir xətər
toxununca, dünya alt-üst olar» (1, s. 73).
Şöklü Məliklə qarşılaşan Beyrəyin ona söylədiyi sözlər hekayənin
müəllif tərəfindən gerçəkləşdirilən əsas ideyasını parlaq şəkildə ifadə edir:
«Mən ac-yalavac yetimlərin, nakam ölən cavanların, gözləri yollarda
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qalan anaların fəryad səsi, intiqam pəncəsiyəm! Bəli, bizim ellərdə təmiz
və əziz qonaq adına vurulan ləkəni qanla yuyarlar!» (1, s. 73).
Şöklü Məlik qaçmağa çalışsa da, Beyrək onu öldürür. Beyrək və
yoldaşları illərcə zindanda işgəncələrə məruz qalan insanları həyətə
çıxarırlar. Onların apardığı mübarizə xalqımızın minillik mənəvi-əxlaqi
dəyərləri ilə təsdiq olunduğu kimi, XX əsrin birinci yarısı Azərbaycan
sovet cəmiyyətindəki inqilabi romantikanı, sosial ədalət haqqında
görüşləri də özündə əks etdirir. Yazıçı eposun süjet və epizodlarına öz
istedadı ilə çox maraqlı əlavələr, bəzən isə tamamilə orijinal süjetlər
artırmaqla
«Dədə
Qorqud»
dastanını
müasirləşdirir,
onun
həmişəyaşarlığını, müasir gəncliyin, ümumən, sovet insanının ideoloji
tərbiyəsi üçün pozitiv mənəvi dəyərlər qaynağı olmasını təsdiq edir.
Povestin süjeti sonuncu (7-ci) hekayə – «Dənizdə toy» hekayəsi ilə
tamamlanır. Beyrək bu hekayədə Banıçiçəyə qovuşur. Lakin yazıçı
eposdan fərqli olaraq bu qovuşmanı tamamilə orijinal şəkildə həll edir.
Beyrək toy etmək üçün kürəkçi yoldaşları olan gəmini kiralayır və həmin
gəmidə Quzğun (Xəzər dənizinin qədim mənbələrdəki adı – Y.İ.)
dənizində toy etmək istədiyini söyləyir. Beyrək Banıçiçək və yoldaşları ilə
gəmiyə minib yola düşürlər. O, nəzarətçilərin kürəkçiləri qamçılamağını
görəndə özünə edilən işgəncələri xatırlayır. Beyrək və yoldaşları
nəzarətçiləri dor ağacına sarıyır, kürəkçilərin zəncirini qırıb azad edirlər.
Əsl toy şənliyi başlanır. Səhərə yaxın Beyrək və yoldaşları ehtiyat
qayıqlara minib, gəmini yandırırlar: «Onlar azadlıq və səadət ümidi ilə
sahilə yaxınlaşdıqca, uzaqda, dənizin ortasında qalan səyyar zindan
nəhəng bir məşəl kimi yanır, od püskürən bir əjdaha kimi sularda
boğulurdu» (1, s. 76).
Beləliklə, M.Rzaquluzadə eposdan götürdüyü «Bamsı Beyrək»
boyunu yenidən işləməklə Beyrəyin apardığı mübarizəni zülm,
ədalətsizlik əleyhinə, azadlıq və səadət uğunda savaş kimi təsvir etməklə
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanını yüksək mənəvi ideallar qaynağı kimi
təsdiq edir. Yazıçı qədim süjet üzərində işləyərkən öz dövrünün estetik
meyarlarından çıxış edir. Dastanda Beyrək ölür. Onun ölümü qədim
dastançılıq poetikasının tələblərinə uyğun olub, öz dövrünün mifolojimistik görüşlərindən doğurdu. Povestdə isə Beyrəyin ölməməsi, sağ
qalması, onu simasında sosial ədalət və mübarizə ideyalarının qələbə
çalması M.Rzaquluzadənin yaşadığı dövrün estetik tələblərini əks
etdirirdi. Çağdaş estetika inqilabi romantikanı, həyatyaradıcı mübarizəni,
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xeyir idealının qələbəsini tələb edirdi. M.Rzaquluzadənin yazıçı kimi
istedadının gücü və bədii qüdrəti onda idi ki, o, qədim epik poetika ilə
çağdaş dövrün estetik ideallarını biri-birinə qovuşdurmağı, onların vəhdət
nöqtəsini tapmağı bacarmış və müasir ədəbiyyatımızda «Dədə Qorqud»
ənənələrinin çox uğurlu başlanğıcını qoya bilmişdi.
M.Rzaquluzadənin 1948-ci ildə çap olunmuş «El gücü» povesti də
«Kitabi-Dədə Qorqud» motivləri əsasında yazılmış əsərdir. Yazıçı burada
eposdan istifadə edərək «Dirsə xan oğlu Buğac boy»unu 7 hekayədən
ibarət silsilə şəklində işləmişdir (2).
İlk hekayə «İgidin adı» adlanır. Hekayədə Buğacın necə, hansı
qəhrəmanlığı göstərərək ad almasından söhbət gedir. Əsərin əvvəlində yaz
səhərinin təsviri verilmişdir. Bu təsvir yazıçının bədii bacarığını
göstərməklə yanaşı, onun eposda təcəssüm olunmuş oğuz təbiət
duyumunu müasir bədii düşüncə estetikasına uyğun necə böyük ustalıqla
yenidən yarada bilmək istedadını da nümayiş etdirir. Hekayədə deyilir:
«Uca dağların almaz kimi parıldayan qarlı-buzlu təpələrindən sis-duman
çəkilir, göylərin gözəl qızı nazlı-nazlı gülümsəyir, üfüqləri seyr edirdi.
Təbiət qış yuxusundan oyanır, göylər də, yerlər də əlvan rəngə boyanırdı.
Yamaclarda boynubükük bənövşələrin, ala-bəzək dağ çiçəklərinin ətri
saçılır, ağaclarda rəngbərəng çiçəklər açılır, məxmər otların arasından
büllur sular süzülür, qönçələrə, düyməcələrə parlaq incilər düzülürdü» (3,
s. 15).
Yaz səhərinin bütün füsunkar gözəlliyini ortaya qoyan bu canlı təsvir
öz estetik ruhunu eposda səhərin açılmasını təsvir edən bu şeirin
estetikasından almışdır:
Salqum-salqum tan yelləri əsdigində,
Saqalu boz ac turğay sayradıqda,
Saqalı uzun tat əri banladıqda,
Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda,
Aqlı, qaralı seçən çağda,
Köksi gözəl qaya dağlara gün dəgəndə... (6, s.34).
Yazıçı Buğacın boyda ad alması motivini hekayədə dastanın epik
düşüncə estetikasını müasir təsvirin ruhuna gətirməklə böyük ustalıqla
təsvir etmişdir. M.Rzaquluzadə eposdan gələn süjet konfliktini povestin
ikinci hekayəsində («Çuğul») «işə salır». Dirsə xanın yasavul başçısı
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Qaragün Buğacın ad-san qazanmasını istəmir, ona paxıllıq edirdi. O,
əvvəl düşünürdü ki, «Dirsə xanın övladı yoxdur. Sabah ölər, özü xan olar.
Xanın övladı olanda da ümidini itirməmişdi. Öz-özünə demişdi: «Kim
bilir, böyüyənə qədər başına nələr gələcək... Gəlməsə də gətirərik» (3,
s.19).
Qeyd edək ki, yazıçı Qaragün obrazını «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı
prototipindən fərqli yaratmışdır. Hekayədə Qaragün gözü ac, ürəyi qurdlu
adam kimi təsvir edilir. Eposda isə onun adı Qaragünədir, Bəylərbəyi
Salur qazının qardaşıdır və müsbət personajdır. Oğuz elinin dar günündə
özünü tez yetirənlərdən biri də məhz Qaragünədir.
Lakin M.Rzaquluzadə eposdakı Qazanın qardaşı «Qaragünə»ni Dirsə
xanın yasavul başçısı «Qaragün»ə çevirmişdir. Fikrimizcə, buna səbəb
adın zahiri semantikasının onun düşüncəsində qurduğu müəllif
konsepsiyasına uyğunluğu olmuşdur. M.Rzaquluzadə Qaragünə adının
arxaik semantikasına enməmiş, müasir səslənməni əsas götürmüş, lakin
bununla bərabər əski adqoyma ənənəsini də bədii konsept kimi əsərə daxil
etmişdir. Hekayə deyilir ki, Qaragün «anadan olanda gün tutulduğu üçün
adını belə qoymuşdular» (3, s.18).
Prof. Ə.Tanrıverdinin Qaragünə adı ilə bağlı tədqiqatlarından məlum
olur ki, «Qaragünə» antroponimindəki «qara» apelyativi böyük, qüdrətli,
«günə» isə ismin yönlük halında işlənən ən böyük planet anlamlı «gün»
(günəş) mənasındadır. Qədim türk təsəvvürlərində günəş işıq, ucalıq,
yüksəklik, həyat anlamındadır (7, s. 61; 8, s. 114-115; 9, s. 108-109).
Yazıçının Qaragün adını günün tutulması ilə əlaqələndirməsi də
«Dədə Qorqud» epik ənənəsindən gəlir. Epos üzərində aparılmış
tədqiqatlar təsdiq edir ki, oğuzlarda advermə onların arxaik-mifoloji
dünyagörüşü ilə bağlı olub, mərasimlərlə müşayiət olunur (10, s. 15-21;
11s. 81-84; 12; 13, s. 104). Yakut miflərində insanlara adlar göydən gəlir:
onları Günəş insanlara yollayır (14, s.17). Eposda bütün milli-mənəvi
dəyərlərin konsentrasiya olunduğu «Dədə Qorqudun aparılmış tədqiqata
görə «əsas funksiyalarından biri advermədir» (15, s. 47). «Kitabi-Dədə
Qorqud»da adqoyma hökmən bir mərasim, yaxud hadisə ilə bağlı olur
(16, s. 15). Bu, anadan olanda uşağa, bəzən də igidliyə, hünərə görə
yeniyetməyə xüsusi ad qoyulması mərasimidir (17, s. 9).
Povestdə hadisələrin sonrakı inkişafı «Ov» hekayəsində (3-cü)
davam etdirilir. Burada eposda olduğu kimi, ovda Buğacın başına gələnlər
canlı bədii dillə təsvir olunur. İlk ovuna gedən Buğac öz məharətini
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atasına göstərmək istəyir. Yasavulbaşı Dirsə xana bildirir ki, «görürsən,
namərd oğul oxla səni vurmaq istəyir. Amandır, cəld ol, səni öldürmədən
sən onu öldür» (3, s. 21). Beyni yalanlarla doldurulmuş Dirsə xan bundan
vahiməyə düşür və oxla öz oğlunu vurur.
Silsilənin 4-cü hekayəsinin («Ana ürəyi – dağ çiçəyi») əsas
leytmotivini qlobal və konkret təzahür anlamlarında götürülmüş
«məhəbbətin gücü» ideyası təşkil edir. Hekayənin əvvəlindəki təsvirlər
vətən gözəlliklərinə məhəbbət duyğusu oyatmaq, estetik zövq aşılamaq
baxımından çox uğurlu alınmışdır. Güclü poetik təsir bağışlayan həmin
təsvirdə ana yurdun zəngin təbiəti, bahar vaxtı yüksək bədii ustalıqla
tərənnüm olunmuşdur.
Güclü təbiət təsvirləri Buğacın anası Anaxatunun bir ana kimi daxili
iztirablarının təsviri ilə üst-üstə düşərək yüksək emosional-bədii ovqat
yaradır. Bu baxımdan, Anaxatun Azərbaycan ədəbiyyatında yaradılmış
surətlər içərisində, obrazlı desək, «Xatun Ana» obrazı kimi diqqətəlayiq
başlanğıcdır.
Hekayədə dövrün bədii-estetik tələbləri ilə bağlı maraqlı bir məqam
var. Ana öz oğlunu tapır. Buğac ona deyir ki: «Ana, ağlama, qorxma, bu
yaradan mənə ölüm yoxdur. Boz atlı Xızır yanıma gəldi, üç dəfə yaramı
sığadı. «Bu yaradan sənə ölüm yoxdur. Dağ çiçəyi ilə anan südü sənə
dərmandır» – dedi» (6, s. 137)
Hekayədə isə bu sözlər Xızırın yox, Dədə Qorqudun – «ağ saçlı, ağ
saqqallı, nurani bir pirin», Buğaca «ad verən o qoca ozanın» dilindən
verilir (3, s. 21). Bu obrazdəyişmə təsadüfi olmayıb, yazıçının yaşadığı
dövrün bədii-estetik normalarını əks etdirir. Belə ki, həm Qorqud, həm də
Xızır obrazı qədim mifoloji görüşlərlə bağlıdır. Lakin xalqın arxaik
yaddaşında yer tutan Qorquddan fərqli olaraq, Xızır Azərbaycan xalqının
dini görüşlərində, inanclarında bu gün də yaşamaqdadır. Müqəddəs
Quranda Xızır peyğəmbər kimi təqdim olunur.
İslami görüşlərə görə, Xızır müsəlman rəvayətlərinin personajı, ilk
insanlardan biri, əbədi həyat bəxş olunmuş insan, dörd ölümsüzdən
biridir. Adalarda yaşayır, havada uçur, həmişə yer üzündə səfərdədir,
dənizdə üzənlərin hamisidir. Onu dua ilə köməyə çağırmaq olar, müxtəlif
bədbəxtliklərin qarşısını alır. Rəngi yaşıldır, suyun bitkilərə verdiyi həyatı
təcəssüm etdirir (18, s. 262). Türk mifoloji görüşlərində Xıdır//Xızır göygöyərti, yaşıllıq məbudu, İlyas isə su məbudu olmuşdur (19, s. 58). İlyas
vəzifə bölgüsünə görə Xızırın yanında yer alsa da, Xızırın hər iki tərəfdə,
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yəni həm quruda, həm də dənizdə əsas rolları yerinə yetirdiyi göz
qabağındadır. Xızırın həm quruda, həm də dənizdə etdiklərindən bəhs
edən çoxlu əfsanələrlə müqayisədə İlyasdan danışan əfsanələrə çox az rast
gəlinir (20, s. 123). Bu obraz Yaxın Şərqin bir sıra mifoloji obrazlarının
səciyyəsini özündə cəmləşdirsə də, o, sırf müsəlman mifik obrazıdır (21,
s. 221-222). Xızırın funksiyaca çox geniş məna tutumu var: yazın gəlişi
ilə bağlı funksiyaları; xilaskarlıq, itənlərə yol göstərmə; buta vermə; aşiq,
aşıq etmək; sonsuzlara övlad vermək; gəncliyin hamisi, ailə-məhəbbət
məbudu; adqoyma; ölüləri diriltmə (22, s. 112).
Göründüyü kimi, eposdakı Xızır obrazı azərbaycanlıların dini
inanclarında çox geniş yayılmış və yaşamaqda olan canlı obrazdır. Dinə,
xurafata qarşı amansız mübarizə aparılan, allahsızlar cəmiyyəti, partiyası
yaradılan bir dövrdə M.Rzaquluzadə Xızır obrazını əsərdə saxlaya
bilməzdi. Lakin o, uğurlu gediş etmiş, onu Qorqudla əvəzləmişdir.
Yazıçı sonrakı hekayələrdə dərin psixoloji səhnələr işləmişdir.
Povestin 5-ci hekayəsində («Çapar») aldadılmış atanın peşmançılıq
sarsıntıları təsvir olunur. 6-cı hekayədə («Ata sevgisi») Dirsə xanın
övladına olan sevgisini yazıçı böyük ustalıqla onun Buğac haqqındakı
uşaqlıq xatirələri fonunda verir. Maraqlıdır ki, burada öz övladına əl
qaldırmış atanın durumu böyük ədib N.Nərimanovun «Nadir şah»
əsərində atanın öz övladını öldürməsinə bənzəyir. Yaxın bildikləri
adamlar tərəfindən aldadılan hər iki ata (Dirsə xan və Nadir şah) bu
addımı xalq, cəmiyyət naminə atırlar. Nadir şah əsərin sonunda deyir:
«Pərvərdigara! Günahım çoxdur. Yaman dərdlə ölürəm, nahaq yerə. Heç
kəsə pislik etməmişəm. Hər kəsə də yamanlıq etmişəm. Ümumi xeyri
nəzərdə tutmuşam. Vətən salamat qalsın fikrində olarkən canımı vətənin
və millətin yolunda sərf etmişəm. Oğlumun gözlərini vətənə qurban
etmişəm» (23, s.154)
M.Rzaquluzadə Dirsə xanın sarsıntılarının o qədər canlı və təsirli
təsvir etmişdir ki, bu obraz psixoloji obraz səviyyəsinə qalxmışdır.
Yazıçının bu istedadı povestin sonuncu («Cana – can, qana – qan»)
hekayəsində mənəvi idealın bədii-estetik təntənə çalmasının təsviri
zamanı xüsusilə parlaq təzahür etmişdir. Buğac eposda da, povestdə də
qələbə çalır. Eposun estetikası xeyirin şər üzərində qələbəsinə xidmət edir.
Bu müasir dövrün bədii-estetik normaları ilə də üst-üstə düşürdü. Buğacın
əsərin sonunda söylədiyi «Gedin bütün cahana bildirin ki, bizim eldə can
deyənə – can deyərlər, qan deyənə qan!» (3, s. 32) «bəyanatını»
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M.Rzaquluzadə, əslində, Azərbaycan xalqının dünyaya münasibətinin
manifestasiyası səviyyəsinə qaldırır.
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Yeganə İsmayılova
«Dədə Qorqud» motivləri M.Rzaquluzadə yaradıcılığında
milli-mənəvi idelların ifadəsi kimi
REZÜME
M.Rzaqulazadə «Dədə Qorqud» motivləri ilə bağlı iki povest
yazmışdır: «Dəli Ozan» (1947) və «El gücü» (1948). Hər iki povet 7
hekayədən ibarətdir. Müəllif öz əsərlərində «Kitabi-Dədə Qqorqud»
eposunun süjet və motivlərini mexaniki bədiiləşdirməmiş, məlum epik
hadisələri müasir dövrün estetik dəyərləri baxımından yenidən
dəyərləndirmişdir. Yazıçı qədim süjetlər üzərində işləyərkən öz dövrünün
estetik meyarlarından çıxış etmişdir. Onun qəhrəmanlarının simasında
sosial ədalət və mübarizə ideyalarının qələbə çalması M.Rzaquluzadənin
yaşadığı dövrün estetik tələblərini əks etdirirdi. Çağdaş estetika inqilabi
romantikanı, həyatyaradıcı mübarizəni, xeyir idealının qələbəsini tələb
edirdi. M.Rzaquluzadənin yazıçı kimi istedadının gücü və bədii qüdrəti
onda idi ki, o, qədim epik poetika ilə çağdaş dövrün estetik ideallarını
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biri-birinə qovuşdurmağı, onların vəhdət nöqtəsini tapmağı bacarmış və
müasir ədəbiyyatımızda «Dədə Qorqud» ənənələrinin çox uğurlu
başlanğıcını qoya bilmişdi.

Егяна Исмаилова
Мотивы «Деде Коргуд» в творчестве М.Рзагулизаде как
выражение национальтно-культурных идей
РЕЗЮМЕ
М.Рзагулизаде написал две повести, связанные с мотивами
«Деде Коргуд »: «Дели озан» (1947) и «Эль гюджю» (1948). Каждая
повесть состоит из 7 рассказов. Автор в своих произведениях придал
художественную форму сюжету и мотивам эпоса «Китаби Деде
Коргуд», оценил события эпоса через призму современных
эстетических ценностей . Описывая образы и сюжеты эпоса автор
использовал эстетические критерии своего времени. В лице героев
эпоса, торжествo справедливости и победа идей борьбы
М.Рзагулизаде отражал эстетические требования времени, в котором
он создавал свои произведения. Сила таланта и художественная сила
М.Рзагулизаде заключалась в том, что он смог увязать древнюю
поэтику и современные эстетические ценности, смог найти их точку
единения и создать успешную традицию в современной литературе
относительно эпоса «Деде Коргуд».
Yegana Ismailova
Motives “Dada Gorkud” in M.Rzagulizadeh creation as
expression of national and cultural ideas
SUMMARY
M.Rzaqulizadeh wrote two stories connected to motives of “Dada
Gorgude: “Deli Ozan(1947) and “El gudju (1948). Each story consists of
7 tales. Author in its works created a artistic form of subject and motive of
epos “ Dada Gorgude, valued events of epos via esthetic prism of modern
time. Describing of subjects of epos author used esthetic criterias of own
age. In the face of epos heroes victory of battle ideas and triumph of
justice M.Rzaqulizadeh reflected esthetic requirements of own age.
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Strength of talent and artistic one of author consist of his capability to
combine ancient poetry and modern esthetic values in single position,
also create a success tradition as to “ Dada Gorgude.
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Qədim Qubadov
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
qedim.kerimoğlu@gmail.com
SƏFƏVİYYƏ–QIZILBAŞ ƏDƏBİYYATI-QAYNAQLARI, MÖVZU
VƏ SƏNƏTKARLIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Məsələnin qoyuluşu: Orta əsrlər bədii fikir tariximizdə xüsusi
mövqeyi olan təriqət ədəbiyyatı Azərbaycanda çox az tədqiq edilmişdir.
Məqalədə bu mövzuya müraciət, ədəbiyyat tariximizin az araşdırılan
həmin sahəsini tədqiq etmək zərurəti ilə bağlıdır.
İşin məqsədi: Məqalənin əsas məqsədi özünəməxsus irfani və
təsəvvüfi dünyagörüşü, terminologiyası və ədəbi-estetik ifadə tərzi, eləcə
də xalqla birbaşa təması, xalqın duyğu və düşüncələrini ifadə etməsi
baxımından digər ədəbiyyatlardan fərqlənən “Səfəviyyə” təriqət
ədəbiyyatını araşdırmaqdır.
Təsəvvüfi fikrin türklər arasında yayılması, islam dininin bu xalq
tərəfindən qəbul edilməsi ilə təxminən eyni vaxta düşür. Xalqlar yeni dini
mənimsəyərkən, əvvəlki inanc sisteminin tamamı ilə yaddaşlarından
silmədikləri üçün, yeni qəbul olunmuş dində, öncəki dini təsəvvürlərin
müəyyən elementlərini yaşadırlar. Təbii ki, türklər də islamı qəbul
edərkən belə olmuş və rəsmi islamla bu xalq tərəfindən mənimsənilən
islam arasında müəyyən fərqlər meydana gəlmişdir. Bir çox türk
dərvişləri, onlar üçün yeni olan islam dinini və təsis etdikləri təriqətləri
yaymaq məqsədi ilə köçəri türklər arasına gəlmiş və bu yeni məfkurəni
onların anlayacaqları sadə bir dil və zövq ala biləcəkləri bədii şəkildə
yaymağa çalışmışlar. Təsadüfi deyil ki, türklər arasında ilk sufi təriqətinin
əsasın qoyan Ə.Yəsəvi (v.1166) həm də, islam dininin türk düşüncə
tərzinə uyğunlaşdırılmasına və onlar tərəfindən qəbul edilməsinə çox
ciddi təsir etmiş sufilərdən biridir [1, 57].
Araşdırmalarda qeyd etdiyi kimi, islamın yaranmasından sonra, bu
dininin və onun təsirindən ibarət olan təsəvvüfün formalaşması üçün
müəyyən təşkilat şəklində qurulan “təkyə”lər ətrafında yaranmağa
başlayan ədəbiyyatın şeiri heca vəznini qəbul etmiş, məhz bu təşkilat
sayəsində heca vəzni, yazılı ədəbiyyatda əruzla mübarizəyə davam edə
bilmişdir [2, 318; 3, 4].
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Bu cür yazılan təsəvvüfi türk ədəbiyyatı dördlüklər formasında
yazılması ilə şəkil, hecadan yararlanması ilə vəzn, sadə qafiyələrə yer
verməsi ilə qafiyə, ən əsası isə sadə xalq dilindən yararlanması ilə ifadə
baxımından ciddi şəkildə islamdan əvvəlki türk ədəbiyyatından
bəhrələnməsi şübhəsizdir. Təkkə və zaviyələrdə özünə uyğun bir mühit
tapan bu ədəbiyyat yüzillər boyu müsəlman türkün inanc və duyğularına
bədii tərcüman olmuş, əxlaqi dəyərlərini qüvvətləndirmiş, yeni bir ruh və
düşüncə genişliyi ilə həyata və kainata baxış tərzini dəyişdirmiş və onun
mənəvi həyatını zənginləşdirmişdir [4, 339].
Ə.Yəsəvi tərəfindən əsası qoyulan təsəvvüfi türk xalq ədəbiyyatı öz
mövcudluğunu uğurla davam etdirmiş, müxtəlif təkkə və təriqətlər
ətrafında birləşən şairlərin əsas bədii ifadə vasitəsi olmuşdur. Bu böyük
sufi-mütəfəkkir şeirlərini milli zövqə uyğun bir vəzndə, hecada yazdığı
üçün türk xalqlarının yayıldığı bütün coğrafiyalarda davamçılar
yetirmişdir. Bu baxımdan Azərbaycan türkcəsində yazan şairlərin də Ə.
Yəsəvidən bəhrələnməsi şübhəsizdir.
“Türk Edebiyyatında ilk Mutasavvıfler” adlı əsərində Həsənoğlu
haqqında məlumat verən F.Köprülü bildirir ki, farsca təsəvvüfi şeirlər
yazmaqla tanınmış bu türk şairinin təsəvvüf vadisindən ayrılmadığı və
şöhrət cevrəsinin genişliyinə görə hər halda heca vəzni ilə, Yəsəvi
tərzində ilahilər yazdığı təxmin edilə bilər. Osmanlı təzkirəçilərinin XVI
əsrdə xalq ədəbiyyatını təqlidlə heca vəznində yazdığı üçün, bir az
kiçildərək bəhs etdikləri ünlü Həsənoğlu türküləri əgər bu zata aiddirsə,
bunu kəskin olaraq iddia etməməklə bərabər, əksini də iddia üçün
əlimizdə qəti bir dəlil yoxdur, o vaxt onlarda Yəsəvi tərzinin olduğuna
hökm edə bilərik [5, 238].
Ə.Yəsəvi üslubunun davamçıları təbii olaraq, əsasən xalq
ədəbiyyatının təmsilçiləri arasından çıxmışdır. Həmin ədəbiyyatın ilk
olaraq ən kamil və bitkin nümunələrinə daha çox XIII-XIV əsrlərdə
təsadüf edilir. Bu da həmin dövrdə yaşayıb yaratmış Y.Əmrənin
yaradıcılığı ilə bağlıdır. F.Köprülü Y.Əmrənin Anadolu və Rumeliyə təsir
etdiyi kimi, Azərbaycandakı türklər üzərində yüzillərdən bəri təsir etdiyini
bildirir [5, 285].
Bir türk təriqəti olan “Səfəviyyə” ocağına bağlı olan qızılbaş
şairlərinin də Y. Əmrədən ciddi surətdə bəhrələnməsi şübhəsizdir.
Yunusun əsərlərində ehtiva olunan geniş və sərbəst təsəvvüf fəlsəfəsi
bəktaşilərə təsir etdiyi kimi qızılbaş türkmənlərə də təsir etmişdir [5, 283].
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Bu təriqətə mənsub olan şairlərin ədəbi məhsulları ilə Y. Əmrə
poeziyasını tutuşdurarkən, bu fikir bir daha öz təsdiqini tapır. Xüsusən də,
səfəvi-qızılbaş ədəbiyyatının ən böyük nümayəndəsi olan Ş.İ.Xətayinin
yaradıcılığında Y.Əmrə tərzi daha çox hiss olunur. Bu baxımdan adı
çəkilən şairin ciddi tədqiqatçılarından olan M.Qasımlının fikirləri kifayət
qədər məntiqlidir; Hər halda, Xətayi özündən əvvəlki ədəbi həyatda, sufidərviş poetik ənənəsində mühüm rol oynamış Y.Əmrə poeziyasına dərin
ehtiram bəsləmiş və bu möhtəşəm şairin yaradıcılığı onun sənət
dünyasının mühüm qaynaqlarından birinə çevrilmişdir [6, 31].
Səfəvi təriqət poeziyasının qaynaqlarından söz acarkən XIV-XV
əsrlər türk ədəbiyyatının ən böyük şairləridən biri olan İ.Nəsiminin adını
qeyd etmək çox vacibdir. Yalnız türk ədəbiyyatında deyil, ümumislam
ədəbiyyatında məğrurluq və dönməzlik simvolu olan İ.Nəsimi şəxsiyyəti,
daşıdığı ideya və əqidəyə sədaqəti ilə yanaşı, ən başlıcası poeziyası ilə
özündən sonra gələn təsəvvüfi türk ədəbiyyatına ciddi şəkildə nüfuz
etmişdir. Səfəvi-qızılbaş şairləri də Nəsimi poeziyasından yeri gəldikcə
yararlanmış, bəzi şeirlərində bu böyük şairi anaraq hörmətlə yad etmişlər.
Hətta bəzi səfəvi şairləri Nəsimini pir kimi qəbul edərək onun yolu ilə
getdiklərini bildirmişlər. Səfəvi təriqət şairlərinin yaradıcılığında mövcud
olan hürufiliklə bağlı şeirlərin məhz Nəsiminin təsiri ilə yazılması şübhə
doğurmur. Təsadüfi deyil ki, səfəvi-qızılbaşlar və bu təriqətlə ciddi
şəkildə yaxınlığı olan ələvi-bəktaşilərin müqəddəs hesab etdikləri yeddi
böyük şairdən biri də İ. Nəsimidir.
“Səfəviyyə”nin Azərbaycan, Anadolu və Yaxın Şərqin müxtəlif
ərazilərində yaşayan türklər tərəfindən sürətlə mənimsənilməsində təriqətə
məxsus şairlərin türkcə və əksəriyyəti milli vəzndə yazmış olduqları
təbliğat dolu şeirlərinin ciddi rol oynaması şübhəsizdir. Səfəvi təriqət
şairləri də öz yaradıcılıqlarında daha çox xalq şeir janrlarında yazmağa
üstünlük vermişlər.
“Səfəviyyə” ocağına bağlı olan şairlərin yaradıcılığı ayrı-ayrılıqda az
və ya çox dərəcədə tədqiq edilsə də, konkret bir təriqət ədəbiyyatı kimi
küll halında tədqiq edilməmişdir. İlk dəfə bu təriqətlə əlaqəsi olan şairlər
haqqında məlumat verən F.Köprülü qeydlərində; “Xətayidən başlayaraq
bir çox qızılbaş şairi yetişmişsə də, bunlar haqqında tamamı ilə tarixi bir
tədqiq yapmaq imkanı yoxdur. Yalnız əlimizdə müxtəlif qızılbaş şairlərinə
aid, çeşidli şeirlər olduğu üçün bu ədəbiyyatın da bəktaşi ədəbiyyatından
fərqlənməməsi qənaətindəyik” fikrini bildirir (5, 351). Ondan sonra bu
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sahədə araşdırma aparan Türkiyəli tədqiqatçıların tam əksəriyyəti,
müəyyən istisnalarla, “Səfəviyyə” təriqətinə bağlılığı heç bir şübhə
doğurmayan müxtəlif qızılbaş şairləri haqqında danışarkən, onları ələvibəktaşı ədəbiyyatının nümayəndəsi kimi təqdim etməyə daha çox üstünlük
vermişlər.
Səfəvi-qızılbaş ədəbiyyatı inanc sistemi, terminologiyası və ədəbiestetik ifadə tərzi, irfani və təsəvvüfi dünyagörüşü, eləcə də mövzusu
baxımından orjinallığı ilə seçilir və xalqa açıq olması, yəni xalqla birbaşa
təması, xalqın duyğu və düşüncələrini ifadə etməsi baxımından digər
ədəbiyyatlardan fərqlənir. Bu ədəbiyyatın formalaşması birdən-birə
olmamışdır və mövzusu baxımından da çox rəngarəngdir. Həmin təriqətə
bağlı olan şairlər müəyyən təsəvvüfi terminlərdən yararlanaraq təriqətin
üsul və ayinlərindən bəhs edən şeirlər yazmaqla yanaşı, mürşid-mürid
münasibətləri, Hz. Əli və əhli-beyt sevgisi, Təvəlla və təbərra, qırxlar, 4
qapı, 40 məqam və s. mövzularında özünəməxsus şəkildə təriqət
ədəbiyyatı yaratmışlar. Həmçinin, təriqət didaktikası, təbiətə məhəbbət və
dünyaya bağlılıq mövzusundakı şeirlər də, bu təriqət şairlərinin
yaradıcılığında mühüm yer tutur.
Səfəvi-qızılbaş şairləri həm klassik, həm də xalq şeir şəkillərində
yaradıcılıqla məşğul olmuşlar. Daha çox heca vəznində ədəbi nümunələr
ərsəyə gətirən bu şairlərin əksər hallarda müraciət etdikləri şeir janrları
qoşma, gəraylı, varsağı, bayatı, ilahi, nəfəs və s. kimi xalq tərəfindən şox
sevilən və əzbərlənərək qısa müddətdə mənimsənilən poetik
nümunələrdir.
Dərvişlik yolunu tutub təriqətə daxil olaraq bir mürşidə bağlanmanın
önəmi və mürşid-mürid münasibətləri səfəvi-qızılbaş şairlərinin
yaradıcılığında mühüm yer tutur. Təsəvvüfi ədəbiyyatda mürşid və onun
təriqətdə yeri, funksiyası, həmçinin müridlərin formalaşaraq irşada
çatmasında oynadığı rol haqqında xeyli sayda qeydlərə təsadüf etmək
olar. Sufilərə görə özü-özünə irşad olmaq, yəni mənəvi və ruhi baxımdan
saflaşmaq çox çətindir və hətta mümkünsüzdür. Bu baxımdan bir pirə biət
etmək ən doğru və düzgün yoldur. Pirin əsas xüsusiyyəti onun irşad edici
olmasıdır. İrşad edə bilmək, yəni ona həqiqəti daddırmaq xüsusi bir
qabiliyyət tələb edir. Təsəvvüfün üsul və adabından bəhs edən və bu
məslək tərəfdarları arasında çox məşhur olan Sührəvərdinin “AvarifülMəarif” əsərindəki qeydlərə görə, mürşid Allah elminə yiyələnmiş və
onun sevgisini qazanmış şəxsdir, yol göstərəndir. Müridlərinin doğru yol
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tapmalarına və o yolda irəliləmələrinə kömək edir. Bu baxımından o, Hz.
Məhəmmədin vəkilidir. Hər hansı bir təriqətə mürid olan şəxs öz
mürşidini Allah qatına ucalmaq üçün bir qapı hesab edir və Haqqın qatına
oradan girilib, oradan çıxılacağına inanır. Özünə gələcək feyz və
bərəkətlərin öncə şeyxə çatdığını və onun vasitəsi ilə Allahdan ona
endiriləcəyinə inanır [7, 127]. Əhməd Yəsəvidən başlayaraq türk təsəvvüf
şeirində bu mövzu geniş işlənmişdir.
Bütün sufi təriqətlərində olduğu kimi “Səfəviyyə” təriqətində
mürşid-mürid münasibətləri çox ciddi şəkildə qoyulmuşdur. Təriqətin
qurucusu Şeyx Səfiəddinə aid edilən və bu təriqətin tərəfdarları tərəfindən
müqəddəs hesab olunan “Şeyx Səfi buyruğu” adlı kitabda mürşid-mürid
münasibətlərinə xüsusi önəm verilmişdir [8, 42].
Mürşid-mürid münasibətləri ilə bağlı mövzular ənənəvi türk
təsəvvüf şeirində olduğu kimi qızılbaş şairlərinın yaradıcılığında da xüsusi
çəkiyə malikdir;
Mürşidlikdən sizə budur, ərənlər,
Hər nə istər, mənzil nərə buluna.
Günəş tək tulu edə bürcündən,
Ay ilə gün doğub, onda doluna.
Mürşidlikdən sizə budur, ərənlər,
Hər nə istər, mənzil nərə buluna.
Günəş tək tulu edə bürcündən,
Ay ilə gün doğub onda doluna [ 9, 308].
Göründüyü kimi, səfəvi-qızılbaş şairi bu şeirində mürşidin təriqətdə
mövqeyi, müridlər üzərində təsiri və onların doğru yol tutaraq pis işlərdən
uzaq durmasını əks etdirir. Poetik nümunədəki fikrə görə, kamil bir insan
kimi formalaşmaq istəyən şəxs təriqət sirlərinə dərindən yiyələnmiş bir
mürşid tərəfindən təlim görməli və dərs almalıdır. Şairin fikrincə,
mürşidlə bərabər, həmçinin təriqət yolu tutan müriddə də mühüm əxlaqi
keyfiyyətlər olmalıdır. İrşad əldə etmək istəyi ilə mürid olan hər bir şəxs
mütləq mənada mürşidə ciddi şəkildə tabe olmalıdir.
Səfəvi-qızılbaş şairləri, didaktik şeirlərində də bu məsələyə ciddi
şəkildə diqqət yetirmişlər. Xüsusən, təriqət didaktikasından bəhs edən
şeirlərdə təriqət mürşidinin tapşırıqlarına əməl etmək, mənsub olduqları
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məsləkin çətinliklərinə dözmək və s. kimi müridlər üçün çox vacib olan
məsələlər əhəmiyyətli yer tutur;
Mən dərvişəm deyə köksün gərərsən,
Həqqi zikr etməyə dilin varmıdır.
Kəndini görsənə, eldə arasan,
Halın etməyə halın varmıdır?
Şah Xətayi, sənin dərdin deşilməz,
Dərdi olmayanlar dərdə tuş olmaz,
Mürşidsiz, rəhbərsiz yollar açılmaz,
Pir ətəgində əlin varmıdır? [11, 314].
Şeirdə, dərviş olmağın şərtlərindən bəhs olunur və bu şərəfli yolun
incəlikləri izah olunur, eləcə də həmin yolu tutmaq istəyən insanların
müəyyən keyfiyyətlərə malik olmasından söz açılır. Şair, cismən və
ruhən ciddi hazırlığı olan, nəfsini yenərək dünyadan əl-ətək cəkən və
verdiyi sözə dönük çıxmayan kəslərin dərviş ola biləcəyini qeyd etməklə
yanaşı, mütləq mənada bir mürşiddən və ya rəhbərdən dərs alınmasının
vacibliyini qeyd edir.
Səfəvi təriqət ədəbiyyatının əsas mövzularından olan didaktik
şeirlərdə, xalqın zəngin həyat təcrübəsi nəticəsində gəldiyi qənaətlər,
dəfələrlə sınaqdan keçirilmiş həqiqətlər geniş şəkildə əks olunmuşdur.
Mənsub olduqları millətin ruhunu duymaq, onun həyat tərzinə və
məişətinə ciddi şəkildə bağlılıq səfəvi-qızılbaş şairlərinin hər birində
duyulur;
Hər sözə sakın dilini uzatma,
Doğru söyləyənə dildə nəmiz var.
Ayıbın görüb elin qeybətin etmə,
Kəndimizi görəlim eldə nəmiz var [11, 154].
Səfəvi şairlərinin didaktik şeirlərində atalar sözlərinə, məsəllərə və
ibrətamiz ifadələrə tez-tez rast gəlinir. Əsrlərin sınağından çıxmış,
təcrübədən keçmiş və xalqın düşüncə tərzində özünə möhkəm yer tapmış
xalq hikmətləri səfəvi-qızılbaş poeziyasının xarakterik əlamətlərindəndir;
Qarunu gör bunadı, ya bulduqca,
İnandı fələk yüzünə güldükcə.
Sən yaxşılıq et əldən gəldikcə,
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Dedilər;-Xalq bilməzsə, xaliq bilər [10, 308).
və yaxud;
Pir Sultanım sirrin kimsələr bilməz,
Təvəkkül malın ertəyə qoymaz,
Kişi qismətindən artığın yeməz,
Bana qismət olan mal nəmə yetməz [12, 136].
“Yaxşılq et, xalq bilməsə də Xaliq bilər”, “Qismətdən artığın yemək
olmaz” və s. bu kimi xalq arasında çox məşhur olan atalar sözlərinə əksər
hallarda müraciət edən qızılbaş şairləri həmçinin, türk xalq folklorundan
gələn mövzulara da öz yaradıcılıqlarında geniş yer vermişlər.
“Səfəviyyə” təriqətinə mənsub olan şairlərin yaradıcılığında ən üstün
mövqeyi şübhəsiz ki, Hz. Əliyə həsr olunmuş şeirlər tutur. Hz. Əli sevgisi
yalnız səfəvi-qızılbaş ədəbiyyatının deyil, ümumislam ədəbiyyatının çox
geniş işlənən mövzularından olmuşdur. Bu böyük islam şəxsiyyətinin
qəhrəmanlığını, igidliyini, sədaqətini, vəliliyini və s. islam şairləri sevəsevə vəsf etmişlər. Sahib olduğu əxlaqi keyfiyyətlər, islama olan
xidmətləri, sufi təriqətlərinin tam əksəriyyətində təriqət silsilələrinin
başında olması kimi xüsusiyyətlər Hz. Əliyə türklər arasında da xüsusi bir
məhəbbət oyandırmış, onu kamil bir insan olaraq sevdirmişdir. Təsəvvüfi
türk ədəbiyyatında da bu məhəbbət geniş əks olunmuşdur. Ə. Yəsəvidən
başlayaraq bir çox türk şairləri öz şeirlərində Hz. Əlini çox böyük sevgi
ilə vəsf etmişlər.
Bir şiə təriqəti olan “Səfəviyyə” də Hz. Əliyə məhəbbət çox yüksək
səviyyədə olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, Osmanlı imperiyası ərazisində
çoxlu sayda müridləri olan və qızılbaş adlandırılan səfəvi tərəfdarları son
vaxtlarda Hz. Əliyə olan bağlılıqlarına görə ələvi adlandırılmışdır. Təbii
ki, bu təriqətə bağlı olan şairlərin yaradıcılığında Hz. Əliyə həsr olunmuş
şeirlər üstünlük təşkil etmişdir.
Səfəvi-qızılbaş şairləri Hz. Əli ilə bağlı şeirlərində ənənəvi şiə
motivlərinə və simvollarına xüsusi diqqət yetirmişlər. Bunlardan biri
təsəvvüfdə xüsusi yeri olan və şiə ənənəsində müəyyən qədər
tranformasiyaya uğramış “Nuri Məhəmməd” motividir. Bu motivə görə
Allahın yaratdığı ilk şey, Məhəmməd Əlinin nurudur. Qızılbaşlar arasında
müqəddəs sayılan “Şeyx Səfi buyruğu”nda həmin motivə xüsusi yer
verilmişdir; Haq Təala həzrətləri ulu comərtliyindən və inayəti lütfündən
bir yaşıl dəniz yaratdı və o dənizə nəzər saldı. Dəniz dalğalanıb coşdu, o
dəryadan bir gövhər dışarı çıxdı. Haq Təala o cövhəri aldı, iki parça
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eylədi; biri yaşıl, digəri ağ oldu. Allah Təala həzrətləri o nuru bir yaşıl
qübbə kimi asılı olan qəndilə qoydu. O yaşıl nur Hz. Məhəmmədin
nurudur. O ağ nur isə Mürtəza Əlinin nurudur [8, 137]. Göründüyü kimi,
nübüvvətin təzahürü olaraq Hz. Məhəmmədi yaradılışın başlanğıcı və hər
gözəl şeyin mənşəyi kimi göstərən düşüncə tərzi Hz. Əlini də əhatə
etmişdir. Yəni, vilayət anlayışının nübüvvətin davamı kimi anlaşıldığı şiətəsəvvüfi düşüncə tərzinə görə vilayət sahibi Hz. Əli nübüvvəti çıxmaq
şərti ilə Hz. Məhəmmədə aid olan sifətləri özündə daşıyan və onun
davamlılığını saxlayan hissədir.
Səfəvi-qızılbaş ədəbiyyatında Məhəmməd Əli yuxarıda qeyd edildiyi
kimi, Tanrının ilk təcəllisidir. Bu düşüncə tərzinə görə, Allah Məhəmməd
Əli üçlüyü birlikdədir, eyni zamanda üçünün də ayrı-ayrılıqda öz
kimlikləri vardır və bu kimliklərin sirrinə bələd olan şəxs onların birliyini
dərk edə bilər;
Şah iki cahanın əfzəlidir,
Allahın əli onun əlidir,
Ol söz söz ki, zəmanə heykəlidir,
Allahu Məhəmmədi Əlidir [9, 398].
Bəzi şeirlərdə Hz. Əli Tanrının məzhəri, dünyanın eyni, hər varlıqda
müşahidə edilən, hər üzdə görülə bilən, bir sözlə, vəhdətin kəsrətə açılan
qapısıdır [9, 249].
Vilayətin daşıyıcısı kimi, Hz. Əlinin qəhrəmanlığının bariz nümunəsi
Allah üçün canı və malı ilə hər cür fədakarlıq etməsidir. Onun cəsarət və
qəhrəmanlığını göstərən “Əlidən başqa igid, Zülfüqardan başqa qılınc
yoxdur” hədisi səfəvi-qızılbaş şairlərinin ən çox müraciət etdiyi
mövzulardan olmuş və həmin şairlər tərəfindən çoxlu sayda
zülfüqarnamələr yazılmışdır. Şairlər, zülfüqarnamələrində Hz.Əlinin
qəhrəmanlığını, şücaət və cəsarətini vəsf etməklə yanaşı, onu yaradılışın
sirrini dərk edən, eləcə də bütün elmləri bilən və yanına pənah gətirənlərə
şəfaətçi olan kəramət sahibi kimi təsvir etmişlər.
Bu təriqət şairlərinin meraciyyələrində də əsas diqqət, Hz. Əli
üzərində olmuşdur. İslam şairlərinin tam əksəriyyətinin müraciət etdiyi
Merac hadisəsi Səfəvi-qızılbaş şairlərinin yaradıcılığında tamamilə başqa
yöndən işlənmişdir.
Səfəvi şairlərinin yaradıcılıqlarında geniş şəkildə əks olunmuş
mövzulardan biri də isna-əşəriyyə imamları haqqında yazılmış şeirlərdir.
Şiə inancına görə Hz. Məhəmmədin vəfatından sonra ilahi
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qanunauyğunluğa görə peyğəmbərlik (nübuvvət) sona çatmış, həmin
vaxtdan başlayaraq imamət dövrü başlamış və Hz. Əli və 12 övladı dini və
dünyəvi işlərdə müsəlmanlara imam olaraq rəhbərlik etmişdir.
Səfəvi şairləri həmin şəxsiyyətlərlə bağlı yazdıqları şeirlərdə onları
böyük məhəbbətlə vəsf etmiş və hamını bu imamları sevməyə səsləmişlər.
Bu kimi şeirlərdə əhli-beyt imamlarının günahsız və məsum olduqları və
zülmə məruz qalaraq qətlə yetirildikləri çox böyük kədərlə qeyd
edilmişdir. Xüsusi ilə də İmam Hüseynə aid olan şeirlərdə Kərbəla faciəsi
təfərrüatı ilə anladılır, həmin faciənin əsas baiskarı olan Yezidə lənət
oxudulur.
“Səfəviyyə” təriqətində rəqəmlərin simvolikası xüsusi yer tutur. «Dörd
qapı, qırx məqam», «On iki şərt», «On yeddi kəmərbəst və on dörd
məsum», «Üç sünnət, yeddi fərz», «On iki xidmət» və s. kimi təriqət
ənənəsində özünəməxsus məna daşıyan və rəqəmlərlə ehtiva olunan
istilahlardan, səfəvi şairləri təsəvvüfi mövzuda yazdığı şeirlərində sıx
şəkildə yararlanmışlar.
Işin elmi nəticəsi: Səfəvi təriqət şairləri irfani və təsəvvüfi
dünyagörüşü, eləcə də mövzusu və ədəbi-estetik ifadə tərzi baxımından
orjinallığı ilə seçilən təriqət ədəbiyyatı ərsəyə gətirmişlər. Çox az
istisnalarla əksər şeirlərini ana dilində yazan səfəvi şairləri ənənəvi türk
şeir vəzni olan hecaya və bu vəzndə olan janrlara üstünlük vermiş, demək
olar ki, tamamilə milli bir ədəbiyyat ortaya qoymuşlar.
Işin elmi yeniliyi: Orta əsrlər Azərbaycan və eləcə də şərqin ictimaisiyasi həyatında ciddi rol oynayan “Səfəviyyə” bir təriqət olaraq türkdilli
ədəbiyyatının da inkişafında müstəsna rol oynamışdır. Məqalədə bu
təriqət və ümumiyyətlə, Azərbaycanda çox az tədqiq olunan təriqətçilik
ədəbiyyatının araşdırılmasında ilkin cəhdlərdən biri kimi qiymətləndirilə
bilər.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədən ədəbiyyat tarixi üzrə nəzəri
müntəxəbatların hazırlanmasında və sufi-irfani mövzuların təqdiqi zamanı
nəzəri qaynaq, o cümlədən ali məktəblərin filologiya fakültələrində orta
əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi zamanı vəsait kimi istifadə oluna
bilər.
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КУБАДОВ КАДИМ
СЕФЕВИДСКО-КЫЗЫЛБАШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ИСТОЧНИКИ, ТЕМАТИКА И ОСОБЕННОСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА
РЕЗЮМЕ
Сефевидско-кызылбашская
литература
выделяется
своей
терминологией, художественно-эстетическими средствами выражения,
теософским мировозрением, а также оригинальностью тематики. Она
отличается от других литератур непосредственной связью с народом,
средствами выражения народных чувств и мыслей. Эта литература
сформировалась не сразу и её тематика весьма разнообразна.
GUBADOV GADIM
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THE SAFAVID-QIZILBASH LITERAURE: SOURCES, THEMES
AND FEATURES OF ARTISTIC SKILL
SUMMARY
Safavid-qizilbash literature characterized by its different
terminology, artistic and aesthetic means of expression, theosophical
worldview and the original themes. It differs from other literature directly
related to the people, by means of expressing people's feelings and
thoughts. This literature is not formed immediately, and its themes are
very diverse.
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Ramin ALLAHVERDIYEV
TÜRK ZOOMORFIK TƏQVIM MODELININ MIFOLOJI
SEMANTIKASI
Məsələnin qoyuluşu: Ümumtürk mifik sisteminin ən mühüm tərkib
hissələrindən olan təqvim miflərinin dərin semantikasının müxtəlif elminəzəri metodların köməyi ilə üzə çıxarılması türk əsatiri dünyagörüşü
sisteminin bərpasına yönəlmiş aktual elmi problemdir. Məqalədə milli
folklorşünaslığımızda diqqət mərkəzindən kənarda qalmış on iki illik
təqvim sisteminin illərini simvolizə edən on iki zoomorfik obrazın
zamanın ayrı-ayrı modelləri kimi anlaşılaraq, mifolji düşüncədə zamanla
(zaman-məkan kontiniumu ilə) bağlı əsatiri funksiyalarının araşdırılması
nəzərdə tutulur. Məsələnin bu aspektdən araşdırılması əsatiri məfkurədə
türklərin təqvimi görüşlər sisteminin (zamanla əlaqəli) görünməyən alt
qatdakı arxetipik məzmununun üzə çıxarılması üçün perespektivli zəmin
yaradır.
Işin məqsədi: Məqalədə qarşıya qoyulan başlıca məqsəd türk təqvim
sisteminin on iki illik əsatiri semantikasını üzə çıxarmaq, zamanın
müəyyən kəsimləri olan illəri işarələyən on iki zoomorfik obrazın
(modelin) timsalında əski türk və milli mifoloji mətinlərimiz (və ya
folklorbir nümunəərimiz) əsasında bir sıra elmi-nəzəri metodlardan
istifadə etməklə türklərin bir etnos kimi özünəməxsus zaman (zamanməkan kontiniumu, yaxud təqvimi) görüşlərini sistemli halda təhlil etmək,
araşdırmaqdır. Problemə bu cür baxış bucağından yanaşmağı, sonucda
bütövlükdə türk mifik sisteminin bərpasına istiqamətlənmiş məqsədyönlü
bir addım hesab edirik.
On iki heyvanı səciyyələndirən qədim türk təqvimi, 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.
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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 mifoloji
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 modelı.
Məlum olduğu kimi, 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. V.N.Toporov göstərir ki, “bəzi ənənələrdə siçan
kosmoqonik miflərdə iştirak edir və yaxud hətta mədəni qəhraman
funksiyasında çıxış edir” (1, s. 190).
Buryatlarda bu nöqteyi-nəzərdən bir maraqlı məqam diqqəti çəkir. Əski
bir buryut folklor mətnindən məlum olur ki, buryatlar, hətta ayları da heyvan
adları ilə adlandırırmışlar. “Siçan və dəvə” əfsanəsində siçan müdrik bir
heyvan kimi göstərilir və elə buna görə də buryatlarda ilin birinci ayını
siçanın adı ilə adlandırırlar (2, s. 211). Aşağıda göstərəcəyimiz başqa bir
folklor nümunəsində isə siçan obrazının daha arxaik mifoloji semantikası üzə
çıxır. Əski əfsanədə söylənilir ki, “toyuq uçan siçana qonaq gəlir. O, uçan
siçanla daimi dostluq etmək istəyir. Toyuq ağaclığa uçub gəlir və qaqqıldayır:
- Uçan siçan hardasan, mən səninlə dostluq etmək istəyirəm.
Uçan siçan qaranlıq yarıqdan cavab verir:
- Mən gündüz çıxa bilmirəm, qanadlarım istidən quruyur, mən axşam
sənə qonaq gələrəm.
Toyuq məyus olur və evinə qayıdır. Axşam toyuq qanad şappıltısı eşidir,
bu uçaraq yaxınlaşan siçan idi.
- Toyuqcan, sənə qonaq gəlmişəm.
Toyuq qəmgin halda cavab verir:
- Mən gecələr heç nə görmürəm, səni qonaq edə bilməyəcəm.
Uçan siçan meşəyə tərəf uçdu. Bugünədək də toyuq və uçan siçan
dostluq edə bilmirlər.
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Toyuğa gecə mane olur, siçana isə gündüz” (2, s. 212).
Bu əfsanədə siçan obrazının bir neçə mifoloji funksiyası özünü göstərir.
Xtonik aləmlə bağlılılğı həmin mifoloji funksiyalardan biridir. Siçanın olduğu
məkan yeraltı aləmin, ölülər dünyasının simvolu olan meşədir. Meşə
arxetipinin ölülərin yeraltı çarlığı kimi Yunan, Roma, Vergiliya ənənələrində
də xarakterik olunduğunu İvanov qeyd etmişdir (3, s. 49). Şərqi Asiya
xalqları arasında yayılmış digər bir folklor nümunəsində yenə də siçanın
yaşayış məskənin meşə olduğu göstərilir. Hətta burada meşə xtonik aləmin
hökmdarı olan Yakın (Yakşi – R.A) məkanı kimi tədim olunur. Meşədə – öz
malikanəsində azmış on yeddi qızı yemək istəyən Yakın əlindən qızları
ölümdən yerin altından yol açmaqla siçan qurtarır. Bu xeyirxah əməlinə görə
siçan siçanlar kralı seçilir. Sonda göstərilir ki, ona görə də təqvimdə ilk ilin
siçan ili olması təəcüblü deyil (2, s. 252-256).
Birinci mətndə gündüzün simvolu kimi təqdim olunan toyuq obrazının
oppozitiv tərəfi kimi gecəni simvollaşdıran siçan obrazı dərin qatda xaotik
zamansızlığı işarələyir. Eyni zamanda bu oppozitiv qarşıdurma mifoloji
təfəkkürə görə kainatın ilkin ikili məkani bölgüsü olan toyuq səma (göy) və
yeri (toyuq obrazı ilə səmanı, siçan obrazı vasitəsi ilə isə yeri) simvolizə edir.
Qədim türklərin, xüsusən də altayların əski görüşlərində siçanla bağlı
mifoloji motivlər geniş yayılmışdır. Potaninin topladığı materiallarda uçan
siçanla bağlı nümunələr bunu deməyə əsas verir. Həmin folklor
nümunələrində əksini tapan Darkanata, Sarisin Babkay kimi siçanlar həm də
şaman kimi təqdim olunur (4, s. 169-174). Uçan siçanın zamanı, konkret
olaraq gecəni işarələməsi bu folklor mətinlərində də əksini tapır. Belə
mətnlərdən birində göstərilir ki, quşların şahı uçan siçanı özünə tabe etmək
istəyir. Lakin o, müxtəlif bəhanələrlə bundan canını qurtarır. Buna görə
Tenqri (Tanrı) onu işıqlı dünyada (Altın telxidə) yaşamaqdan məhrum edir və
yalnız gecələr yaşamağa məhkum edir (4, s. 174).
Digər bir əfsanədə isə siçan müdriklik simvolu kimi xarakterizə olunur.
Həmin əfsanədə Uçan siçan quşların kralı Xan Qaridanın “Dünyada kişilər
çoxdur, yoxsa qadınlar?” sualına müdrikcəsinə belə cavab verir: “Qadınlar
kişilərdən daha çoxdur ona görə ki, arvad sözü ilə oturub duran kişiləri də
qadın hesab etmək lazımdır” (4, s. 758).
Beləliklə, bütün bu deyilənlər qədim türk təqviminin ilk ilinin siçanı
təmsil etməsinin mifoloji əsaslarını üzə çıxarmış olur.
Zamanın öküz zoomorfik modeli
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Qədim türk mifoloji düşüncəsində zaman-məkan kontinuumu həm də
öküz zoomorfik modelində təqdim olunurdu. Burada öküz modeli əski
türklərin dünya, kainat haqında mifoloji təsəvvürlərini özündə əks etdirir.
Öküzlə bağlı belə mifik təsəvvürlər aşağıdakı mifoloji mətndə özünü bu
şəkildə 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 sarsıntısı deyilir” (5, s. 10).
Öküz obrazı ilə kainatın əlaqələndirilməsi öküzün bir sıra mifoloji
funksiyalarının daşıyıcısı olmasını daha da qabardır. Ikibuynuzluğun
tanrıçılıq nişanəsi, təkbuynuzluğun isə xtonik güc nişanəsi olmasını qeyd
edən (6, s. 77) F.Bayat öküz obrazı haqqında bəhs edərkən yazır ki, “öküz
mifoloji ananın atributu, Tanrı oğlu, hakimiyyət simvolu kimi semantik
transformasiyalardan keçmişdir. Bu da öküzün türk mifoloji sistemində
mərkəzi anlayış (yaradılış mifi) olması ilə bağlıdır” (6, s. 41).
Misir mifologiyasında məhsuldarlıq allahı Apis öküz qiyafəsindədir.
Apisin – öküzün ölümü böyük bədbəxtçilik hesab edilmişdir. Ölmüş Apisi
mumiyalayırdılar və onu məxsusi rituallar üzrə dəfn edirdilər . Qədim
İkiçayarasında, Orta Asiyada, İranda və Qədim hind ənənələrində öküz hər
şeydən əvvəl ay tanrısı obrazında idi (7, s. 203). Ağ Nilin sakinləri arasında
qida qadağası mövcud idi: onlar öküz ətindən qida kimi istifadə edə
bilməzdilər (8, s. 149).
Hindistanda inəklər ilahiləşdirilir, səmanı və tanrı İndiranı təcəssüm
etdirirdi. Vedalarda inək göy qübbəsidir. Uşaqları ilə birgə qara ləkəli inək və
onun əri ilahi öküz bütövlükdə səma hadisəsi idi.
Hindistanda aparıcı dinlərdən biri olan induizmin ardıcıllarının
təsəvvürlərinə görə, səmanın məhsulvericisi – öküzdür, buludlar isə Günəş
allahı İndranı öz südü ilə bəsləyən inəklərin üç dəfə yeddi qədər xallarıdır.
Gecə və ulduzlar da inəklərdir. Allah İndra öküz kimi təsvir olunmuşdur (9, s.
160)
Öküz obrazı haqqında bütün bu deyilənlər əski mifoloji təfəkkürdə onun
çoxşaxəli mifoloji fuksiyaların daşıyıcısı olduğunu göstərir. Öküzün
zoomorfik modeli kimi zamanı modelləşdirməsi də həmin mifik görüşlərin
digər formada təzahür etməsidir.
Zamanın qaplan (pələng) zoomorfik modeli
On iki illik təqvim sistemində illərdən birinin qaplan və ya pələnglə
təmsil olunması zaman məfhumunun mifoloji təfəkkürdən gələn zoomorfik
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modellərindən biridir. M.Kaşğari “Divani lüğət-it türk” əsərində həmin ilin
Pars ili kimi adlandırıldığını göstərir (10, s. 354). Ümumiyyətlə, qədim türk
dünyagörüşündə pars, qaplan, pələng obrazları öz əksini tapır. M.Uraz
göstərir ki, Barsancar adlı boyun onqonu Kaplan, Pars idi və onqonu qaplan,
yaxud bars olan boy sonbaharın başında Ağ Xana bir köpək balası qurban
edərdi (5, s. 169). Müəllif həmçinin qeyd edir ki, “taoizmə görə, boşluq dörd
səmtə ayrılmışdır. Bu dörd səmtin idarəsi hərəsi tanrılaşdırılan bir heyvana
verilmişdir. Qərb səmtinin idarəsi də bu heyvandadır. O bölgə bunun adını
daşıyır”(5 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
obrazının digər bir ekvivalentinin, yəni pələng obrazının geniş yayılması ilə
əlaqədardır.
Mifopoetik təsəvvürlərdə (hər şeydən öncə Orta Asiyadan Çinin şimal
qərbinədək və cənub-şərqi Hind-Çinədək) Pələng tez-tez heyvanların
hökmdarı və meşənin sahibi kimi çıxış edir. Pələng həm də dağ və
mağaraların hamisi (ruhu) kimi məşhurdur. Çində pələng təkcə heyvanların
hökmdarı yox, həm də demonların qənimi hesab olunurdu. Qaraqalpaq
qadınları inanırdılar ki, pələng ətindən bir tikə yeməklə sonsuzluqdan yaxa
qurtarmaq olar. Pələngin dərisinin üstündən tullanan, onun izinə sitayiş edən
özbək qadınları pələngi öldürən ovçunu ehtiramla əhatə edirdilər (11, s. 511).
Sokolova yazır ki, “Semanqların malay ovsunçuları öz istəkləri ilə
pələngə dönmək və bu heyvanın cildində diri və ölü insanları parçalayıb
yemək kimi keyfiyyətlərə malik idilər” (8, s. 102).
Bununla belə, bəzi mifoloji görüşlərdə pələng insanlara köməklik edə
bilən xeyirxah heyvan kimi təqdim olunur. “Qırğız şamanları şamanlıq
etdikləri vaxt kömək üçün ağ pələngə xahişlə müraciət edirdilər” (11, s. 511).
Beləcə, təqvimdə zamanın qaplan və yaxud pələng zoomorfik modeli
həmin heyvanlarla bağlı mifik görüşlərin əsasında intişar tapır.
Zamanın dovşan zoomorfik modeli
Dovşan obrazı ilə bağlı mifoloji görüşlər türk mifik mətnlərində əksini
tapmasa da, başqa milli folklor nümunələrində rast gəlinir. Qədim Çin
mifologiyasında və monqolların mifoloji təsəvvürlərində dovşan zoomorfik
modeli bir sıra mifoloji funksiyalarla çıxış edir. Monqol qövmlərindən olan
kitanların bir əfsanəsində deyilir: “İmperatriça Yinq-tien bir yuxu görmüşdü.
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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” (12, s. 555).
Müqayisə üçün xatırladaq ki, əski türk düşüncəsinə görə, əcdad
funksiyasını həm də Gök börü ( Boz qurd) yerinə yetirir. Nümunə verdiyimiz
bu əfsanədə isə dovşan əcdad funksiyasının daşıyıcısıdır. Bununla əlaqədar
olaraq B.Ögəl yazır: “...Qara dovşanın türk və monqol qövmləri arasında bir
müqəddəsliyi yoxdur... Xitay imperatorunun şəxsiyyəti ilə əlaqədar müqəddəs
bir heyvan olan dovşan bir çox dövlət mərasimlərində də rol oynayırdı” (12,
s. 555-556).
Eostra adı ilə məşhur olan almanların məhsuldarlıq ilahəsi də illik
bayram zamanı həyatın təzələnməsini simvollaşdıran Ay Dovşanıdır (13, s.
125-126). Çin miflərində Ay Dovşanı ölməzlik iksiri hazırlayır (13, s. 125).
Həmçinin, Yaşma dovşan Çin mifologiyasında Ayda məskən salmış qəribə
heyvandır. O, insana əbədi həyat, ölməzlik bəxş edən bir dəva-dərman
hazırlayır (14, s. 660).
Amerika hindularının əsatiri təsəvvürlərində isə dovşan obrazının başqa
bir mifoloji funksiyası aşkarlanır. Bu mifik funksiya odla əlaqəlidir. Çako
hindularından olan Matako qəbiləsi arasında belə bir əfsanə yayılmışdır:
“Qədim zamanlarda od ancaq Yaquarda idi. Onun böyük ocağı var idi. Teztez burdan kiçik ev dovşanı keçirdi. Hər dəfə Yaquar üzünü çevirəndə o,
kənara bir neçə köz qoyurdu. Isinmək bəhanəsi ilə oda yaxınlaşan dovşan
ocaqdan götürdüyü odu çənəsinin altında gizlədərək qaçır və közü çəmənliyə
atır. Beləliklə də insanlar dovşanın sayəsində od əldə edirlər” (15, s. 187).
Burada dovşanın insanlara odu gətirməsi yunan mifologiyasından
məlum olan Promoteyin insanlara odun sirrini açması motivi ilə səsləşir.
Dovşan Promoteylə eyni funksiyanın daşıyıcısı kimi çıxış edir. Bu
paralelliyin əsl səbəbini isə mifin daxili struktur məntiqində axtarmaq
lazımdır.
Beləliklə, on iki illik türk təqvim sistemində ilin birinin dovşan
zoomorfik modeli ilə təmsil olunması çox güman ki, Şərq, xüsusən də Qədim
Çin əsatiri görüşlərinin təsiri ilə bağlıdır.
Zamanın əjdaha zoomorfik modeli
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“Türklərin inamına görə, əjdaha ili insanlara bədbəxtlik gətirəcək.
Adamların əmin-amanlığı pozulacaq. Hikkə-hiddətli olacaqlar”(16, s. 28).
Belə bir inamın kökündə, şübhəsiz ki, əjdaha obrazının dərin mifoloji
semantikası durur. Bu mifoloji semantika həmin obrazın xaosu işarələməsi ilə
bağlılıq təşkil edir.
Əjdaha mifi də ilan mifik obrazı kimi, xaosu, səhmansızlığı,
zamansızlığı, məkansızlığı işarələyir və mifoloji funksiya baxımından onları
biri-birinə yaxın obrazlar hesab etmək olar. Hətta ”əjdahanı sonrakı, inkişaf
etmiş ilan obrazı hesab etmək olar: Əjdaha ilə bağlı olan əlamətlər və mifoloji
motivlər mifoloji ilanı xarakterizə edən başlıca cizgilərlə üst-üstə düşür.
Əjdaha da ilan kimi, adətən, məhsuldarlıq və su stixiyası ilə bağlı olub,
himayəçi qismində özünü göstərir” (7, s. 394). Daha ilkin mifoloji görüşlərdə
əjdaha
obrazı mifoloji ilan obrazı kimi xaosun, səhmansızlığın,
zamansızlığın simvolu kimi qavranılır. Milli folklor nümunələrimizdə əjdaha
obrazının bu mifoloji funksiyası özünü arxetipik formada biruzə verir. “Qızı
əjdaha udur” əfsanəsində əjdaha kosmik aləmi təmsil edən qızı udmaqla
özünü dolayı yolla xaotik aləmin rəmzı kimi göstərir. “Məlikməmməd”
nağılında isə əjdaha obrazının xaotik funksiyası daha qabarıq şəkildə üzə
çıxır. Burada əjdahanın suyun qabağını kəsməsi, adamları yeməsi mifik
təfəkkürün genetikasından gələn xaosun kosmik düzəni məhv etmək təhlükəsi
kimi təzahür edir. Əjdaha təhlükəsi xaos təhlükəsi deməkdir. İlan zoomorfik
zaman modeli ilə bağlı hissədə göstərdiyimiz mifin daxili struktur məntiqinin
düsturuna əsasən də xaosu təmsil edən obraz (burada: əjdaha), qəhrəman
(burada: Məlikməmməd) tərəfindən başı kəsilərək öldürülür. Yəni xaosdan
yenidən kosmosa keçilir, yaxud kosmik düzən yenidən bərpa olunur.
Əjdaha obrazını geniş tədqiqə cəlb edən Çesnov Y.V. həmin mifik
obrazın bir çox mifoloji funksiyalarını üzə çıxardır. O, göstərir ki, “Əjdaha öz
görkəmində bütün dünyəvi yaradılışın (artımın) səbəbi kimi qavranılan
kosmik aləmin və bitki dünyasının qarşılıqlı bağlılığını əks etdirir. Əjdahanın
bu cür simvollaşması, yeni səviyyəsini – kişi və qadın başlanğıcının
vəhdətinin simvollaşmasını asanlıqla üzə çıxardır” (17, s. 70). Buradan da
göründüyü kimi, əjdaha obrazının mifoloji məzmunu çoxşaxəlilik təşkil edir
və bu barədə ətraflı yazmaq olar. Lakin bu məsələ bizim tədqiqatın
istiqamətindən kənara çıxdığından əjdaha obrazı ilə bağlı geniş yazmağa
lüzum görmürük.
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Beləliklə, 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, sahmansızlıq
kimi məzmun laylarını özündə ehtiva edir.
Zamanın ilan zoomorfik modeli
“Qədim türklər ilan ilini belə bir inamla xarakterizə edirlər ki, ilan ilində
çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Adi ehtiyatsızlıq başa bəla gətirəcəkdir”(16,
s.28). Belə bir inancın əsasında, şübhəsiz, ilan obrazının ilkin mifoloji
təfəkkürdən gələn xaosu işarələyən funksiyasının sonrakı transformativ
semantikası dayanır. Dünyanın əksər xalqlarına məxsus mifik mətnlərdə ilan
mahiyyət etibarilə xaotik aləmin, xaosun simvolu kimi təqdim olunur.
Məsələn, “Misir mifologiyasında Apop günəş allahı Ranın əbədi düşməni,
zülmət və şəri təcəssüm etdirən nəhəng ilandır. Apop əleyhinə ovsunların teztez rast gəlindiyi səyyar mif mətnlərində o, adətən günəşin bütün
düşmənlərinin birgə obrazı kimi çıxış edir”(7, s.96). Qədim hind
mifologiyasında isə “Vritra ayaqsız, əlsiz, doxsan doqquz həlqə şəklində
yığılaraq, dağların üzərinə uzanmış nəhəng ilandır. O, çayın axınının qarşısını
kəsərək, onun bütün suyunu udur və öz qarnında saxlayır” (9, s.49).
Riqvedadakı belə bir məqama diqqət yönəldən M.Eliade yazır: “İlan xaosu,
qarmaqarışıq səhmansızlığı simvolizə edir. İndra Vritraya bölünməz
(aparvan), oyanıqsız (abudhyam), yatmış (abudyamanam), dərin yuxuya
getmiş (sushupanam), yerə sərilmiş Açayanam) vəziyyətdə rast gəlir. Onu
ildırımla vurmaq və başını kəsmək yaradılış aktının yerinə yetirilməsinə,
sahmansızlıqdan səhmana, formasızlıqdan formaya keçməyə bərabərdir”(18,
s. 44). F.Cəlilova da göstərir ki, “Bəzən “dünya yumurtasından” çıxmış, ilkin
yaradılışla bağlı olan ilan, əcdad-totem xarakterini daşımaqla yanaşı, xaosun
təmsilçisi kimi də görünməkdədir”(19, s. 31).
İlan zoomorfik modelinin xaosla bağlı mifoloji funksiyası türk mifik
təfəkküründə də əksini tapmışdır. “Şəcərei-Tərakimə”nin 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?! (20, s. 98).
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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, burada ilanın başının kəsilərək məhv
edilməsinin bir yaradılş aktı olaraq “Kitabi-Dədə Qorqud”un məşhur
qəhrəmanlarından olan Salur Qazanın yerinə yetirməsi onun həm də demurq
(və yaxud tanrı) mifoloji funksiyası ilə bağlılığını ortaya qoyur.
Mifin struktur məntiqinə uyğun cədvəl qurmaqla ilan obrazının xaos
funksiyasını daha aydın təsəvvür edə bilərik.
Etnos

ya
Xaos
(və
onunun işarəvi obrazı)

Xaosu aradan
qaldırır

Kosmosun
bərpa edilməsi

Apopun başını
kəsməklə

Misir

Apop

Ra

Hind

Vritra

İndra

Türk

Mavi göydən
gələn ilan

Salur Qazan

Vritranın
başınıını kəsməklə
Mavi ilanın
başını kəsməklə

Azərbaycan folklorunda da ilanın sözügedən mifoloji funksiyası ilə
bağlı motivlər özünü göstərməkdədir. Qeyd etməliyik ki, milli folklor
nümunələrimizdə ilan obrazının xaos funksiyası özünü alt semantik qat kimi
biruzə verir. “Qızıl ilan”, “İlan oğlan”, “Qız və ilan” kimi əfsanələrimizdə,
həmçinin “İlan və qız “ nağılında onun xaosu işarələməsi arxetipik halda
aşkarlanır. Mifoloji mahiyyət etibarilə biri-biri ilə səsləşən bu folklor
nümunələrində kosmik düzümü təmsil edən obrazlarla (qoca, oğlan, qız və s.)
xaosu təmsil edən ilan qarşı-qarşıya qoyulur və o, birbaşa, yaxud dolayı yolla
məhv edilir.
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Beləlıklə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ilan obrazı xaosu
işarələdiyindən zamanın ilan zoomorfik modeli də zamansızlıq, məkansızlıq
kimi semantik layları özündə ehtiva edir.
Zamanın at zoomorfik modeli
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 dərindən 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 Biz burada onun zaman-məkan kontinuumunu özündə ehtiva
edən mifoloji semantikasını aşkara çıxarmağa çalışacağıq.
Rəşiddəddin “Oğuznamə”sində göstərilir: “Bir şey qurulan zaman iki at
kəsməlidirlər. Atı on iki hissəyə (paya) ayırıb, atın birinin ətini Bozuqlara,
digərini Üçuqlara versinlər. Atın boynuna yaxın olan bir arxa sümüyü, arxaya
yaxın olan kürək onurğası və sağ qolun biri padşahın və millətin böyüyünün
olmalıdır. Digər parçalar isə hər boya və Oğuzun oğullarına xas olan ülüs
olaraq ayrılıb verilməlidir ki, heç kimin başqasının haqqını yeməyə haqqı
olmasın. Bu şəkildə bölgü hər qəbilənin adının altına yazıldı” (21, s. 61).
Burada atın kəsilərək ətinin bu şəkildə tayfanın daxili qayda-qanunları
çərçivəsində bölüşdürülməsi, mifoloji semantika baxımından on iki ayri-ayrı
müvafiq məkan hissələrindən ibarət dünyanın at şəkilində təsəvvür
edilməsidir. “Oğuznamə”nin bu hissəsinə diqqət yönəldən S.Rzasoy yazır:
“...Bu pay onların (24 oğuz tayfasının – R.A.) hər birinin at obrazında
təsəvvür etdikləri kosmik dünya modelində durduqları yerin işarəsi idi. Bu 24
pay birləşəndə 2 at modeli alındığı kimi, həmin paylarda işarələnmiş 24
nəvənin kosmik-iearxik düzümündən də iki at obrazında (yaxud ümumiyyətlə
at obrazında) təsəvvür edilən oğuz zookosmik dünya modeli alınırdı” (22, s.
96).
Əlbəttə, əti on iki pay kimi bölüşdürülmüş atın obrazı türk mifoloji
düşüncəsində həm də dolayısiyla məkan-zaman kontinuumunun at
görkəmində qavranılmasının nəticəsi idi. Bu bölgü mifik düşüncədə zamanın
(təqvimin) on ikili bölgüsünün at şəklində (cildində) maddiləşmiş modeli
kimi özünü təsbitləyir.
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Sonrakı folklor yaradıcılığında at obrazının zamanla bağlılığı bir qədər
transformasiya olunmuş halda özünü göstərir. Lakin həmin folklor
nümunələrində də zaman motivi əks olunur. Nağıllarımızda rast gəldiyimiz
üçqılçalı at vasitəsi ilə qəhrəmanlar zamana sanki meydan oxuyurlar. “Qızıl
qoç” nağılından bir məqama diqqət yetirsək, bunu aydınca müşahidə edə
bilərik:
“Keçəl qara daşı qaldırıb altından cilovu çıxartdı, aparıb dəryaya saldı,
o saat bir də gördülər ki, bir gurultu, şıxıltı, şırıltı qopdu ki, eiə bil yer-göy
lərzəyə gəldi. Dərya təlatüm elədi, içinnən üçqılçalı bir at çıxdı. Keçəl tez
cilovu çəkdi, at istədi genə dəryaya girsin, keçəl cilovu buraxmadı. Bir ənvayi
müsibətnən ikisi də tərkləşib ata mindilər. At özünü vurdu dəryaya, bir göz
qırpımı çəkməmiş bunları çıxartdı o taya” (23, s.49).
Göründüyü kimi, qəhrəmanlar üçqılçalı atın köməyi ilə zaman və məkan
maneəsini asanlıqla dəf edirlər. “Koroğlu” dastanında at obrazı Qıratın
timsalında fövqəlzamani, həmçinin fövqəlməkani statusa malikdir. Mifoloji
yaranış baxımından su arxetipindən törəməsi (əcdad başlanğıcı) Qıratı belə
bir fövqəladə statusla təmin etmiş olur. Mifik düşüncə özü Qıratın bu cür
fövqəlzamaniliyinin və fövqəlməkaniliyinin düzgün məntiqi izahını verir.
Mifoloji düşüncədə suyun həm də xaosun ekvivalenti olduğunu nəzərə alsaq,
sudan törəmiş Qıratın fövqalzamaniliyinin və fövqəlməkaniliyinin səbəbini
üzə çıxarmış oluruq. Deməli, xaosu xarakterizə edən zamansızlıq,
məkansızlıq kimi mifik semantika arxetipik formada Qırat obrazına
tranformasiya olunmuşdur. Buna görə də qəhrəmanın rastlaşdığı çətin anlarda
qeyd etdiyimiz arxetipik funksiya Qırata kosmik zamandan və məkandan
kənara çıxmaq statusunu vermiş olur.
Ümumiyyətlə, belə bir status su (əcdad başlanğıc) ilə bağlı olan digər
mifoloji at obrazlarına (üçqılçalı at və s.) da şamil olunmalıdır. Bunu mifin
daxili struktur məntiqi tələb edir. Bu halda əcdad başlanğıcı su (xaos) olan at
obrazı arxetipik formada öz əcdadının səciyyəvi mifoloji funksiyasını (indiki
halda zamansızlıq, məkansızlıq funksiyasını) daşıyır.
Zamanın qoyun zoomorfik modeli
Qoyun obrazı mifik baxımdan arxaik semantikaya malikdir. Dünyanın
yaradılışı ilə bağlı olan bu semantika yaradılş haqqındakı mifoloji 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
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qoyunu kəsərək sağ tərəfindəki 6 oğul arasında ətin sağ hissəsini, sol
tərəfindəki 6 oğul arasında isə ətin sol hissəsini müvafiq olaraq 12 oğula 12
hissə omaqla bölüşdürür (20, s. 68-69).
Bu bölgü türk mifoloji təfəkküründə ayrı-ayrı maddı (məkani)
hissələrdən ibarət zaman-məkan kotinuumunun (və yaxud dünyanın,
kosmosun) qoyun (zoomorfik modelində) obrazında dərkidir.
Qoyunla bağlı mifoloji motivlər dünyanın digər xalqlarının mifoloji
görüşlərində də geniş yayılmışdır. Məsələn, “Fivanın sakinləri və digər
misirlilər fiva tanrısı Amona sitayiş edərək, qoyunu müqəddəs heyvan
sayırdılar və onu qurban gətirmirdilər. Yalnız ildə bir dəfə Amon bayramında
onlar qoyunu öldürür, tanrı görkəmində onun dərisini geyinir və
canlandırırdılar. Bu qoyunu onlar ağlayırdılar və müqəddəs tabutda dəfn
edirdilər... Qoyun, başqa sözlə, Amonun özü idi.... Buna görə də, qoyun
qurbanlıq heyvan kimi yox, qoyunla eyniləşdirilən tanrının özü kimi
öldürülür və mərasimdə bu heyvanın dərisi Amon görkəmində təsvir edilərək
göstərilir” (24, s. 524).
Burada qoyunun, yaxud qoyun görkəmli tanrı Amonun hər bayram
öldürülməsi ölüb-dirilmə motivinə əsaslanır və mövsümü dövrəviliyi əks
etdirməklə bu ritualda qapalı çevrədə təkrarlanan mifoloji zamanı işarələyir.
Türk mifoloji düşüncəsində isə 12 hissəyə bölünmüş qoyun obrazı
bütövlükdə dünyanı, kosmosu (zaman-məkan kontinuumunu) simvolizə edir.
Bu cür simvollaşma başqa mifoloji heyvan obrazları vasitəsi ilə də təqdim
oluna bilir. At zoomorfik modeli ilə bağlı hissədə bunu göstərmişik.
Azərbaycan xalqının əski təqvim mərasimlərindən olan Novruz
bayramında keçirilən “Kosa-kosa” törən oyununda Kosa ilə qarşılaşdırılan
keçi obrazı da zamanın zoomorfik modeli kimi anlaşılmalıdır. Burada Keçi
yeni bir kosmik düzümün daşıyıcısı funksiyasında çıxış edir. M.Seyidov bu
barədə yazır: “Kosa- kosa” törən oyununda Kosa qışın, keçi isə yazın
bəlgəsidir. Kosa uzun səfərə hazırlaşır, bununla törəndə iştirak edənlər başa
düşürlər ki, qış gedir, yaz gəlir. Ancaq Kosa öz mövqeyini asanlıqla əldən
vermək istəmir. Axırda Keçi – yaz Kosanı – qışı vurub öldürür” (25, s. 28).
Deməli, Keçi zamanın müəyyən hissəsi olan yaz dövrünü modelləşdirir.
Eyni zamanda Keçi zoomorfik modeli dolayısı ilə kosmosu, kosmik düzümü
işarələyir.
Zamanın meymun zoomorfik modeli
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On iki illik təqvim sitemində meymun zoomorfik zaman modelini
digərlərindən fərqləndirən başlıca cəhət onun 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, başqa cür
desək, coğrafi-bioloji amil də, heç şübhəsiz, əski dünyagörüşlərə təsir
etmişdir.
Qədim türklərin yaxın qonşusu olan Qədim Şərq, ələl-xüsus da Çin
mifologiyasında meymun obrazı mifoloji obraz kimi çoxşaxəli mifik
funksiyaları özündə birləşdirir. Çin mifologiyasına görə, çar meymun Panqu
dünyanı yaradandan sonra Şərq dənizində Aolay dağlarının yamacında
yerləşən daş yumurtadan doğulmuşdur. Həmin meymunun magik qüvvəyə
sahib olduğunu görən meymun qəbiləsi onu özlərinə hökmdar seçirlər.
Ölməzlik, əbədi həyat axtarışına çıxan çar meymun buna nail olmaq üçün
insanların yaşadığı dünyaya gəlir və 20 il müddətinə müdrik bir ustadın
şagirdi olur. Bu müddətdə o, əbədi həyatın sirrini dərk etməklə yanaşı, öz
cildini dəyişmək və havada uçmaq kimi bir çox mahir fəndləri də
mənimsəyir. Çar meymun həmçinin həm iynə boyda ola bilən, həm də dərhal
8 fut uzunluğunda qorxunc əmuda çevrilə bilən dəmir şalbana bənzər magik
silaha yiyələnir. O, yeraltı dünyada olur, səmada “səma atlarının qoruqçusu”
olur, şaftalı ağacının keşiyində durur və s. (26, s. 40-45).
Burada meymun obrazının çoxşaxəli mifoloji yarusları aşkara çıxır.
Qədim Çinlə tarixi qonşuluğa malik əski türklərin bir-birilə siyasi-iqtisadi,
mədəni və s. əlaqələrin qarşılıqlı təsiri onların folkloruna, dünyagörüşlərinə
də sirayət etmişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşdıqda on iki illik türk təqvim
sisteminin illərindən birinin nə üçün meymunu təmsil etməsi də aydınlaşır.
Burada zəngin Çin mifologiyasından əxz etmə də istisna olunmur. Buna görə
də bu on iki illik təqvim bəzən Türk-Çin təqvimi adı altında göstərilir.
Zamanın toyuq zoomorfik modeli
Türklərin mifik dünyagörüşündə quş obrazları (Simurq, Humay, Sunqar
və s.) mühim və önəmli yerlərdən birini tutur. Mədəni oturaq həyata
keçməklə əski mifoloji görüşlərdə geniş şəkildə rast gəlinən bu mifik quş
obrazları da sonrakı folklor nümunələrində öz yerini tədricən oturaq həyat
tərzini əks etdirən quş obrazlarına (toyuq və s.) vermişdir. Fikrimizcə, on iki
heyvanı təmsil edən türk təqvim sisteminin illərindən birinə türk mifik
mətnlərində daha geniş yayılmış
digər əski mifoloji quş obrazlarından
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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 obrazların bəzi
xarakterik mifik funksiyaları arxetipik şəkildə toyuq obrazında ehtiva olunub.
Bu mifik funksiya mifoloji strukturun köməyi ilə üzə çıxarıla bilir. “ŞəcəreiTərakimə”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 (20, 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” (22, s. 68).
Ağacın başına toyuğun qoyulması faktı “Oğuz kağan” dastanında da
əksini tapır:
Qırx qulac uzunluğunda ağac ucaltdırdı,
Onun başına bir qızıl toyuq qoydurdu.
Ayağına bir ağ qoyun bağlatdı.
Sol yanda qırx qulac ağac ucaltdırdı.
Onun da başına bir gümüş toyuq qoydurdu.
Ayağına da bir qara qoyun bağlatdı (6, s. 137)
Bununla bağlı F.Bayat yazır: “Ağacın başına toyuq qoyma adətinə başqa
materiallarda rast gəlmədik. Ancaq türk mifoloji təfəkkürünü əks etdirən
bütün təsəvvürlərdə ağacın üstündə quş şəkli çəkilib (şaman davullarında,
şaman paltarlarında, kağanların geyimində, xalça oymalarında, qaya üstü
rəsmlərdə və s.). Dastandakı bu ifadə quşun ağac başındakı təsviri və
təqdiminin oturaq həyatdan gələn sonrakı transformasiyasıdır. Sağ tərəfdəki
qızıl quşun (dastanda qızıl toyuq), sol tərəfdəki ağacın başında isə gümüş
quşun oturması şərqlə qərb bölgüsünün (qarşıdurmasının) dastanda simvolik
təqdimidir” (6, s. 163-164).
Doğrudan da, toyuq zoomorfik modeli türklərin oturaq yaşam tərzinə
keçməsi ilə əlaqədar olaraq mədəni-məişət həyatının doğurduğu təsirin
nəticəsində əski quş onqonlarının sonrakı transformativ variantı kimi ortaya
çıxmışdır. Türklərin oturaq həyat tərzini modelləşdirən toyuq zoomorfik
zaman modelinin on iki illik təqvim sistemində yer alması, təqvim miflərinin
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qədim türklərin mədəni-məişət yaşam tərzini özündə əks etdirməsini göstərən
daha bir qiymətli fakt kimi dəyərləndirilməlidir.
Zamanın it zoomorfik modeli
On iki illik təqvim sistemində yer tutan zoomorfik modellərdən biri də it
zoobrazıdır. İt obrazı ilə bağlı mifoloji motivlər 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 göstərir. Bir Çin mifoloji mətnində
göstərilir ki, böyük tufandan sonra hər tərəfi su basdığından acından ölmə
təhlükəsi yaranır. Belə bir vaxtda it su basmış sahələrdən keçib kifayət qədər
yaxşı cücərmiş düyü gətirir. Çəltik əkinçiləri onu nəmli torpağa əkir. Düyü
tez boy atır və yetişir. Bununla da camaat aclıqdan canını qurtarır (26, s. 40).
C.C.Freyzer öz məhşur “Qızıl budaq” əsərində Fransa, Almaniya və
slavyan ölkələri xalqlarının təsəvvürlərində itin ruzi-bərəkət hamisi kimi
geniş yayıldığını qeyd edir (24, s. 468-471).
İt obrazının ruzi-bərəkət rəmzi kimi özünü göstərməsi Azərbaycan
mifoloji mətnlərində aşağıdakı kimi əksini tapır: “Qədimlərdə buğdanın
sünbülü yerdən başacan dən imiş. Çörək o qədər bol imiş ki, insanlar
başlayırlar qudurmağa. Çörəyi zibilliyə atırlar, qədrini bilmirlər. Allahın da
insanlara qəzəbi tutur, çörək çəkilir göyə. İnsanlar yeməyə heç nə tapmayıb
az qala acından ölürlər. İt üzünü göyə tutub ulayır, deyir ki, ay Allah
sahibimiz elə eləyib, bəs bizim günahımız nədir? Allahın itə yazığı gəlir,
çörəyi qaytarır yerə. İtə də deyir ki, bu ruzini sənə verirəm, insanlar da sənin
hesabına yesinlər” (27, s. 102).
Burada itin xilasedici funksiyası da aydınca görünür.
Əski türk dünyagörüşündə it əcdad kultunu da ifadə etmişdir. Məsələn,
“bir əfsanəyə görə qırğızlar bir qırmızı köpək ilə bir Tatar şahzadəsindən
törəmişdir” (5, s. 112).
Bununla belə, ümumtürk mifoloji düşüncəsində it obrazı ilə bağlı
mifoloji görüşlər o qədər də geniş əksini tapmır. Yəqin elə bu səbəbdən
B.Ögəl qeyd edir ki, “...türklərə görə köpək çirkin və pis heyvandır. “Köpək
ata”, “köpək ana” etiqadı ya Şərqi Sibirin buzlarla örtülü tunduralarında
yaşayan proto-monqollardan, yaxud da Tibetin vəhşi dağlarından, qocaları
ölümə tərk edən Tibet qövmlərindən gəlirdi. Kitanlarda köpəklə əlaqədar bir
çox qurban mərasimləri və etiqadlar vardır” (12, s. 553).
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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.
Zamanın donuz zoomorfik modeli
Murat Uraz qeyd edir ki, tunukların onqonu donuz idi: “Onqonu donuz
olan boy da qışın başında Sarı Xana bir donuz yavrusu qurban edərdi” (5, 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” (5, s. 179).
Bununla belə başqa türk tədqiqatçısı B.Ögəl donuzla bağlı mifoloji
görüşlərin proto-monqollarda geniş yayıldığını və bunun türk dünyagörüşünə
də təsir etdiyini qetd edərək fikrini belə əsalandırır: “... Sibirdə ən mühüm ov
heyvanı ayı idi. Kitanlarda və monqollorda isə vəhşi donuzdur. Türklər donuz
saxlamazdılar. Proto-monqolların ən əsas əhilləşdirilmiş heyvanları isə donuz
idi. Buna görə prof. Eberhard kitanlardakı bu donuz kultu kökünün şimalda
yaşayan proto-monqol qəbilələrindən biri olan şih-veylərdən gəldiyini
söyləyir. O, bu barədə çox haqlıdır. Çünki bu şimal monqolları daim donuz
bəsləyən qövmlər kimi şöhrət qazanmışdılar. Yenə bu kitan əfsanəsindən
məlum olduğuna görə, donuz başı daim salamlanan və ehtiram bəslənən bir
şeydir” (12, s. 554).
Hər halda, faktdır ki, 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 buyurulur) 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.
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Işin elmi nəticəsi: Məqalədə on iki illik türk təqvimində illərin təmsil
edən on iki zoomorfik modelin hər birinin ayrı-ayrılıqda daşıdığı mifoloji
semantika müxtəlif nəzəri metodlardan istifadə olunmaqla üzə çıxarılır.
Təqvimin on iki zoomorfik zaman modelinin zaman (zaman-məkan
kontinumu) ilə əlaqəli mifoloji funksiyalarının aşkara çıxarılması bütövlükdə
ümumtürk mifoloji düyagörüşü sisteminin zaman məfhumu ilə bağlı
məqamlarını bərpa etməyə xidmət edir.
Işin elmi yeniliyi: Məqalədə on iki illik türk təqvim sisteminə
mifoloji aspektdən yanaşılmış, heyvan obrazı ilə təmsil olunan illər
mifopoetik təfəkkürün spesifik tələbləri çərçivəsində zamanın zoomorfik
modelləri kimi təhlilə cəlb olunur. Ilk dəfə olaraq, həmin zoomorfik
zaman modelləriinin ehtiva etdiyi ümumtürk təfəkküründə özünəməxsus
yer tutan təqvim görüşləri, zaman (zaman-məkan kontiniumu) və onun
mifik məfkurədə qavranılması, təqdim olunması prizmasından saf-çürük
edilir.
Işin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədən ali məktəblərin filologiya
fakültələrində şifahi xalq ədabiyyatı üzrə, xüsusən də mifologiya bölməsi
üzrə tədris aparılması zamanı (o cümlədən fəlsəfə fakültələrində
insanların ilkin düşüncə tərzinə malik olduqları dövrlərdə zaman (zamanməkan) məsələlərindən bəhs olunarkən), müəllimlər, tələbər tərəfindən
istifadə edilməsi faydalı ola bilər. Həmçinin, folklorda və ələl-xüsus da
mifologiyada zaman məsələləri, təqvimi görüşlərlə bağlı araşdırmalar
aparılarkən tədqiqatçılar üçün də lazımlı sayıla bilər.
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Xülasə
Qədim türk zoomorfik təqvim modeli
Zaman məfhumu türk mifoloji təfəküründə həm də heyvan qiyafəsində
qavranılır. Bu zamanın mifoloji təfəkkürdə zoomorfik modelləşməsi adlanır.
On iki heyvanı təmsil edən qədim türk təqvimi zamanın modelləşməsi
baxımından xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir.həmin on iki illik təqvim sistemi
zaman anlayışını on iki müxtəlif heyvan modeli kimi təqdim edir. Zamanın
müəyyən bir vaxt kəsiyini təmsil edən hər bir heyvan modeli zaman-məkan
kontiniumu ilə bağlı mifoloji funksiyaları özündə cəmləşdirir. Burada əjdaha
və ilan zoomorfik modelləri xaosu, səhmansızlığı, məkansızlığı, zamansızlığı
simvolizə edir. Siçan zoomodel xtonik aləmi, yeraltı dünyanı, toyuq
zoomodeli göyü, səmanı simvollaşdırır. Öküz zoomorfik modeli kainatın,
kosmosun, o cümlədən gündüzüzün, səhərin simvolu kimi özünü göstərir.
Təqvimdəki meymun və dovşan zoomorfik modelləri şərq dünyagörüşünün
təsiri kimi özünü biruzə verir. Sırf türk mifik təfəkkürünə xarakterik olan at
zoomorfik modeli fövqəlzamani, fövqəlməkani funksiyaları özündə ehtiva
edir. It zoomorfik modeli ruzi-bərəkət, məhsuldarlıq məzmunu özündə
müncərləşdirir. Qoyun (həmçının, at) zoomodeli əski türk kosmik dünya
modelini simvolizə edir. Qaplan (pələng) və donuz zoomorfik zaman
modelləri də bir sıra mifoloji semantik laylarla yüklənmişdir.
Резюме
Древнотюркская зооморфическая
календарная модель
В тюркском мифологическом мифологическом мышлении
понятие времени воспринимается и в животном облике. Это
называется
зооморфическим
моделированием
времени
в
мифологическом мышлении. Стточка зрения зооморфического
моделирования
времени
особенно
привлекает
внимание
древнотюркский
календарь,
представленный
двенадцатью
животными. Двенадцатилетняя календаря система представляет
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понятие времени моделью двенадцатые разных животных. Каждая
животная модель, представляющая определенный отрезок времени,
обьединяет в себе мифологические функции, связанные временнопространственном континиуумом. Зооморфическая модель дракона
и змеи символизирует хаос, бесвремение, беспространственность.
Зоомодель мыши символизирует хтонический (подземной) мир, а
зоомодель курицы (петуха) символизирует небо. Зооморфическая
модель быка проявляет себя как символ вселенной, космоса, в
томчисле и символ дня. Зооморфическая модель обезьяны и заяца
проявляет себя влиянием мировозрения Востока. Зооморфическая
модель лошади, характерная для тюркского мифологического
мышления, обьединяет в себе вневременные, внепространственные
функции. Зооморфическая модель собаки – символ плодородия.
Зооморфическая модель овцы (в том числе лошади) символизирует
древнетюркскую космическую модель мира.
Зооморфическая
модель каплана (тигра) и свиньи охватывает в себе специфическую
мифологическую семантику.

Summary
The old Turks zoomorphogical
model of calendar
In the turks mythical thinking the conception of time also perceives in
image of
animals. This is called zoomorphogical model of time In the mythical
thinking. From zoomorphogical model of time view point calendar which
is representing twelve animals especially collects attention. Twelve yearly
system of calendar represents conception of time as model of twelve
animals. Every model of animals which is representing concrete part of
time collects in itself mythological functions connected with time-place
continuum. Zoomorphogical model of dragon and snake symbolizes
chaos, untime, unplace. Zoo model of mouse symbolizes chaotic
(underground) world, but zoo model of hen symbolizes sky. Zoo model
of ox shows itself as symbol of cosmos, universe and symbol of day.
Zoomorphogical model of monkey and hare shows itself influence of
world outlook of the East. Zoomorphogical model of horse which is
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characteristically for turks mythological thinking embraces timeless,
placeless functions. Zoomorphogical model of dog is symbol of
productivity. Zoomorphogical model of sheep (also model of horse)
symbolizes old turks cosmical model of time. Zoomorphogical model of
kaplan (tiger) and swine embrace specific mythological functions.

Açar sözlər: mif, zaman (zaman-məkan kotiniumu), model,
zoomorfik model, zoomodel, siçan, öküz, qaplan (pələng, pars), dovşan,
əjdaha, ilan, at, qoyun, meymun, toyuq, it, donuz.
Ключeвые слова: миф, время (пространственно-временной
континум), модель, зооморфическая модель, зоомодель, 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,
zoomorphogical model, zoo model, mouse, ox, tiger (pars), hare, dragon,
snake, horse, sheep, monkey, hen, dog, swine.
Çapa təqdim edən:
Çapa tövsiyyə edən:

Filologiya üzrə fəlsəfə dоktoru S.G.Rzasoy
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GÜLNARƏ ƏLƏDDİN QIZI SEYİDOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademsiyası
Folklor İnstitutu
«Tədqiqlər» də «Kitabi-Dədə Qorqud» oğuznamələri:
tədqiq tarixi və poetika məsələləri
Məsələnin qoyuluşu: «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair
tədqiqlər» (qısaltması: «Tədqiqlər» – G.A.) məcmuəsinin I-XXXI
saylarında Azərbaycan dastanlarına dair araşdırmalar içərisində «KitabiDədə Qorqud» (qısaltması: KDQ – G.A.) oğuznamələri haqqında
məqalələr sayına və məzmununa görə sanballı yer tutur. Sayı 40-a çatan
məqalələr mövzu baxımından KDQ-nin tədqiq tarixi (3 məqalə), poetikası
(17 məqalə), özünəqədərki və sonrakı epik ənənə ilə əlaqəsi (9 məqalə),
tarixlə bağlılığı (3 maqalə), tekstologiya və dil (8 məqalə) məsələlərini
əhatə edir. Qeyd edək ki, «Tədqiqlər»in X sayı ayrıca olaraq KDQ-yə həsr
olunmuşdur və sözü gedən 40 məqalənin yarısı – 20-si bu sayın payına
düşür.
İşin məqsədi: Tədqiqatda qarşıda duran əsas məqsəd «Tədqiqlər»
məcmuəsində çap olunmuş materiallar əsasında KDQ-nin, təqribən, yarım
əsrlik tədqiq tarixini öyrənməkdir. Bu, çox böyük mövzu olduğu üçün
qarşıya qoyulan əsas məqsəd iki istiqamətdə – tədqi tarixi və poetikam
məsələləri aspektlərində gerçəkləşdirilmişdir.
KDQ-nin tədqiq tarixi.
«Tədqiqlər»də abidənin tədqiq tarixi ilə bağlı məqalələrin sayı
nisbətən azdır: 3 məqalə. Lakin burada bir amilə diqqət verilməlidir.
Birincisi, «Tədqiqlər»də KDQ-nin müxtəlif sahə problemlərinə həsr
olunmuş tədqiqatlarda yeri gəldikcə hər sahənin tədqiq tarixinə də
toxunulmuş, mövzunun nə dərəcədə öyrənilməsi ilə bağlı olaraq əvvəlki
araşdırmalardan da söhbət açılmışdır. Lakin həmin məqalələr sırf tədqiq
tarixinə həsr olunmadığı üçün biz onları bağlı olduğu sahə mövzuları üzrə
təhlilə cəlb etməyi daha münasib hesab etdik. KDQ-nin tədqiq tarixi adına
o məqalələr seçildi ki, bunlar sırf bu mövzu ilə bağlıdır. Məqalələrdən
ikisi KDQ-nin məşhur tədqiqatçılarından Əmin Abid və Həmid Araslının
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fəaliyyətinə (bax: 1; 2;), biri abidənin qərbli tədqiqatçılarına həsr
olunmuşdur (bax: 3).
Yaqub Əliyevin «Ə.Abid «Dədə Qorqud kitabı»nın tədqiqatçısı
kimi» adlı məqaləsində KDQ-nin tədqiq tarixi ilə bağlı bir mühüm
məsələnin üzərinə işıq salaraq yazır ki, məşhur Azərbaycan
ədəbiyyatşünası, folklorşünas və tekstoloqu akademik Həmid Araslı
dastanı Kilisli Müəllim Rifətin 1916-cı ildə Türkiyədə nəşr etdirdiyi nüsxə
əsasında 1939-cu ildə Bakıda çap etdirmiş və o zamandan
folklorşünaslığımızda dəfələrlə KDQ-nin əsas tədqiqatının da bu nəşrlə
başladığı qeyd olunmuşdur. Lakin bu gün bizə məlumdur ki, KDQ-nin
Azərbaycan şəraitində ilk tədqiqatçısı Əmin Abid olmuşdur. O, 1926-cı
ildən başlayaraq KDQ-yə silsilə məqalələr həsr etmiş və dastanı, demək
olar ki, hərtərəfli təhlil etmişdir (1, 178).
Y.Əliyevin bu məsələyə diqqət yetirməsi təsadüfi deyildir. Əslində,
Ə.Abidin adı türkoloqlara məlum olsa da, KDQ-nin tədqiq tarixinin
H.Araslı ilə başlanmasının əsas səbəbi odur ki, Ə.Abid 37-ci il
repressiyaları zamanı «xalq düşməni» elan edilərək məhv edilmişdir. Hələ
Y.Əliyevdən qabaq (1987-ci ildə) tədqiqatçı Əli Şamil Ə.Abid haqqında
KDQ-nin ilk azərbaycanlı tədqiqatçısı kimi bəhs etmişdir (bax: 4). Daha
sonra başqa bir yazısında onu «qorqudşünaslığımızın əsasını qoyanlardan
biri» adlandırmışdır (5, 159). Eləcə də Ə.Abidin tədqiqatçısı Bədirxan
Əhmədov da onun haqqında KDQ-nin ilk tədqiqatçısı kimi bəhs edərək bu
böyük alim və şəxsiyyətin sovet dövləti tərəfindən tapdalanmış haqqını
qaytarmağa çalışmışdır (bax: 6).
Nüşabə Araslının «Kitabi-Dədə Qorqud» H.Araslı tədqiqatında» adlı
məqaləsində görkəmli qorqudşünas alim, abidənin Azərbaycanda ilk
nəşrini həyata keçirmiş, həm də bu fəaliyyətinə görə stalinizm epoxasında
mənəvi basqılara məruz qalmış H.Araslının araşdırmalarına həsr
olunmuşdur (bax: 2). Müəllif abidənin tədqiq tarixi ilə bağlı daha geniş
təfərrüatların üzərinə işıq saçaraq yazır ki, KDQ-nin Azərbaycanda 1920ci illərin axırında A.Musaxanlı, İ.Hikmət, Ə.Abid və başqa görkəmli
alimlərin səyi ilə başlanan tədqiqinin günümüzə qədər davam edən tarixi
keşməkeşliyi ilə seçilir (2, 11). N.Araslı məqalədə bu «keşməkeşli tarixə»
H.Araslının fəaliyyəti fonunda nəzər salaraq oxuculara tədqiqatdan
qıraqda qalmış bir çox maraqlı və qiymətli faktlar təqdim etmişdir.
Vəfa İbrahimova «Kitabi-Dədə Qorqud» və «Koroğlu» eposları
haqqında Qərb şərqşünaslarının tədqiqatına dair» adlı məqaləsində
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əvvəlcə ingilisdilli qaynaqlarda ən çox araşdırılan, öyrənilən dastanın
KDQ olmasını vurğulamış (3, 115), daha sonra isə Ahmed Edib Uysal,
İlhan Başgöz kimi alimlərin KDQ haqqında ingilis dilində çap olunmuş
məqalələrinin məzmun və mündəricəsindən bəhs etmişdir (3, 115-121).
Məlumdur ki, KDQ-nin tədqiq tarixi daim Azərbaycan qorqudşünas
alimlərinin diqqətində olan məsələdir. «Tədqiqlər»dəki bu üç məqalə də
ümumən milli qorqudşünaslığın tərkib hissəsi olmaqla aktual problemlərə
həsr olunmuşdur.
KDQ-nin poetikası.
«Tədqiqlər»də KDQ ilə əlaqədər çap olunmuş məqalələr içərisində
poetika məsələləri kəmiyyət və məzmun baxımından çoxluq təşkil edir: 17
məqalə. Abidəyə bu coşqun tədqiqatçı marağının səbəbləri Yaşar
Qarayevin məcmuənin ayrıca olaraq KDQ-yə həsr olunan 10 sayının
(2001-ci il) birinci (giriş) məqaləsi kimi verilmiş «Bütün xalqların və
dövrlərin kitabı» adlı əsərində belə izah olunur: «Min üç yüz ildir ki,
Qorqud xalqın qan və gen yaddaşı kimi yaşayır və özündən əvvəlki min
üç yüz ilin də bədii və genetik arxetipini hər sətrində, hər sözündə yaşadır.
Üstəlik, növbəti, min üç yüz il üçün də ən sabit, etibarlı, mənəvi-əxlaqi
kodlar və genlər yenə bu «ana kitabın» bətnində və ruhunda qorunub
saxlanır. Müstəqillikdə minillik və əbədilik üçün əsaslar, xalqlarla
kültürlər, yer və göy, torpaq və millət, təbiət və ekologiya arasında
davranış və rəftar kodeksi, qanun və ana yasa... – hamısı, hamısı öz əksini
bu kitabda tapır» (7, 4). Yaşar Qarayevin Bəkir Nəbiyevlə yazdığı başqa
bir əsərdə göstərildiyi kimi, bu, elə bir kitabdır ki, təkcə tədqiqatçıların
yox, bütöv xalqımızın mənəvi-idraki ehtiyacı ona bağlıdır: «Kitabi-Dədə
Qorqud» oğuz xalqlarının şah əsəri, ata kitabıdır, Azərbaycan
mentalitetinin, bütün türk dünyasının yaradıcı dühasının hələlik əldə olan
ilk ən böyük və ən mükəmməl bədii ifadəsidir. Bu dastan həm də xalqın
həyatının epik lövhələrini, onun əxlaq və mənəviyyatını, davranış
mədəniyyətini, estetik zövqünü, gözəllik anlayışını, humanizmini,
vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq keyfiyyətlərini, sevgidə dəyanət, ataya-anaya
şəfqət və ehtiram duyğularını bədii vasitələrlə əks etdirən qanunlar
məcəlləsi, zəngin biliklər ensiklopediyasıdır» (8, 16-17).
KDQ-nin görkəmli təqiqatçılarından olan Məmməd Hüseyn
Təhmasibin məcmuənin 1-ci və 2-ci saylarında (1961, 1966-cı illər) çap
olunmuş irihəcmli məqalələri, əslində, abidənin poetikası haqqında,
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demək olar ki, bütün məsələləri əhatə edən vahid bir əsər olub, iki məqalə
halında verilmişdir (bax: 9; 10).
Hər iki məqalə eyni adla – «Dədə Qorqud» boyları haqqında»
adlanır. Burada bəhs olunan məsələlərin çeşidi çox genişdir. Birinci
məqalədə «Dədə Qorqud» boylarını «bu gün əksər rayonlarımızda tam
coşqun bir həyatla yaşayan və yeni məzmunlu, yeni ideyalı müasir əsərlər
hesabına getdikcə daha da zənginləşən xalq dastanlarımızın qədim
nümunələri olduğunu şəksiz» məsələ hesab edən tədiqqatçı «Dədə
Qorqud»la müasir dastanlarımız arasındakı fərqi «sələflə xələf arasındakı
fərqdən artıq» hesab etməmişdir (9, 4),
M.H.Təhmasib birinci məqalədə ardıcıllıqla ümumən KDQ-nin
Qafqaz mühiti ilə bağlılığı, boylardakı toponimlərin, poetik formaların
çağdaş Azərbaycanla toponimiyası və aşıq şeirilə bağlılığı, ozan, dədə
anlayışları, boyların yaranma və yazıya alınma tarixi, Oğuz xan obrazı,
oğuzların mənşəyi, boylarda təqdim olunan Oğuz elinin məişət-təsərrüfat
həyatı, mənəvi dünyası, ailə-məişət münasibətləri, ayrı-ayrı qəhrəmanların
obrazında təcəssüm edən alplıq xarakteri, boylardakı rəqəmlərin əsatirimifik mənaları, abidənin başqa oğuznamələrlə, türk xalqlarının
qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanları, nağılları, epik söyləmələri və s. ilə
əlaqəsi məsələlərindən, Salur Qazan, Bamsı Beyrək kimi obrazlardan bəhs
etmişdir (9, 5-51).
Müəllif eyniadlı ikinci əsərini «ikinci məqalə» qeydi ilə verərək
əvvəlki tədqiqatını burada da davam etdirmişdir. Məqalədə qəhrəmanlıq
dastanlarını üç qrupa bölən M.H.Təhmasib «bunlardan sayca ən az,
mənşəyinə görə isə ən uzaq keçmişlərlə bağlı olanları əsatiri görüşlər,
müxtəlif kultlar, bahadırlıq nağılları, yaxud çox qədim əfsanə-rəvayətlərlə
səsləşən dastanlar» olduğunu göstərib, «Basatın Təpəgözü öldürdüyü
boy»u bunun ən yaxşı nümunəsi hesab etmişdir (10, 5).
Təldqiqatçı məqalədə çox geniş şəkildə «Basat-Təpəgöz» boyunun
mifoloji-poetik xüsusiyyətlərindən, bu aspektdə «Ər öz arvadının
toyunda» beynəlxalq süjetindən söhbət açmış, Homerin «Odisseya» əsəri,
«Sindibad» nağılı, «Nart» eposu ilə tipoloji müqayisələr aparmışdır (10,
6-29).
Hər iki məqalədə KDQ-nin poetikası ilə bağlı çoxsaylı və maraqlı
məsələlərə toxunulmuşdur. M.H.Təhmasib eposla bağlı bu gün belə
tədqiqatçıları düşündərən və hələ də cavabı tapılmamış məsələlərdən də
söhbət açmışdır. Məs., tədqiqatçı «Basat-Təpəgöz» boyunda maraqlı bir
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məsələyə toxunmuşdur: «Diqqət edilsə, boy, əslində, oğuzların eponimi
(ilkin əcdadı – G.A.) hesab edilən əsatiri Oğuz xanın özü ilə bağlıdır.
Dastanın lap başlanğıcında, doğrudan-doğruya, Oğuz xanın özündən və
ilxıçısından danışılır. Sonra Uzan (Ozan – G.A.) birdən-birə əhvalatı
Bayandırla, Qazanla və sair bahadırlar ilə bağlayır» (10, 5).
Ümumiyyətlə, görkəmli qorqudşünas M.H.Təhmasib KDQ ilə bağlı
bu araşdırmalarını öz monoqrafiyasında ümumiləşdirmişdir (bax: 11).
Qorqudşünas alim Bəhlul Abdullanın KDQ-nin poetikası ilə bağlı
məqalələri mifik dağ-dərə obrazları, «işıq» ifadəsi və rəng simvolikası
məsələləri ilə bağlıdır (bax: 12; 13; 14). Müəllif «Kitabi-Dədə Qorqud»da
gerçəkliyin etnomifik qavrayışı (dağ və dərə motivi)» adlı məqaləsində
göstərir ki, eposda «Oğuz cəmiyyətinin əhatə olunduğu təbiətdə dağlar,
daşlar, dərələr, təpələr seçilən, sayılan məqamdadır» (12, 35). Oğuzlar
həm də dağları, daşları, qayaları deyiləni başa düşən, səsə səs verən, xoş
niyyətlə keçənə keçid verən, xəbər çatdıran, sığınaq verən, uğur
arzulayan, bəddualardan qoruyan, hətta qeyzlənən zənn etmişlər. Odur ki,
onlarla danışır – xəbərləşir, dağlara salam verir, dağlara and içir, dağların
şəfaverici, qida, su qaynağı olmalarına inanırlar. Dağa bu sayaq baxış,
sözsüz ki, əski təsəvvür, inam-etiqadlarla bağlı məsələdir (12, 35). Öz
fikirlərini folklordan, etnoqrafiyadan, müxtəlif inanclardan, orta əsr yazılı
abidələrindən və s. gətirdiyi nümunələrlə təsdiq edən tədqiqatçı abidədə
adları çəkilən dağların hər birindən ayrıca bəhs edir. Maraqlıdır ki,
B.Abdulla dərə obrazının dağın əksinə olan anlayışlarla bağlılığını aşkar
etmiş və bunun səbəbinə belə izah vermişdir: «Abidədə dərə dağ-daşın,
təpənin tam əksi olaraq ölüm-itim, qəbahətli işlər məkanı bilinir.
Məsələyə əski təsəvvürlər, ayrı sözlə, mifoloji görüşlər baxımından
yanaşdıqda Dağ-Dərə, uyğun olaraq, bir növ, Yerüstü – işıqlı, Yeraltı –
qaranlıq dünyanın rəmzi səciyyəsini özündə birləşdirir» (12, 48).
Tədqiqatçının «Bir daha «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı «işıq»
haqqında» məqaləsi mübahisəli bir məsələyə – «işıq» ifadəsinə həsr
olunmuşdur (bax: 13). B.Abdulla bu ifadə haqqında hələ 1982-ci ildə bəhs
etmiş (bax: 15), ancaq daha sonra bu məsələ haqqında qorqudşünaslıqda
fərqli fikirlər meydana çıxmışdır. Müəllif məqalədə bu sözün oxunuşuna
dair KDQ-nin müxtəlif nüsxələrindən, nəşrlərindən nümunələr gətirir və
əlafə faktlar cəlb edərək, bütün mübahisələrə rəğmən öz fikrini belə
yekunlaşdırır: «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı «işıq» döyüş-vuruşda rəqibin
gözünü qamaşdırmaq üçün alına bağlanır. Müxtəlif təyini əlamətləri olan
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«işıq» elə işıqdır. Qılıncın adı qılınc, qalxanın adı qalxan, oxun adı ox
olan kimi. Onu (başqa müəlliflərin təqiqatlarında olduğu kimi – G.A.)
dəbilqə, zireh, aşıq, düymə və s. adlandımaq məntiqdənqıraqdır» (13, s.
140-141).
B.Abdulla «Kitabi-Dədə Qorqud»da rəng simvolikası» məqaləsində
boz rəngin abidədəki leksik, poetik, mifik, sosial, siyasi, etnopsixoloji və
s. mənalarından söhbət açmışdır (bax: 14, 74-82). Tədqiqatçının digər
əsərlərinə nəzər saldığımızda görürük ki, o, məqalələrdəki problemlərlə
çox geniş şəkildə məşğul olmuş və bütün bunlar barəsində öz kitablarında
daha əhatəli planlarda bəhs etmişdir (bax: 16; 17; 18).
«Tədqiqlər»də KDQ-nin poetikası ilə bağlı məqalələrə ümumi
şəkildə nəzər saldığımızda belə bir təmayül müşahidə olunur ki,
Azərbaycan qorqudşünaslığı zaman keçdikcə daha dərin və mürəkkəb
problemlərin həllinə yönlənmişdir. Bu cəhətdən Füzüli Bayatın «KDQ
mətnində etnopsixoloji qarşıdurma (atlı köçəri şüuru)» adlı məqaləsi də
səciyyəvidir (bax: 19). Müəllifin əsas tezisləri bunlardan ibarətdir:
1. Dədə Qorqud oğuznamələri o zamanın oğuzlarının etnopsixoloji
dəyərlərini kodlaşdıran mətndir. Mətn strukturunda atlı köçəri şüurdan
doğan etnopsixoloji özəlliklər ikili qarşıdurma bloklarında gerçəkləşir (19,
74).
2. KDQ-da atlı köçəri şüuru İslam mədəniyyəti ilə sintezdədir.
Dünya artıq köçəri-maldar prizmasından deyil, həm də müsəlman
əxlaqından qavranılır. Mifoloji çağın özümüzkü-özgə qarşıdurması
müsəlman-kafir, haqq-nahaqq, Tanrı-büt əksliyinə transformasiya
olunmuşdur (19, 77).
3. Oğuzlarda ruh, kafirlərdə birlik güclüdür. Atlı mədəniyyətin
bazasında ilahi ruh təbiətin təmizliyi ilə vəhdətdə, qarşılıqlı ahəngdədir
(19, 78).
4. Heyvan saxlayan və heyvançılıq mədəniyyəti oğuzların
etnopsixologiyasını müəyyənləşdirən əsas amildir (19, 79).
5. Atlı köçəri şüur tipində fərdiçilik, xüsusi mülkiyyətçilik
psixologiyası hakimdir (19, 79).
6. Atlı köçəri şüuru üçün səciyyəvi olan soy-nəsil şəcərəsini bilmək
KDQ-də xüsusi vurğulanır (19, 81).
7. Atlı köçəri şüurunun ən bariz şəkillərindən biri də süfrə
dağıtmaqdır (19, 81).
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8. Atlı köçəri cəmiyyətdə tayfa strukturlarının dövlət aparatına
nisbətdə daha çox stabil olması hökmdar kultunun yaranmasını önləyən
cəhətlərdən biridir (19, 82).
Qeyd edək ki, F.Bayat oğuz mədəniyyəti və onun tərkib hissəsi olan
oğuznamə dastanlarını ardıcıl şəkildə tədqiq edir. Bu səbəbdən müəllifin
təhlil etdiyimiz məqaləsi, əslində, onun oğuz dastanları ilə bağlı
kitablarında (bax: 20; 21) olan məsələlərlə sıx bağlıdır.
Cəlal Bəydili (Məmmədov) «Qorqud atanın advermə funksiyası
haqqında» adlı məqaləsində Qorqud atanı advermə funksiyası baxımından
çox əski köklərlə – İlkin Ana və ya Ulu (Yer) Ana deyilən arxaik
strukturlu
mifoloji varlıqla bağlamışdır. Müəllifə görə, türk
mifologiyasında və ümumiyyətlə, mifoloji dünya modelindəki yeri
yaradıcı, quruyucu funksiyaları ilə müəyyən olunan həmin varlıq bir neçə
dəfə transformasiyaya uğramış, bir neçə statusdan keçmiş olan bir
kompleksdir. Boz Qurd, Xızır, İrkıl Xoca, Uluq Türk, Al, Nurani dərviş,
küp qarısı, Xızr və Dədə Qorqud kimi obrazlara parçalanaraq
diferensiasiyaya getdiyindəndir ki,
həmin mifoloji İlkin Ana
genekompleksindən – əsli bütün olandan çıxaraq bir sıra obrazlara çevrilib
müstəqil hami ruhlar funksiya daşıyıcısı olmuşlar (22, 29).
Qorqud Atanın advermə funksiyasını KDQ-dən, o cümlədən digər
türk folklor mətnlərindən gətirdiyi nümunələr əsasında geniş şəkildə
araşdıran müəllif öz fikirlərini belə yekunlaşdırır: «Türk etnik-mədəni
sistemində Qorqut Atanın kainatda olan nə varsa hamısına ad verməyi ilə
bağlı inanış Qorqutu həmin məna aləminin yaradıcısı kimi
səciyyələndirməyə imkan verir. Qorqutun yaratdığı bu aləmdə hər bir sözad onun və yalnız onun mahiyyətidir, orqanik olaraq da yalnız ona – adını
daşıdığı varlığa məxsusdur. Bu ad – söz görüntünün deyil, həmin
simvollar aləminin, «Vilayətnamə»dəki deyilişlə «məna aləminin»
mahiyyəti, cövhəridir» (22, 38).
C.Bəydilinin (Məmmədovun) məcmuədəki bu araşdırması onun bir
çox illər ərzində ardıcıl olaraq davam etdirilən və kitablarında (bax: 23;
24) ümumiləşdirilən tədqiqatlarının tərkib hissəsinə aiddir.
Oruc Əliyevin «Folklorda çevrilmələrin funksiyası» adlı
məqaləsində KDQ-nin «Bamsı Beyrək boyu» Azərbaycan nağılları ilə
müqayisə edilmiş, əsasən, geyimdəyişmədə təzahür edən çevrilmə
funksiyası faktlar əsasında tədqiq olunmuşdur (bax: 25). Müəllifin
müşahidələrinə görə, çevrilmələrin bir çoxu qəhrəmanın xilas olması,
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gizlənməsi, düşmənlərdən canını qurtarması funksiyasını yerinə yetirir
(25, 102).
KDQ və nağıları müqayisəli şəkildə öyrənən O.Əliyev epik zamanla
bağlı çox ciddi elmi qənaətə gələrək yazır ki, sehr, ovsun, tilsim zamanı
qısaltmağa qadir olduğu kimi, bəzən öz gücü, qüdrəti ilə bu zamanı
uzatmağa da qadir olur (25, 107). Nağıllardakı çevrilmələrin dastanlarla
bağlı olduğuna diqqət çəkən müəllif bunların eyni mənşəyə gedib çıxması
nəticəsinə gəlir: «Nağıllarda geniş yayılmış çevrilmələr, geyimdəyişmələr
əski köklərdən qaynaqlanır. Bir-birilə sıx şəkildə qaynaqlanır, bir-birilə
sıx şəkildə bağlıdır və yer-yer dastanlarda da nüfuz etmişdir» (25, 114).
O.Əliyevin çevrilmələrlə bağlı bu məqaləsi onun daha çox nağıllarla
bağlı tədqiqatlarının (bu tədqiqatların ümumiləşmiş nəticəsi üçün bax: 26)
tərkib hissəsidir və müəllif məqalədə çevrilmə funksiyasını nağıl-dastan
(KDQ) paralelləri üzərində təhlil etmişdir.
«Tədqiqlər»də Seyfəddin Rzasoyun KDQ-nin poetik strukturu ilə
bağlı məqalələri eposun mifoloji və mərasimi poetikasına həsr
olunmuşdur (bax: 27; 28; 29). Müəllifin məcmuənin 11-sayında (2002-ci
il) çap olunmuş «Oğuz mifinin invariant strukturundan» adlı məqaləsi
maraqlı bir məsələyə – KDQ-də müşahidə olunan zaman
uyğunsuzluqlarına (anaxronizmlərə) həsr olunmuşdur (bax: 27). Müəllif
yazır ki, KDQ-ni araşdıranlar ayrı-ayrı boylardakı epik elementlərin bütöv
epos müstəvisində uyğunsuzluqları ilə rastlaşırlar. Belə ki, eposda on iki
boydakı hadisələrin ardıcıllıq dinamikası ilə bir sıra obrazların yaşları
uyğunsuzluq, anaxronizmlər yaradır. Tutaq ki, hadisələrin ümumi inkişaf
xətti boyunca bir boyda yetkin igid olan obraz növbəti boylarda daha
«yaşlı» olmaq əvəzinə, birdən-birə dönüb «uşaq» olur. Belə hallar abidədə
kifayət qədərdir (27, 146). S.Rzasoy göstərir ki, tədqiqatçılar bu
uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq üçün boyların düzülüşünü dəyişdirirlər.
Lakin bu da məsələni həll etmir: bir obraz üçün «düzələn» zaman
ardıcıllığı başqa bir obraz üçün «pozulur» (27, 146).
Lakin müəllifə görə boylarda elə uyğunsuzluqlar vardır ki, onları heç
bir yeni sıra düzülüşü ilə aradan qaldırmaq mümkün deyildir. Müəllif
buna nümunə kimi Şöklü Məlik, Qara Təkur Məlik, Buğacıq Məlik kimi
kafir igidlərinin bir neçə dəfə öldürülməsini göstərir (27, 146). Məqalədə
bu məsələ haqqında müxtəlif tədqiqatçı baxışlarını nəzərdən keçirən
S.Rzasoy belə bir qənaətə gəlir ki, KDQ mətnindəki uyğunsuzluqlar bütün
hallarda zaman səciyyəlidir, yəni hadisə-zaman uyğunsuzluqları,
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anaxronizmlərdir. Bu isə problemi epik zaman, onun mifoloji invariantı,
sinxron və diaxron yarusları boyunca götürüb araşdırmağı tələb edir (27,
149). Göstərdiyi yolla gedən müəllif eposda kafir obrazlarının bir neçə
dəfə öldürülməsinin oğuz mifoloji şüurundakı «ölüb-dirilmə» mifologemi
ilə bağlı olması qənaətinə gəlir: «Oğuz-Xaos invariantının zaman
səciyyəli ölüb-dirilmə mifologemini strukturlaşdırması KDQ mətnində
eyni qəhrəmanların eyni kafirləri bir neçə dəfə öldürməsi funksiyasında
paradiqmalaşmışdır (27, 161).
S.Rzasoy tədqiqatçılarda bu məsələyə müxtəlif münasibətin
yaranması haqqında belə bir nəticəyə gəlmişdir: «KDQ mətnində eyni
kafirlərin eyni qəhrəmanlar tərəfindən bütöv abidə miqyasında dəfələrlə
(təkrarən) öldürülməsi müasir tədqiqatçının malik olduğu şüurun tarixi
tipi baxımından uyğunsuzluq, anaxronizm olsa da, canlı eposun tarixi
daşıyıcıları, yəni ifaçı və dinləyici oğuzlar üçün burada heç bir anorma
yoxdur. Həmin çağ oğuz şüuru burada adi olmayan heç nə görmür. Çünki
ifaçı və dinləyici oğuzların tarixi-ənənəvi şüurunda onların vaxtilə malik
olduqları kosmoloji (mifoloji – G.A.) şüurdan qalma paradiqmatik
strukturlar var. Bu strukturlar ölüb-dirilmə sintaqmlı Oğuz-Xaos (OğuzKıat, Oğuz-Qara xan) invariant strukturuna bağlıdır» (27, 160-161).
Tədqiqatçının «Kitabi-Dədə Qorqud»un sonuncu boy süjetinin
kosmoloji strukturu və ritual-mifoloji semantikası» adlanan məqaləsi
irihəcmli (71 səh) olub, eposun ritual-mifoloji poetikasına həsr
olunmuşdur. Məqalə həm məzmunu, həm də quruluşu baxımından
mürəkkəbdir. Qoyulmuş məsələlər, termin və anlayışların bir çoxu
yenidir. Əsərdə, ümumən, KDQ-nin sonuncu boyunun kosmoloji
strukturu, kosmoloji semantikası, süjetin mətnaltı və ikinci süjet planları,
süjetdə qeyri-məntiqi görünən semantemlər, Beyrək obrazının strukturu
(onun statusdəyişdirici funksiyası, qam-şaman və qam-qurd statusları),
sonuncu boy süjetinin ritual-mifoloji semantikası, süjetin funksional
struktur sxemi, süjeti təşkil edən rituallar, süjetin transformativ qatlarının
bərpası, süjetdə sakral qurban semantemi, Beyrəyin sakral qurban statusu,
süjetdə statusdəyişmə ritualının strukturu, süjet kofliktinin strukturu,
süjetin ritual-mifoloji invariantının transformasiya sxemlərinin bərpası və
s. kimi məsələlərdən bəhs olunmuşdur (28, 85-155).
S.Rzasoyun «Oğuz mifoloji epik dünya modelində xaos – «Yalançı
dünya» adlı məqaləsi folklorşünaslığımızda az öyrənilmiş bir məsələyə –
xaos probleminə həsr olunmuşdur (bax: 29). Müəllifin yazdığı kimi, oğuz
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mifində kosmos «Oğuz» adı ilə işarə olunsa da, «oğuzlarda xaosun necə
adlanması məsələsi qaranlıq qalmışdır» (29, 72). Tədqiqatçıya görə, oğuz
türklərinin mifologiyasında zəngin semantikaya malik xtonik dünya –
xaos var. Xaos varsa, demək, onun mifdə nominativ işarəsi də olmalı idi
(29, 72). S.Rzasoy oğuz-türk mifologiyasındakı xaosun adını birbaşa
KDQ eposunun özündə taparaq yazır ki, KDQ-də kosmos-xaos
qarşıdurmasının ilkin mifoloji semantikasının təzahür etdiyi ən tipik
qarşıdurma qoşası Basat-Təpəgöz qarşıdurmasıdır. Hər iki obraz dünya
modelinin ilkin kosmoloji strukturunu aydın şəkildə özündə inikas edir.
Basat – kosmosu, Təpəgöz – xaosu təmsil edir. Təpəgözün mənsub
olduğu xaos dünyası Basat ilə qarının dialoqunda «Yalançı dünya»
adlandırılır (29, 72).
Müəllifin məqalədə sonrakı iki əsas qənəatinə görə, yalan və
yalançılıq xaosun əsas əlamətləridir (29, 74-75) və eposdakı dəli obrazları
xaosla və onun əlaməti olan yalançılıqla bağlıdır (29, 75). S.Rzasoy
məqalədə dastandakı Dəli Domrul və Beyrək obrazlarını təhlil edib,
onların xaosla bağlı olmaları qənaətinə gəlmişdir (29, 75-79).
Qeyd edək ki, S.Rzasoyun bu məqalələri onun oğuz mifologiyası
haqqındakı tədqiqatları ilə bağlıdır və məqalələrdə qoyulan məsələlər
müəllifin kitablarında geniş şəkildə öz əksini tapmışdır (bax: 30; 31; 32).
Səadət Şıxıyeva «Dəli Domrul boyunda bir motivin analoqları» adlı
məqaləsində əsas qəhrəmanın baş mələk Əzrayıla qarşı çıxması motivini
problem kimi qoymuş və islami təfəkkürə yad bu təsəvvürün analoqlarının
qaynağı və izahını daha qədim dini görüşlərdə tapmışdır (bax: 33).
Müəllif sözü gedən motivi çox geniş müqayisələrlə şumer dastanı
«Bilqamıs»da (33, 80-82), Misir rəvayətlərində (33, 82), Tövratda, digər
yəhudi ənənələrində (33, 82-86), başqırd eposu «Ural Batır» dastanında
(33, 86), yunan miflərində (33, 92) və s. taparaq çox maraqlı bir nəticəyə
gəlmişdir: «Əslində, ölüm hökmü verilmiş Dəli Domrulun Əzrayılla
görüşünün özü qeyri-islami hadisə deyildir. Ölüm anında insanların
Əzrayılı görməsi təsəvvürü islamidir. Lakin Dəli Domrulun bu baş mələyə
qarşı çıxmasında islami düşüncənin deyil, qeyri-islami görüşlərin –
yəhudiliyin islama müəyyən dəyişiklərlə nəql olunan rəvayətləri və
şamanlığın təsirini görürük» (33, 90).
S.Şıxıyeva öz tədqiqatında sözü gedən motivi, bir növ, əvvəldən
axıradək izləmiş və
motivin «tamamlandığı» məqamı da
müəyyənləşdirmişdir: «İnsanın, bəlkə də, bütün mövcudiyyəti boyu ölümə
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qalib gəlmək, əbədiyyət qazanmaq istəyi öz həqiqi həllini, zənnimizcə,
irfanda tapdı. Haqq aşiqləri «ölümdən qabaq ölmək» («mətə mə təmutu»)
formulunu irəli sürməklə bu ümümbəşəri sualın cavabını tapdılar. Cismani
ölüm anını gözləmədən ölmək, yəni maddi aləmlə bağları kəsmək, nəfsə
(Əzrayıla deyil) qalib gələrək, cihadi-kəbirdə zəfərə nail olmaq – belə
kamilləşmə yolu ilə ruhani-mənəvi həyatda ölümsüzlük əldə etmək
ideyası ən qədim dövrlərdən etibarən insanın axtardığı sualların
cavabıdır» (33, 95).
Atif İslamzadənin «Amit Soyunun Aslanı» Qazan xan obrazının
mifoloji strukturunun funksional təyini kimi» adlı məqələsində sözü
gedən obraz öz çoxsayı təyinlərindən biri səviyyəsində tədqiqə cəlb
olunmuşdur (bax: 34). Tədqiqatçı «Amit Soyunun Aslanı» təyinini Qazan
obrazının iyerarxiya işarəsi, onun ali statusunu bildirən təyin kimi
müəyyənləşdirmişdir (34, 47). Müəllif bu addakı «Amit» sözünü
tamamilə başqa bir mənada izah edərək, onu əbcəd hesabı (ərəb dilində
hərflərin rəqəmləri bildirməsi – G.A.) ilə əlaqələndirmişdir: «Amit» sözü
əlyazmada «əlif», «mim» və «tə» hərfləri ilə yazılmışdır. Bu hərflərin
əbcəd rəqəmləri ilə cəmi dörd yüz qırx bir edir (əlif – 1, mimi – 40, tə –
400). Bu rəqəmlərin numeroloji formada hesablanması (cəm rəqəm
hesablanıb, sıfırlar atılır) doqquz rəqəmini cəm olaraq ortaya çıxarır.
Doqquz rəqəminin Oğuz kosmoloji strukturunda sakral rəqəm olub dünya
modelinin riyazi düsturunu verməsiylə bərabər, Oğuz soyunu bildirməsi
məlumdur» (34, 48).
Çox geniş və mürəkkəb təhlil aparan müəllifin son qənaəti bundan
ibarət olur ki, «Amit soyunun Aslanı» ifadəsi Oğuz soyunun xaqanını
işarələməklə «kağan» arxetipinin, soy üzərində qurulan kosmoloji
strukturun və ad semantemi olaraq əcdad işarəsinin paradiqması olaraq
aşkara çıxır (66-a, 61). Beləliklə, Qazan xanın Amit soyunun Aslanı
olması təyini də onu Oğuz mifinin paradiqması kimi səciyyələndirir (34,
61).
Fəxriyyə Cəfərovanın «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında
qəhrəmanın əxlaqi keyfiyyətləri» məqaləsində dastan qəhrəmanlarının
fiziki gücü ilə mənəvi keyfiyyətlərinin əlaqəsi araşdırılmışdır (bax: 35).
Müəllif belə bir qənaətdədir ki, fiziki kamilliyə malik olan insan müsbət
əxlaqi keyfiyətlərin ifadəçisi, yaxud daşıyıcısı olmasa, fiziki güc o qədər
də müsbət mahiyyət daşıya bilməz (35, 178).
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Məqalədə Salur Qazan, Qaraca Çoban, Uruz, Yeynək, Buğac,
Səyrək, Basat kimi obrazların mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərini təhlil edən
tədqiqatçı aşağıdakı nəticələrə gəlir:
1. KDQ-də müsbət mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərdən biri borcun yerinə
yetirilməsidir (35, 179).
2. Qorxaqlıq ən böyük qüsur sayılır (35, 180).
3. Oğuz igidlərinin mənəvi keyfiyyətləri onların əsrlər boyunca
qoruduqları ümumi əxlaqi dəyərləri – adət-ənənələridir (35, 181) və s.
Ülkər Nəbiyeva «Cəngavərlik qüdrətinə yüksələn qadınlar»
məqaləsində KDQ-dəki qadın obrazlarını «bütövlükdə oğuz həyatını
tamamlayan obrazlar» kimi səciyyələndirmişdir: «Qadın həyatı, məişəti
və əxlaqı oğuz cəmiyyətinin bir hissəsidir» (36, 64). Eposun özündə
qadınların dörd qrupa ayrıldığını – «Qadınlar dörd dürlüdür: birisi
soldıran soydır, birisi toldıran toydır, birisi evin tayağıdır, birisi necə
söylərsən bayağıdır» (bax: 37, 33 – G.A.) yada salan müəllif onlara
məqalədə başqa bir poetik ölçüdən yanaşaraq qadınları üç qrupda təsnif
etmişdir: «Oğuz eposunda gördüyümüz qadın obrazlarına diqqət yetirsək,
onların hər birinin qılınc qəhrəmanı yox, xan evində yaxşı tərbiyə görmüş,
ər evinə özünün ailə tərbiyəsini, dünyagörüşünü gətirmiş qızlar olduğunu
görərik. Ona görə də eposdakı qadın obrazlarını üç qrupa ayırmaq
mümkündür. Birinci qrupa daxil olanlar xan qızlarıdır. Bunlar Dirsə xanın
xatunu və Qazan xanın xanımı Burla xatundur. İkinci qrupa daxil olanlar
nəzir-niyazla doğulan Banuçiçək, Dəli Domrulun övladlarının anası, Dəli
Domrulun öz anası, düşmən elindən Oğuz elinə gətirilən Təkurun qızı
Selcan xatun, Bəkil oğlu İmranın xatunu və Beyrəyin bacılarıdır. Üçüncü
qrup qadınları isə Beyrəyin qayıdışı məqamındaYalançıoğlunun
Banıçiçəyin dövrəsinə topladığı Qısırca Yengə, Boğazca Fatma, həmçinin
eposun ayrı-ayrı boylarında gördüyümüz düşmən elin əsir götürülmüş saqi
gəzdirən qızları, Burla xatunun qaravaşları və oğuza fəlakət gətirən Pəri
qız təmsil edir. Beləliklə, eposda oğuz elinin qadın cəmiyyətinin, demək
olar ki, bütün zümrələri əks olunur (36, 64).
Bu zümrələrə daxil olan obrazları onların xarakterik keyfiyyətləri
səviyyəsində təhlil edən müəllif belə bir yekun nəticəyə gəlir ki, bütün bu
kimi mənəvi dəyərlərin oğuz eposunda əksi bir tərəfdən eposda qadın
mənəvi qəhrəmanlığının cəngavərliklə yanaşı dayanıb qarşılıqlı şəkildə
bir-birini zənginləşdirməsi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən oğuz eposunun
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zəngin improvizə imkanlarına malik olduğunu göstərməkdədir (36, 68069).
M.Məlikova «Dədə Qorqud kitabı»nda hüquqi məsələlər» adlı
məqələsində oğuzların hüquq sistemindən danışarkən belə bir müddəanı
əsas götürmüşdür ki, bədii planda mifik və real-tarixi dastanlardan ibarət
olan KDQ eposu Azərbaycan dövlətçiliyinin təşəkkülünün sosial-iqtisadi
prosesləri haqqında bitkin təsəvvür yaradır (38, 40). Bu da müəllifə belə
bir fikir söyləməyə əsas vermişdir ki, KDQ Azərbaycanın o zamankı
ictimai-siyasi-hüquqi həyatının kifayət qədər tam mənzərəsini yaradır (38,
40).
Müəllifin məqalədə irəli sürdüyü əsas fikirlər, təqribən, bunlardan
ibarətdir:
1. Oğuzların dövründə ictimai həyat, adamların həyat tərzi sosial
normalarla tənzim edilirdi. Bunlar adətlərdən, ənənələrdən, etik və dini
normalardan ibarət idi. Eposda hüquq normalarının olmasına dair göstəriş
yoxdur (38, 40).
2. Oğuzlarda adət hüquq normaları bəy rütbəsinin verilməsi
məsələlərini də tənzim edirdi (38, 42).
3. Eposda adət hüquq normaları onda xeyli yer tutan ailə
münasibətlərində xüsusən parlaq şəkildə təzahür edir (38, 43).
4. Eposda çox ətraflı və hərarətlə təsvir edilmiş ailə-nigah
münasibətləri nəinki ana, arvad, bacı, həm də qəhrəman, ailə ocağının və
ictimai dayaqların müdafiəçisi hesab edilən, öz həmqəbilələrinin azadlığı
uğrunda kişilərlə bərabər mübarizə aparan qadına xüsusi hörmətin ifadə
edilməsiylə fərqlənir (38, 44).
5. Epos özündə cinayət və cəza məsələlərinə dair nisbətən cüzi
məlumatları ehtiva edir (38,
49).
İşin elmi nəticəsi: Məqalədə əldə olunan nəticələrə görə KDQ-nin
tədqiq tarixi daim Azərbaycan qorqudşünas alimlərinin diqqətində
olmuşdur. «Tədqiqlər»dəki bu mövzuda üç məqalə ümumən milli
qorqudşünaslığın tərkib hissəsi olmaqla aktual problemlərə həsr
olunmuşdur. Məcmuədə KDQ-nin poetikası ilə bağlı 17 məqalə çap
olunmuşdur. Onlar də abidənin poetikasının aktual məsələlərinə həsr
olunmaqla qorqudşünaslığın inkişafında mühüm rol oynamışdır.
İşin elmi yenilikləri: İşdə aşağıdakı elmi yenilklər əldə olunmuşdur:
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1. KDQ-nin poetikası məsələləri məcmuənin 1961-ci ildə çap
olunmuş birinci sayından bugünə kimi diqqət mərkəzində olmuşdur.
Tədqiqatçılar KDQ eposunu Azərbaycan dastançılıq ənənəsinin
inkişafında xüsusi və mühüm mərhələ hesab edərək, onun peotikasının
öyrənilməsini milli dastançılıq ənənəsinin inkişaf tarixinin izlənilməsi
baxımından zəruri hesab etmişlər. Y.Qarayevin öz tədqiqatında abidəni
«bütün xalqların və dövrlərin kitabı» statusunda təsdiq etməsi KDQ-nin
poetikasının bundan sonra da daim diqqətdə saxlanılmasının nəzəri əsasını
ortaya qoyur.
2. «Tədqiqlər»də KDQ-nin poetika məsələləri onilliklər ərzində
məzmunca dəyişmiş, inkişaf etmiş, rus, ümumtürk və dünya
eposşünaslığının uğurları, nəzəri və tətbiqi nəticələri qorqudşünaslığa
gətirilmişdir.
3. Məcmuədə XX əsrin 60-cı illərindəki tədqiqatlarda KDQpoetikası daha çox ümumnəzəri məsələləri əhatə etmişdirsə, sonrakı
onilliklərdə, xüsusilə XXI əsrin əvvəllərinə doğru əsas tematik
istiqamətlər müəyyənləşmişdir. Bu istiqamətlər ümumən dastana millimədəni sistemin əsas xüsusiyyətlərini (milli yaddaşı) özündə daşıyan
abidə kimi yanaşma ilə nəticələnmişdir.
4. M.H.Təhmasibin «Tədqiqlər»in 1-ci sayından başlanan
tədqiqatları, əslində, KDQ-nin poetikası sahəsində əsas bazanı hazırlamış,
Azərbaycan qorqudşünaslığı uzun müddət bu baza əsasında inkişaf
etmişdir.
5. B.Abdullanın məcmuədə (o cümlədən ondan qıraqda) çap
olunmuş tədqiqatlarının nümunəsində qorqudşünaslığa abidəyə
«etnomifik qavrama» təcrübəsi gətirilmişdir. Tədqiqatçının abidəni
etnomik qafrayışı, əsasən, rəng, rəqəm, ayrı-ayrı təbiət, cəmiyyət və
məişət ünsürləri və s. kimi obrazları əhatə edir.
6. F.Bayatın araşdırmaları KDQ-ni Azərbaycan milli düşüncəsinin
etnopsixoloji qaynağı kimi öyrənməyə imkan vermişdir. Müəllif sübut
etmişdir ki, milli düşüncənin tarixi üçün səciyyəvi olmuş keyfiyyət və
xüsusiyyətlər abidədə daşlaşmışdır. Abidəni öyrənməklə Azərbaycan
xalqının milli düşüncə keyfiyyətlərinin tarixi əsaslarını aşkarlamaq olar.
F.Bayatın məcmuədə bu istiqamətdəki tədqiqatı təkcə qorqudşünaslıqda
deyil, həm də Azərbaycan folklorşünalığında KDQ əsasında atlı köçəri
şüurunun öyrənilməsinin ilk təcrübəsidir.

167

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

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр ● XXXIV -2010

7. C.Bəydilinin (Məmmədovun) axtarışları KDQ-nin poetikasının
əsas (mərkəzi) obrazı olan Qorqut Atanı təkcə abidənin deyil,
ümumiyyətlə, milli folklorumuzun mərkəzi obrazı kimi nəzərdən
keçirməyi mümkün edir. Onun Qorqut obrazını milli folklorumuz üçün
səciyyəvi olan Boz Qurd, İrkıl Xoca, Uluq Türük, Al, Nurani dərviş, Xızır
və s. kimi obrazlarla kompleks halda öyrənməsi qorqudşünaslıqda özünü
göstərən «genokompleks» yanaşmanı təzahür etdirir.
8. O.Əliyevin «çevrilmə» düsturunun nümunəsində KDQ və nağılları
müqayisəli şəkildə öyrənən tədqiqatı epik düşüncəni onun ən iri janrları
olan nağıl və dastanların birgə götürülməsi halında tədqiq etməyin
praktiki örnəyi olması baxımından faydalı təcrübədir.
9. S.Rzasoyun KDQ-nin poetik strukturuna Oğuz mifinin bərpası adı
altında yanaşmaları abidəni oğuz-türk mifologiyasının əsas qaynağı kimi
təsdiq etmişdir. Müəllifin oğuz mifini oğuz ayin və mərasimləri ilə birgə
tədqiq etməsi ritual-mifoloji yanaşmanı qorqudşünaslığın tədqiq
istiqamətlərindən birinə çevirmişdir.
10. Məcmuədə S.Şıxıyevanın tətdqiqatı KDQ-nin poetik
quruluşunun qədim şərq epik düşüncə qatları ilə bağlılığını,
A.İslamzadənin tədqiqatı abidənin poetik quruluşunun gizlində qalan
mifik qatlarını, F.Cəfərova və Ü.Nəbiyevanın tədqiqatları qəhrəman
obrazının poetik özünəməxsusluqlarını, M.Məlikovanın tədqiqatı abidənin
Azərbaycan hüququnun tarixi mənbəyi olmasını ortaya qoymaqla
qorqudşünaslığı zənginləşdirmişdir.
11. «Tədqiqlər» ümumən Azərbaycan qorqudşünaslığının inkişafına
mühüm təsir göstərməklə onun əsas bazası hesab olunmuşdur. Məcmuə
uzun onilliklər folklorla bağlı əsas nəşr olduğu üçün KDQ-nin poetikası
ilə bağlı tədqiqatlar da, əsasən, burada nəşr olunmuş, bu da öz növbəsində
məcmuədəki tədqiqatları KDQ-nin poetika məsələləri sahəsində əsas
qaynaq kimi təsdiq edir.
İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədə əldə olunmuş elmi nəticələrdən
nəzəri olaraq qorqudşünaslıq araşdırmalarında, praktiki olaraq ali
məktəblərin filologiya fakültələrində KDQ-nin tədrisində istifadə edilməsi
faydalıdır.
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XÜLASƏ
GÜLNARƏ ƏLƏDDİN QIZI SEYİDOVA
«Tədqiqlər» də «Kitabi-Dədə Qorqud» oğuznamələri:
tədqiq tarixi və poetika məsələləri
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«Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsinin IXXXI saylarında Azərbaycan dastanlarına dair araşdırmalar içərisində
«Kitabi-Dədə Qorqud» oğuznamələri haqqında məqalələr sayına və
məzmununa görə sanballı yer tutur. Sayı 40-a çatan məqalələr içərisində
abidənin tədqiq tarixi ilə bağlı məqalələrin sayı nisbətən azdır: 3 məqalə.
Lakin bu bu üç məqalə də ümumən milli qorqudşünaslığın tərkib hissəsi
olmaqla aktual problemlərə həsr olunmuşdur. Jurnalda eposla bağlı
məqalələr içərisində poetika məsələləri kəmiyyət və məzmun baxımından
çoxluq təşkil edir: 17 məqalə. KDQ-nin poetikası məsələləri məcmuənin
1961-ci ildə çap olunmuş birinci sayından bugünə kimi diqqət mərkəzində
olmuşdur. Tədqiqatçılar KDQ eposunu Azərbaycan dastançılıq ənənəsinin
inkişafında xüsusi və mühüm mərhələ hesab edərək, onun peotikasının
öyrənilməsini milli dastançılıq ənənəsinin inkişaf tarixinin izlənilməsi
baxımından zəruri hesab etmişlər.
Resume
Gulnara Seyidova Aladdin
“Researhces” and “Kitabi Dede Gorgud” oguznamesi
Research history and poetry issues
Articles about “Kitabi Dede Gorgud” have its own important place in
terms of its number and context in Azerbaijan fictions of I-XXXI series of
“Azerbaijan folklore researches”. Within the number of articles up to 40,
there are few ones about research history: 3 articles. But these three
articles were dedicated to actual problems being the internal part of the
national gorguds. The poetry issues in terms of context and number in the
journal are much: 17 articles. KDG poetry issues have been in the central
attention since its bulletin was printed in 1961. Researches terming as
important KDG epos having very important place in the development of
Dastan tradition, they think that research of the poetry is very essential in
terms of studying the history.
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Резюме
Гюлнара Аладдиновна Сеидова
«Огуз-наме» (сказания об Огузе) из «Китаби Дада Горгуд» в
«Исследованиях»:
об истории исследования и поэтике
В исследованиях азербайджанского эпоса, входящих в журнал
«Исследования устной народной литературы Азербайджана», под №
I-XXXI, особо важное место, по числу и содержанию, занимают
статьи об огуз-наме в эпосе «Китаби Дада Горгуд». В статьях, число
которых достигает сорока, каличество статей об исследовании
монумента сравнительно мало – всего три статьи. Однако, и эти три
статьи, в основе своей, будучи составной чатью исследования эпоса
«Китаби Дада Горгуд», были посвящены актуальным проблемам. В
журнале тема поэтики, по своему количеству и содержанию,
составляет большинство среди статей посвящённых эпосу – 17
статей. Тема поэтики «Китаби Дада Горгуд», начиная с первого
номера журнала, выпущенного в 1961 – ом году и по сей день, была в
центре внимания. Исследователи считали эпос «Китаби Дада
Горгуд» особой и важной стадией развития традиций
азербайджанского эпоса, и, убеждали в необходимости изучения его
поэтики, для прослеживания истории развития традиции
национальной эпосной культуры.
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NİKOLAY ROŞİYANUNUN ƏNƏNƏVİ FORMULLARI
İŞIĞINDA “DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA “DİRSƏ XAN
OĞLU BUĞAC BƏY BOYU”NA BİR NƏZƏR.
Nizami Adışirinov
Özət
Məqalədə N.Roşiyanunun “Nağılların ənənəvi formulları”adlı əsərində göstərmiş olduğu epik
formullar işığında “Dədə Qorqud kitabı”nda “Dirsə xan oğlu Buğac boyu”na tətbiq
edilmişdir,boydakı poetik qəliblər araşdırılmışdır. Qəhrəmanın fəaliyyəti ilə bağlı olan formul
tipləri nəzərdən keçirilərək qədim türk dastan ənənəsində olan arxetiplər haqqında məlumat
verilmiş-adqoyma,alqış-qarğışların epik ənənədəki təzahür formaları araşdırılmışdır.
Açar sözlər: Roşiyanu,formul,Buğac,alqış,ov.
Abstract
In text we talk about the formulas expressions that is not changes while the singer sings his
tales.We also learn about the name ceremony of the heros.And also we learn from the work that
there are some fixed text N.Roshianu seperated three part these formulas.First tipical formulas
is named Inisial formulas.The second type of the formulas is named Medial formulas.He also
said that the second type of oral traditional formulas is diffucult than other types.And the third
type of the formulas is named Final formulas.
Key words: Roshianu,formule, Bugac,applause,hunt

Folklarda ənənəvi eposun yaşamasında tipik yerlər və ənənəvi
formullar böyük əhəmiyyətə malikdir.Dastan yaradıcılığında rast
gəlinən ümumi yerlər şifahi xalq yaradıcılığında xarakterik element
kimi çıxış edir və digər ənənəvi elementlərlə bərabər folklor
daşıyıcılarının ümumi bir xəzinəsini təşkil edir.Buna görə də onlar
haqlı olaraq tədqiqatçıların diqqətini özünə cəlb edir.Rumın alimi
Nikolay Roşiyanu da bu mövzuya həsr etdiyi “Nağılların ənənəvi
formulları” adlı tədqiqat əsərində Avropa və Asiya xalqlarının
folklor materiallarından istifadə edərək nağıl təhkiyəsinin üslubunu
tədqiq etmiş və nağıl formullarını 3 böyük qrupa bölmüşdür.
1. İnisial formullar.
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2. Medial formullar.
3. Final formullar.
Hər bir nağıl,dastan söyləyicisi öz təhkiyəsini hadisənin “tarixi
baxımdan möhürlənməsi”,onun müəyyən zamanda təsbit edilməsi
(T) və söyləniləcək müəyyən hadisənin baş verdiyi yerin (S)
göstərilməsi ilə bağlayır.İfaçı öz mətnini zamana və ya məkana və
yaxud zaman-məkana (TS) yerləşdirir.Beləliklə İnisial formulun 2
ilkin funksiyası meydana çıxır.
a) Zaman formulu (T)
b) Məkan formulu (S)
Digər bir formul tipi olan (E1) formulu isə bir və ya bir neçə
qəhrəmanın mövcudluğunu müəyyən edir və onları zamana
yerləşdirir.Bu formul bir növ təsdiqdən ibarətdir.İkinci tip formul isə
(E2) – “heç vaxt olmadığı kimi” adlanır.Bu element formulun ilkin
komponentinin
mənasını
dəyişdirərək
onun
strukturunu
modelləşdirir.Bununla da “yaşamaq”, “baş vermək”, “yeri olmaq”
məsdər formaları əmələ gəlir.Ancaq bu formul özü ilə T1 –i də
gətirən E1 elementinin mütləq istifadəsini tələb edir və mürəkkəb
inisial formul formalaşmış olur. “Bir zaman heç vaxt olmadığı
kimi.”
Türk və başqa şərq xalqlarını epik təhkiyələrində E2v inisial
formulun tipik elementidir. “Biri var idi, biri yox idi.Qədim
zamanlarda bir padşah var idi “
Daha sonra N.Roşiyanu “söyləniləcək hadisənin həqiqiliyinin
birbaşa bildirən formul tipi”ndən (V) danışır.
N.Roşiyanunun yuxarıda sadaladığımız inisial formul tiplərinin
işığında “Dədə Qorqud kitabı”nın ilk boyu olan “Dirsə xan oğlu
Buğac bəy boyu”na nəzər saldıqda hadisələrin başlanması tipoloji
cəhətdən yuxarıda haqqında danışdığımız E1 formuluna uyğun gəlir.
“Bir
gün
Qamğan
oğlu
xan
Bayındır
yerindən
1
turmışdı”(KDQ,283) .Eyni zamanda boyun ikinci abzasında yenə
1

Dastandan gətirdiyimiz nümunələr Şamil Cəmşidovun “Kitabi-Dədəm Qorqud” adlı
monoqrafiyasında olan mətndən götürülmüşdür.( Şamil Cəmşidov “Kitabi-Dədəm
Qorqud”,Bakı,1999)
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yuxarıda haqqında danışdığımız
E2v formuluna rast gəlmək
mümkündür. “Xanlar xanı xan Bayındır yılda bir kərə toy edib Oğuz
bəglərin qonaqlardı”(KDQ,283).İfaçı boyun əvvəlində Bayındır xan
haqqında məlumat verir,onun ildə bir dəfə “toy edərək” oğuz
igidlərini qonaqladığını bildirir.Lakin ifaçının əsas məqsədi bu
olmadığı üçün bu,bir növ söyləniləcək hadisəni “zaman və məkan”
müstəvisinə yerləşdirmək niyyəti daşıyır.Bundan sonra ozan əsl
qəhrəmanlar haqqında məlumat verir və biz burada bir digər formul
tipi olan a3 formulu ilə qarşılaşırıq. a3 formulu “keçid formulu” da
adlanır.Bu formul spesifik kompozisiya elementidir.Hadisənin
məkanı
dəyişiləndə,yeni
epizod
başlayanda
istifadə
edilir.“Məgər,belə,yaxşı əlqərəz, xülasə”- epizodlar başında və ya
arasında iştirak edən bu ifadələr təsadüfi xarakter daşımayıb
fasilələri,”keçidləri” bildirmək üçündür.(Bəlkə də bu fasilələr
ozanlara, ifaçılara dastanın müəyyən yerini yada salmaq,improvizə
etmək üçündür- N.A). Boyda bu formulun ardınca digər bir formul
“müraciət formulu” özünü göstərir. Ozan bilavasitə dinləyiciyə xana müraciət edir ki, bu da sanki söyləyicinin nağıl ziyafətində
iştirakını xatırladır və (P) formuluna uyğun gəlir.“Ozan söyləmiş
görəlim,xanım nə söyləmiş”(284).
Aşağıdakı nəzm parçasında da ozan hadisəni təsvir etməzdən
qabaq onu zaman baxımında (T) səciyyələndirir.
“Salqım-salqım dan yelləri əsdigində.
Saqqallı bozac turağay səyradıqda
Saqqallı uzun tat əri banladıqda
Bədöy atlar iəsini görüb oqradıqda
Ağlı-qaralı seçilən çağda
Köksü gözəl qaba dağlara gün dəgəndə
Bəg yigitlər,cilasınlar bir-birinə qoyulan çağda
Alar sabah Dursa xan qalqubanı yerindən uru durdu.” (283)
Yuxarıda söylənən nəzm parçasında ozan hadisəni təsvir etməzdən
qabaq
onu zaman baxımından səciyyələndirir.Təbii ki,burada
dastanın nəzm hissəsinin özünəməxsus struktur xüsusiyyətləri də
mütləq nəzərə alınmalıdır.Belə ki, dastanın nəzm hissəsinin əsas
xüsusiyyətləri ritm,ahəng,intonasiya alliterasiya vəs kimi fonetik
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hadisələrdir. Hər bir dastanın əsasında dayanan ənənəvi formullar
tədqiq edildiyi zaman təbii ki, nəzm hissələrinin yuxarıda
sadaladığımız xüsusiyyətləri də əsla göz ardı edilməməlidir.Dədə
Qorqud mətnlərinin nəzm parçalarında vahid, müəyyən bir ölçüyə
tabe olan heca sistemi olmadığına görə burada şeirin əsas
müəyyənedici elementləri yuxarıda qeyd etdiyimiz ünsürlərdir.
b3 digər bir formul tipi olub “dialoqa girən formul tip”lərini
formalaşdırır. Buraya qəhrəmanın düşmənlə dialoqu,xilaskarla olan
dialoqlar,ananın övladla, ərin arvadla,arvadın ərlə olan dialoqlarını
misal göstərə bilərik.Dirsə xan Bayındır xanın tapşırığına əsasən
qara çadıra gətiriləndə bunun səbəbini soruşur və Bayındır xandan
belə tapşırıq gəldiyini öyrənəndə xidmətçilərə belə müraciət edir.
- “Bayındır
xan
bənim
nə
əskikligi m
gördü?Qılıncımdanmı
görübdür,
süfrəmdənmi
görübdür?Bəndən alçaq kişiləri ağ otağa,qızıl otağa
qondurdu mənim suçum nə oldu kim qara otağa
qondurdu?”
Burada həmçinin qəhrəmanın fəaliyyəti bağlı olan sual-nida
formulu da üzə çıxır.Qəhrəman dialoqu ilə bağlı olan b3 formulunu
boyun başqa hissəsində də müşahidə etmək mümkündür.
- “Dirsə
xan
evinə
gəldi.Çağırıb
xatununa
söylər,görəlim xanım nə söylər
Söyləmə
Aydır.
Bəri gəlgil başım bəxti, evim təxti.
Evdən çıqıb yürüyəndə səlvi boylum.
Topuğuna sarmaşanda qara saçlım
Qurulu yaya bənzər çat ma qaşlım.
Qoşa bada m sığmayan dar ağızlım.
Güz almasına bənzər al yanaqlım
Qadınım, dirəgim,döləgim.
Görürmisən nələr oldu?”
Bu parçanın sonunda biz yenə Sual-nida formulunun şahidi
oluruq.Bu dəfə sual-nida formulu qəhrəmanın öz həyat yoldaşı ilə
dialoqu fonunda meydana çıxır,təzahür edir.Həm də yuxarıdakı ilk 7
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misrada b1 formulu “nağıl qəhrəmanlarının obrazını və onlara aid
predmetləri müəyyən edən formul” kimi səciyyələndirilir. Qeyd
etdiyimiz nəzm parçasında da Dirsə xanın xatununun zahiri
gözəllikləri bədii təsvir vasitələrinin vasitəsi ilə poetik şəkildə ifadə
olunur. “Səlvi boylum”, “qara saçlım”, “çatma qaşlım”, “al
yanaqlım” epitetləri Dədə Qorqud mətnlərində qəhrəmanın obrazını
müəyyən etməsi baxımından tez-tez rast gəlinən,ozan tərəfindən
mütəmadi olaraq müraciət olunan bədii təsvir vasitələri
sırasındadır.Dastanın dilində təşbeh yaratmaq tipləri müasir poetika
kitablarında göstərilən
təşbeh qəliblərindən, bənzətmə
modellərindən daha zəngindir.Bundan əlavə “Dirsə xan oğlu Buğac
boyu”nda “personajların fəaliyyətini təsvir edən formul tipi”(b2) ilə
də qarşılaşırıq.
“Dirsə xan dişi əhlinin sözü ilə toy elədi, hacət dilədi.Atdan
ayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı.İç oğuz, Daş oğuz
bəglərin üstünə yığnaq elədi.Ac görsə doyurdu,yalın görsə
donatdı.Borcluyu borcundan qurtardı.Təpə kimi ət yığdı, göl kimi
qımız sağdırdı.”(b2).
Burada göründüyü kimi qəhrəmanın fəaliyyətini təsvir edən
formulla yanaşı bir digər formul tipi ilə də qarşılaşırıq.Bu formul
tipi
“qəhrəmanın
nəzir-niyazdan
sonra
doğulması”
formuludur.Yəni bu tipli formulda sehirli qüvvələrin yerini islam
dininin ehkamlarına uyğun olaraq “dua-hacət” tutmuşdur.Dədə
Qorqud mətnləri də bilavasitə islamı oğuzlar arasında yaymaq
məqsədi daşıdığı üçün “sehirli formul” tipi dastanda bir qədər
dəyişikliyə uğrayaraq “hacət-dua” motivi ilə əvəzlənmişdir. 2 “əl
götürdülər,hacət dilədilər.Bir ağzı dualının alqışilə Allah təala bir
əyal verdi, xatunu hamilə oldu.”(KDQ,285)
Dədə Qorqud dastanlarında təsadüf olunan bir digər formul tipi
TV1 - “At ayağı külək,ozan dili çevik olur.” Bu formul tipi də həm
“Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nda, həm də dastanın digər boylarında
2

Azərbaycan məhəbbət dastanlarında daha çox övladı olmayan bir padşaha bir dərvişin
sehrli alma verməsi və padşahla xanımının həmin almanı yarıya bölüb yeyəndən sonra övlad
sahibi olmaları motivi yayqındır.Dədə Qorqud mətnlərində isə ümumi mənada islami
dəyərlər daha qabarıqdır – N.A
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işlənən formul tipi kimi nəzər diqqəti cəlb edir.Bu formul tipi
dastanın əsas mətni ilə əlaqəli olmayıb daha çox N.Roşiyanunun
“xarici medial formul” olaraq qeyd etdiyi formul tiplərindən olub
dinləyicinin diqqətini cəlb edərək onlarda maraq oyatmaq məqsədi
ilə işlədilən, sürətli keçid xarakteri daşıyan formul tipi kimi
səciyyələndirilir.
Daha sonra boyun məzmunundan oxuyuruq ki, “Eyügülü
ulalur,qaburğalu böyüyür. Oğlan on beş yaşına girdi.Oğlanın babası
Bayındır xanın ordusına qarışdı.”(KDQ,285).Bu parçada da T1
formulunun – “Qəhrəmanın müəyyən zamana görə hərəkətini təsbit
edən formul”un da işlənməsini görürük.Ozan, qəhrəmanın doğulması
və on beş yaşına çatması arasındakı zamanı “Eyügülü
ulalur,qaburğalu böyüyür” qəlib ifadəsində yerləşdirmişdir.Eyni
zamanda “qəhrəmanın sürətli şəkildə böyüməsi formulu”(z) da epik
ənənənin qəhrəmanla bağlı yayqın olan formul tiplərindən biridir.
N,Roşiyanunun qeyd etdiyi bir digər formul tipi b2 formulu –
“personajların fəaliyyətini təsvir edən formul tipi” Dədə Qorqud
mətnlərinin həm nəsr hissəsində, həm də nəzm hissəsində təsadüf
olunur.
Aşağıdakı parçaya diqqət yetirək.
Söyləmə.
“Xan qızı yerimdən turayınmı?
Yaqanla boğazından tutubanı
Qaba önçəm altına salayınmı?
Qara polat üz qılıcım əlimə alayınmı?
Öz gövdəndən başını kəsəyinmi?
Can dadlısın sənə bildirəyinmi?...”(285)
Dədə Qorqud mətnlərinin nəzm parçalarının sonunda fellərin
təkrarlanması da xüsusi təkrarlanan formul tipləri əmələ
gətirməkdədir.
“Oğlana bəglik vergil
Təxt vergil,ərdəmlidir.
Boynu uzun bədöy at vergil.
Binər olsun hünərlidir.
Ağ ayıldan tümən qoyun vergil.
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Bu oğlana şişlik olsun ərdəmlidir.
Qaytabandan qızıl dəvə vergil
Bu oğlana yüklət olsun hünərlidir”(287)
Bəzi məqamlarda iki eyni feilin iki dəfə və iki dəfədən çox təkrar
olunduqda “təkrarlanan formullar” cərgəsini formalaşdırır.
Yuxarıdakı nəzm parçasından da göründüyü kimi “vergil” feli hər
misrada əsas semantik yükün daşıyıcısı kimi çıxış etməkdədir.Ozan
şeirin ahəngini, ritmini misranın və ya semantik yükün əsas
daşıyıcısı kimi təkrarlanan felin üzərində qurur.Təbii ki,dastanın
nəzm parçalarında olan misralardakı hecaların sayından daha çox,
təkrarlanan-ahəng yaradan sözlərin işlənməsi, misraların epitetlər və
digər bədii təsvir vasitələrinin zənginliyi hesabına formalaşır.
Ritm,ahəng,alliterasiya,assonans qədim türk dastanlarının,həmçinin
“Kitabi-Dədə Qorqud” mətnlərinin nəzm parçalarını formalaşdıran
əsas poetik vasitələr kimi çıxış edir. İ.V.Stebleva da “VI-VIII
əsrlərdə Türklərin Poeziyası” adlı tədqiqat əsərində bu məsələni
nəzərdən keçirmiş və qədim türk yazılı abidələrinin mətnini –nəzm
parçalarını məhz bu aspektdə tədqiq etmişdir.3 Bundan əlavə biz
“Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nda dialoqa girən formulların(b3) daha
sıx şəkildə işlənməsinin şahidi oluruq.Dastan deyən sanki,dastanın
iştirakçısı kimi hadisə yerindən “xana” müraciət edir və
N.Roşiyanunun final formulu kimi qeyd etdiyi D formulunu –
“Söyləyicinin
hadisə
yerindən
dinləyicilərə
yönəlməsi”formalaşdırmış olur.
Hər nəzm parçasından əvvəl ozanın işlətdiyi konstruktiv formul
tipi meydana çıxmış olur. “Ozan söyləmiş görəlim,xanım nə
söyləmiş”, “Dirsə xan evinə gəldi.Çağırıb xatununa söylər
görəlim,xanım nə söylər”, “Ol qırq yigit həsəd eylədilər,çağırıb belə
söylədilər”, “Səndənmidir,bəndənmidir,tanrı-təala bizə bir yetman
oğul verməz, nədəndir-dedi, söylədi”(KDQ,287)
Yuxarıdakı cümlələrə diqqət edildikdə aydın görmək
mümkündür ki ozan nəzm parçalarını əsasən təkrarlanan fellər
üzərində qurur.Dastanda təkrarlanan fellər də adətən “söyləmək”,
3

И.В.Стеблева. «Поэзия Тюрков VI-VIII веков». Москва,1965.
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“demək”, “ayıtmaq” fellərindən ibarət olub “təkrarlanan fellərdən
ibarət formul tipləri” əmələ gətirir.Yuxarıda sadaladığımız
cümlələrdə müxtəlif dəyişmələr olsa da təkrarlanan feillərin
işlənməsi sabit-qəliblər şəklində davam etməkdədir.Boyda rast
gəldiyimiz digər bir formul tipi E2- “Nağıl qəhrəmanlarına aid
olmayan ümumi hadisəni zamana yerləşdirən formul tipi”dir.
“Salqım-salqım dan yelləri əsdigində
Saqallı bozac torağay sayradıqda
Bədöy atlar iəsin görüb oğradıqda
Saqallı uzun tat əri banladıqda
Ağlı-qaralı seçilən çağda
Ala sabah Dirsə xan yerindən uru durdu
Oğlancığın yanına alıb
Qırq yigidin boyuna saldı
Ova çıqdı
Av avladılar, quş quşladılar”
Bu nəzm parçasında qəhrəmanın fəaliyyətindən əvvəl həmin
qəhrəmana aid olmayan ümumi hadisəni zamana yerləşdirən E2
formul tipi işlənmişdir ki, biz buna dastanın sonrakı boylarında da
təsadüf edirik.
Misraların əvvəlinə diqqət yetirildikdə aydın görmək
mümkündür ki, boylarda misraların əvvəli epitet-bədii təyin şəklində
formalaşır.
- “Salqım-salqım dan yelləri
Saqallı bozac torağay
Bədöy atlar
Saqallı uzun tat əri”
Dastanın ilk boyunda rastlanan digər bir formul tipi b4 - yəni,
“sehirli formullar” adlanır.Nağıllarda belə formullar adətən tilsimin
sonrakı təsiri altında meydana çıxır,təzahür edir.Məhəbbət
dastanlarımızda “butavermək” vasitəsilə və ya sehirli alma, simurq
quşu, uçan xalça vəs kimi formalarda da təzahür edir.Artıq islamı
qəbul dönəmindən sonra orta əsrlərə aid bir sıra yazılı ədəbiyyat
nümunələrinin və xalq dastanlarının əsas qayəsi məhz bu uca dini
təbliğ etməkdən ibarət olduğuna görə sehirli formul tipləri də adətən
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Xızır əleyhissəlamla və s. islami motivlərlə bağlı olmuşdur.“Dirsə
xan oğlu Buğac boyu”nda atası tərəfindən ölümə tərk edilən yaralı
Buğacın da imdadına əfsanəvi dini şəxsiyyət olan Xızır peyğəmbər
yetişir.
- “Oğlan atdan yıqıldıqda boz atlı4 Xızır oğlana hazır oldu.Üç qatla
yarasın əliylə sığadı”(b4).
Bundan sonra isə “sehirli qüvvələrin qəhrəmanla dialoqa
girməsi formulu” gəlir.Boyda yaralı Buğacın yarasını əliylə “üç
dəfə sığayan” Xızır ona deyir: -“Sən bu yaradan qorxma,oğlan,sana
bu yaradan ölüm yoqdur.Dağ çiçəyi,anan südü ilə sənin yarana
məlhəmdir-dedi, qaib oldu”(KDQ,291). Buradan da göründüyü kimi
qəhrəmanın çətin anında peyda olan sehirli qüvvə, eyni zamanda
qəhrəmanın çətin anında ona yol göstərən qüvvə rolunu oynayır və
“əsir qəhrəman və xilaskar arasındakı dialoq formulunu” (i)
formalaşdırmış olur.
N.Roşiyanunun fikrincə nağılın ifası axşam şər qüvvələri
uzaqlaşdırırdı.Bu cümlənin digər bir semantik yükü ondan ibarətdir
ki,dastanı ifa edən ozan bu sehirli formul vasitəsilə dastanın hələ
bitmədiyini, hadisələrin qabaqda daha da maraqlı olacağını işarə
edir və dinləyicilərin diqqətini cəlb etmək məqsədi ilə işlədilən
xarici medial formul tipi meydana gətirmiş olur.Ümumiyyətlə sehirli
formul insanlar təbiət qüvvələri qarşısında aciz qaldıqda istifadə
edilirdi.Bununla,güya ki, müxtəlif təbiət qüvvələri qarşısında onu
anlamağa
və bu qüvvələrin gücünü öz
mənafeyi naminə
yönəltməyə can atırdılar.Yağış,ildırım,günəş,xəstəlik,ölüm-bütün
bunlar ya bədbəxt güc,ya da yaxşı güc hesab edilirdi.5
“Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nda özünü göstərən digər bir
formul tipi də “geyiklə bağlı olan formul tipi”dir.Geyik də türk
xalqlarının folklor ənənəsində magik-sehirli gücə sahib olan bir
heyvan olaraq səciyyələndirilir. “Dədə Qorqud kitabı”nın mətnlərinə
4

Bu da əslində qeyri-adi xilaskarın atının xüsusiyyətlərini bildirən bir başqa formul tipi sırasına
daxildır.Əfsanəvi Xızır peyğəmbərin atının “Boz at” ifadəsi ilə təyinlənməsi dastanda epitetlərin
formul yaratma rolunun olduqca yüksək olduğu qənaətinə gətirib çıxarır.- N.A
5
“Kitabi-Dədə Qorqud”da da “Qazan xanın evinin yağmalanması boyu”nda ovda olarkən
Qazan xan da yuxusunda ildırım,yağış, duman görür və bunlar Qazana bədbəxtlik gətirir.-N.A
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də diqqət edilsə “geyikin” ovlanması hər zaman qəhrəmana,igidə bir
bədbəxtlik gətirir. Yəni “geyik formulu” hansısa bədbəxt hadisənin
baş verəcəyini qabaqcadan xəbər verən formul tipi kimi səciyyəvidir.
Elə ilk boyda Buğac öz atası Dirsə xan tərəfindən oxlanmamışdan
əvvəl bir sürü geyiki sürüb atasının önünə gətirir və öz igidliyini
atasına göstərmək üçün atasının qabağında onları ovlayır və bunun
da cəzası olaraq atası tərəfindən oxlanır.
“Bamsı Beyrək
boyu”nda Banuçiçəyin çadırının önündə geyiki qovub boğazladığı
üçün Bamsı Beyrək cəza olaraq 16 ili düşmən əsirliyində keçirir.
“Bəkil oğlu İmran boyu”nda Bəkil yenə ovda bir geyikin arxasıyca
düşüb onu ovlamaq istərkən cəza olaraq yıxılır və ayağını
sındırır.Bu mənada dastanın ilk boyunda Buğacın atasının önündə
“geyik ovlaması”da 6 sehirli formul tipi kimi epik yaddaşın dərin
qatlarında gizlənmiş magik təfəkkürlə bağlı bir formul olaraq
diqqəti cəlb etməkdədir. “Geyiklə qarşılaşma” qəhrəmanların başına
gələcək hadisələrin başlanğıcı kimi səciyyələndirilir ki, bu da
qəhrəmanın fəaliyyətinin başlanğıcı kimi “xəbərçi formulunu”
formalaşdırır.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi dastanın hər nəzm hissəsinin
başlanğıcında “söyləyicinin nağıl ziyafətində iştirakı formulu”(P)
işlənir.Bundan sonra ozan əlindəki musiqi alətinin köməyi ilə
dastanın nəzm hissəsini söyləyir. “Çağırıban oğlancığına söylər
görəlim, xanım nə söylər”(P).
“Boy”un məzmununda rastlanan bir digər formul tipi
“söyləyicinin qeyri-mümkün fəaliyyəti ilə bağlı olan formul tipi- Av”
dir.Məsələn: “At ayağı külək,ozan dili çevik olur”
Dastanda nəzər diqqəti cəlb edən digər bir formul tipi
“qəhrəmanın yaxın qohumunun sağ qalmasından xəbərsizliyi
formulu” dur.Bu formul dastanın digər mətnlərində da oxşar
formalarda təzahür etsə də7 dastanın birinci boyunda tamam fərqli
6

“geyik” şaman rituallarında surətinə girilən bir ata ruh və ehtimal ki, bir totem sayılması
səbəbiylə müqəddəsliyi olan bir heyvandır. Bax: Ögəl.B.Türk Mifologoyası.B.2006.
7
“Qazan xanın oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”, “Qazlıq qoca oğlu Yeynəyin boyu”, “Uşun
qoca oğlu Səgrəyin boyu”nda “qəhrəmanın sağlığından xəbərsiz olmaq” motivləri müxtəlif
formalarda təzahür etmişdir.- N.A
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formada təzahür etmişdir.Burada 40 namərd igidinin təhriki ilə
oğlunu oxlayıb “öldü bilən” Dirsə xan öz namərd igidləri tərəfindən
əsir aparılanda onu xilas etməyə gələn oğlunu tanımamasından
danışılır.Bu fərqliliyin də əsas səbəbi
ya aşıqların-ozanların
özlərinin improvizasiya, ifadə imkanlarının geniş olması, ya da
dastanın hər bir boyunun fərqli bir aşıq tərəfindən ifa edilməsi ilə
bağlı ola bilərdi.Bir xüsusiyyəti də nəzərə almaq lazımdır ki, qədim
türk epos yaradıcılığı poetik formalar baxımından da fərqli xarakterə
malik olmuşdur.
“Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nda rast gəlinən bir digər formul
tipi də N.Roşiyanunun “gələcək qəhrəman formul qrupu” başlığı
altında qeyd etdiyi “əsir qəhrəman və xilaskar arasındakı
dialoq”(↑) şəklində formalaşan formul tipidir. Əsir düşmüş Dirsə
xan onu xilas etməyə gəlmiş oğlunu tanımır.Qırx namərddən həmin
igidlə “xəbərləşib” onu geriyə qaytarmaq üçün möhlət istəyir.Bu
zaman əsir qəhrəman-ata(-N.A) ilə xilaskar- oğul(-N.A) arasında
baş verən dialoq (↑) formulu kimi səciyyələndirilir.
Əsir qəhrəman-ata
...-Aydır, boynu uzun bədöy atlar
gedirsə mənim gedər.
Sənin də içində binədin varsa
Yigit, degil mana
Savaşmadan, vuruşmadan alı verəyim döngil geri.
Xilaskar –oğul.
-Boynu uzun bədöy atlar gedirsə
Sənin gedər
Bənim də içində binədim var
Qomağım yoq qırq namərdə.
Əsir qəhrəman –ata
....Qaytabanda qızıl dəvə gedirsə
Mənim gedər
Sənin də içində yüklətin varsa
Degil mana
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Savaşmadan,vuruşmadan alı verəyin döngil geri....
Mənim üçün gəldinsə
Oğlancığımı öldürmüşəm
Yigit sana yazığı yoq, döngil geri-dedi
Xilaskar –oğul
...Qaytabanda qızıl dəvə sənin gedər
Bənim də içində yüklətim var
Qomağım yoq qırq namərdə...
Aq saqallı qocalar sənin gedirsə
Mənim dəxi içində bir əqli şaşmış
Biliyi yetmiş qoca babam var,
Qomağım yoq qırq namərdə-dedi.(KDQ,296)
Burada başqa bir xüsusa da diqqət etmək yerinə düşərdi.Əsir
qəhrəmanla xilaskar arasında gedən bu dialoq nəzm şəklində
olduğundan dastanın nəzm parçalarının struktur tələblərinə uyğun
olaraq təkrar-təkrar işlədilən söz və ifadələrdən ibarətdir ki, bu da
ozana bu nəzm parçalarını yaddaşında daha rahat şəkildə qoruyub
mühafizə etməyə imkan verirdi.
Əsir qəhrəman-ata
...-Aydır, boynu uzun bədöy atlar gedirsə
Mənim gedər.
Xilaskar –oğul.
-Boynu uzun bədöy atlar gedirsə
Sənin gedər
Bənim də içində binədim var.
Əsir qəhrəman –ata
....Qaytabanda qızıl dəvə gedirsə
Mənim gedər
Sənin də içində yüklətin varsa
Xilaskar –oğul
...Qaytabanda qızıl dəvə sənin gedər
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Bənim də içində yüklətim var.
“Boy”da özünü göstərən formul tiplərindən biri də
“Qəhrəmanların obrazını və onlara aid predmetləri müəyyən edən
formullardır”(b1)
“Buğac bəy yerindən uru durdu.
Qara polat üz qılıncın belinə quşandı.
Ağ tozluca qatı yayın əlinə aldı.
Bədöy atın tutdurdu,bütün bindi
Qırq yigidin boyuna aldı
Babasının ardıyca yortub getdi.”
Yuxarıdakı misralarda qəhrəmanın qılıncı,yayı,atı bədii təsvir
vasitələrindən istifadə ilə təyin edilmiş və yuxarıda qeyd etdiyimiz
epik formul tipini formalaşdırmışdır. “Getdi” hərəkət feli olub teztez təkraralanan formul tipinə daxildir.”Boy”un məzmununda olan
digər bir formul tipi də “qəhrəmanın düşmənlə döyüşə girməsi”
formulu və “Çətin mübarizənin davam etməsi (d3) formuludur”
“...Qırq yigidinə dolbənd saldı,əl elədi
Qırq yigit bədöy atın oynatdı.
Oğlanın başına yığnaq oldu.
Oğlan qırq yigidin boyuna aldı.
At dəpdi, cəng və savaş etdi.
Kiminin boynun urdu, kimini dutsaq eylədi.
Babasını qurtardı, geri döndü”
Cümlənin sonunda işlədilən “geri döndü” ifadəsi isə çətin
mübarizədən sonra “qəhrəmanın geri dönüşü formulunu” meydana
çıxarmış olur.
“Boy” da, ümumiyyətlə dastanda özünü göstərən bir digər maraqlı
məqam
da sayların dastanda yaratdığı poetik fiqurlarla
bağlıdır.Dastanda 3,7,40 sayları müqəddəs-sakral saylar kimi tez-tez
təkrar olunaraq poetik fiqur yaratmaqdadır.8 Məs: “Buğacın yarasına
boz atlı Xızır üç dəfə sığal çəkir.Bayındır xan üç çadır
qurdurur.Anası Buğacı axtarmağa qirx qızla çıxır.Buğac atasının
8

Abdulla.B. “Kitabi-Dədə Qorqud”un poetikası.Bakı.1999, s.199-200.
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ardınca qırx igidlə gedir.” Bu örnəklər dastanın mətnlərində kifayət
qədərdir.Bu saylar poetik fiqurlar şəklində ozanların təfəkküründə
formalaşıb bərkiyə-bərkiyə formul səciyyəsi qazanmışdır.
Dastanda qəhrəmanların dialoqları da ayrıca formul tipi –(S1)
formalaşdırır.”Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nda bu dialoq iki şəkildə
təzahür edir.
1.Ananın qəhrəmana- oğula müraciəti.
2.Qəhrəmanın anaya müraciəti.
Ananın qəhrəmana müraciəti
“Çağırıb oğlancığına söylər, görəlim, xanım nə söylər?
-Aydır,qara qıyma gözlərin
Uyxu almış açqıl axı.
Ol ennicə sinəcigün
Uzun olmuş yığışar axı.
Tanrı verən datlı canın
Seyrandaymış indi axı.
Üz-gözündə canın varsa
Oğul, ver xəbər mana.
Qara başım qurban olsun oğul sana.”(KDQ,292)
Yaxud “boy”un bir digər yerində Dirsə xan qırx namərd igidi
tərəfindən əsir götürülüb kafir elinə aparıldığı zaman ana yenə öz
oğluna müraciət edir.
-Aydır:
Görürmüsən,ay oğul, nələr oldu?
Sərp qayalar oynanmadan yer übrəldi.
Eldə yağı yoq ikən sənin babanın üstünə yağı gəldi.
Ol qırq namərd babanın yoldaşları
Babanı tutdular.(KDQ,293)
Qəhrəmanın anaya müraciəti
“Aydır, bəri gəlgil!
Ağ südün əmdiyim qadınım ana!
Ağ birçəkli, izzətli canım ana!
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Aqarına qarğamagil,
Qazlıq dağının suçu yoqdur...
Qarğarsan babama qarğa
Bu suç, bu günah babamdandır-dedi” (KDQ,292)
Cümlənin əvvəlində işlənən “aydır” feli və cümlənin sonunda
işlənən “dedi” feli dastan boyu bütöv bir poetik fiqur formalaşdırır.
N.Roşiyanunun Qəhrəmanların fəaliyyəti ilə bağlı olan formul
qruplarında verdiyi “Dəyişmənin surəti-(V4) formuluna da dastanın
ilk “boy”unda rast gəlmək mümkündür.
-Anası tərəfindən ağır vəziyyətdə tapılan Buğac
qırx gün
müddətində sağalır. Əvvəlki kimi at çapır,qılınc quşanır. “Oğlanın
qırq gündə yarası önəldi, sapasağ oldu. Oğlan ata binər, qılınc
quşanar oldu. Av avlar,quş quşlar oldu.”(KDQ,293). Və ya
“dəyişmənin surəti” formuluna aid bir başqa örnək: “Dirsə xan
oğlancığın sağ idiyin yenə bildi.Xanlar xanı oğlana bəglik verdi,təxt
verdi”(KDQ,296)
Boyun sonluğu bəzi nağıllarda olduğu kimi mənəvi-əxlaqi nəticə
ilə,aforizmlərlə bitir.Hətta atalar sözlərindən ibarət olan final
formulları da mövcuddur.Bunları şərti olaraq “Aforizmli final
formulları”da adlandırmaq mümkündür.9
“...Dədəm Qorqud boy boyladı, soy soyladı, bu oğuznaməyi düzdiqoşdu,böylə dedi.
-Onlar dəxi bu dünyadan gəldi keçdi.
Karvan kimi qondu,köçdü.
Onları dəxi əcəl aldı,
Yer gizlədi,fani dünya yenə qaldı.
Qara ölüm gəldigində keçit versin.
Sağlıqla sağiçin dövlətin həqq artırsın.
Ol ögdüyüm yuca tanrı dost olubanı
Mədət irsin.
Yum verəyin xanımYerli qara tağların yıqılmasın.
9

Adlandırma bu sətirlərin müəllifinə aiddir.
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Kölgəlicə qaba ağacın kəsilməsin
Qamən aqan görklü suyun qurumasın.
Həqq yandıran çıraqın yana dursun
Çaparkən ağ-boz atın büdrəməsin
Çalışanda qara polat üz qılıncın kütəlməsin
Dürtüşərkən ala köndərin ufanmasın
Ağ birçəkli anan yeri behişt olsun
Ağ saqallı baban yeri uçmaq olsun
Qadir tanrı səni namərdə möhtac eyləməsin.
Xanım hey.”(KDQ,296)
Dastanın yum adlanan alqış hissəsində qədim türk epik təfəkkürü
ilə bağlı inamları üç kateqoriya halında sistemləşdirsək
Biricisi, “Qara dağ,qaba ağac, qamən axan görklü su” - Qədim
türklərin inamları,inanc sistemini ifadə edən poetik fiqurlar.
İkincisi, “qara polat üz qılınc, ala köndər,ağ boz at” - türk xalqlarının
həyat tərzini, fəaliyyətini ifadə edən poetik fiqurlar.
Üçüncüsü “behişt, uçmaq, qadir tanrı”- ifadələri türklərin islamı
qəbul etdikdən sonrakı dövrlərdə əlavə olunmuş poetik fiqurlar10
“Dədə Qorqud”dastanlarının mətnlərində adqoyma mərasimi də
xüsusi əhəmiyyətə malik bir mərasim idi.Qəhrəmanın ad alması
əsasən
qəhrəmanın fəaliyyəti,göstərmiş olduğu igidliyin
müqabilində verilirdi.Məsələn:Buğac öz adını Bayındır xanın
Buğasını basıb öldürdüyünə görə,Basat öz adını aslan sazından çıqıb
at basdığına görə almışdır.Adalma dastanda qəhrəman fəaliyyətinin
bəlkə də ən əsas mərhələsi kimi qiymətləndirilir.Ad qoyma
cəmiyyətdə uşaqlıqdan yetkinliyə keçiş ritualıdır.Həmçinin evlilik
də yetkinliyi dəqiqləşdirən bir başqa ritualdır ki, mütləq adqoyma
ritualından sonra olur.İgidin ad alması artıq öz cəmiyyətində
qəhrəman kimi,əsl ailə başçısı kimi formalaşma prosesinin başa
çatdığını bildirirdi.Dastanda oğuz igidlərinə ad qoyan Dədə
10

Prof N.Cəfərov “Dədə Qorqud kitabı”nda olan islam dini motivlərini sonradan edilmiş əlavə
kimi yox, “kitab”ın ideya-estetik,poetik əsaslarından biri kimi qiymətləndirir.Bax: Cəfərov.N.
Eposdan kitaba, Bakı,1999,s.62.
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Qorquddur.Dədə Qorqudu Azərbaycan nağıllarında qəhrəmana ad
qoyan dərvişlərin sələfi kimi də düşünmək olar.
Nəzərə çatdırmaq istədiyimiz bir digər məsələ dastanlarda olan
alqış və qarğış mərasimi ilə bağlı işlənən poetik fiqurlardır. “Dirsə
xan oğlu Buğac boyu”nda “yum” hissəsində verilən alqışlar
haqqında bu yazımızın yuxarı sətirlərində bəhs etmişdik.Qarğışlara
misal olaraq “boy”da oğlunu ağır vəziyyətdə yaralı olaraq tapan
Dirsə xanın xatununun dilindən deyilmiş sözləri misal göstərə bilərik.
“...Nə Qazlıq dağı aqar sənin suların
Aqar ikən aqmaz olsun
Nə bitər sənin otların Qazlıq dağı
Bitər ikən bitməz olsun
Qaçar sənin geyiklərin Qazlıq dağı
Qaçarkən qaçmaz olsun daşa dönsün.”
Dastanda alqış və qarğış sözlə yox,rəmzlə,xüsusi hərəkət,işarə ilə
bildirilir.Misal üçün Qamğan oğlu Bayındır verdiyi qonaqlıqda oğluqızı olmayanı qara çadırda otuzdurur.Bunun da səbəbi o idi ki,oğluqızı olmayanı “Allah-təala qarğıyıbdır,biz dəxi qarğarız.”.“KitabiDədə Qorqud”un bütün boylarına nəzər saldıqda alqış və qarğış
mərasimləri ilə əlaqədar işlənmiş poetik fiqurlara kifayət qədər rast
gəlmək mümkündür.
“Ova çıxmaq” formulu macəranı başladan əsas model kimi özünü
göstərir.Dastanda Buğacın başına gələn hadisələr ovda ikən cərəyan
edir.,Qazan xanın evi ovda ikən yağmalanır,oğlu Uruz ovda ikən əsir
düşür.Bu, eyni zamanda özündə “evdən uzaqlaşma” formulunu da
ehtiva edir.Qəhrəmanın başına gələn əsas hadisələr evdən uzaqda,
səfərlərdə baş verir.Buğac ovda olarkən atası tərəfindən oxlanır.Ov
fəaliyyəti demək olar ki, bütün boylarda
“ov ovlamaq,quş
quşlamaq” formulu ilə ifadə olunur.
Son olaraq “Kitabi-Dədə Qorqud”da olan boyların adı ilə bağlı
bir neçə sözlə fikrimizi yekunlaşdırmaq istəyirik.Fikrimizcə,
“Kitabi-Dədə Qorqud”da olan boyların şifahi ənənədən gələn bir
adlandırma yox,boyların yazıya alınması zamanı sırf yazılı ənənənin
dastana vurduğu möhürlərdir.Çünku şifahi ənənədə dastanların ifası
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zamanı boyların adlarının uzun ifası ozan-aşıq sənəti üçün xarakterik
bir xüsusiyyət deyil.Lakin “Dədə Qorqud” mətnlərinin yazıya
alındığı dövrlə demək olar ki, səsləşən bir başqa yazılı ədəbiyyat
nümunəsi olan M.Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasına nəzər
saldıqda da bunun sırf yazılı ənənənin məhsulu olduğunu aydın
şəkildə görmək mümkündür.

Məhəmməd Füzuli “Leyli və Məcnun” poeması.
“Məcnunun atasının Leyli üçün elçiliyə getməsi və rədd cavabı
alması”
“Mənunu biçarənin Kəbəyə üz tutması və Allaha müraciəti”
“Məcnunun Novhələ öz dərdini izhal etməsi”
“Leylinin İbni Salama nikah edilməsinin
Məcnuna xəbər
11
verilməsi”
“Kitabi-Dədə Qorqud”da.
“Dirsə xan oğlu Buğac boyunu bəyan edər,xanım hey!”
“Baybörə oğlu Bamsı Beyrək boyunu bəyan edər,xanım hey!”
“Basat Təpəgözü öldürdüyü boyu bəyan edər,xanım hey!”
Bütün bunlar deməyə əsas verir ki,ehtimal ki,boyların adı
dastanlar yazıya alınarkən həmin dövrün yazı ənənəsinin poetik
qəliblərinə uyğunlaşdırılaraq yazıya alınmışdır.
ƏDƏBİYYAT
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Məhəmməd Füzuli,”Leyli və Məcnun”,Bakı,1993.
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Summary
Nizami Adışirinov
N.Roshianu and his “Epic traditional formulas of the tales” book
and also in about “Book of the Dede Korkut”
In text we talk about the formulas expressions that is not
changes while the singer sings his tales.We also learn about the
name ceremony of the heros.And also we learn from the work that
there are some fixed text N.Roshianu seperated three part these
formulas.First tipical formulas is named Inisial formulas.The second
type of the formulas is named Medial formulas.He also said that the
second type of oral traditional formulas is diffucult than other
types.And the third type of the formulas is named Final formulas.
We also search in “book” about the applause and damnation
ceremony and also about the hunting festivals.Also we search about
the reqular expressions.
Резюме
Низами Адыширинов
Рошияну.Н. «Традиционные формулы сказке»
и«Сказания в «Китаби-Деде Коркуд »
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В тстатье Традиционные формулы сказке были разделены
на три направления: Инициал, Медиал, Финал. Также были
иследованы поэтические фигурысвязаные с апледисментами,
проклятиями,собранием охоты на зверей.В тексте больше всего
наблюдаются медиальные формулы использование
в
разлицных случиях.
Ключи: Рошияну, формулы, охоты.
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Şakir Əlifoğlu,
filologiya elmləri namizədi
Новруз - тябиятля ъямиййятин бцтювляшмяси байрамы!
Йунаныстанда беля бир адят вар: Йени ил ахшамы кишиляря аид олан бцтцн hцгуг вя ихтийарлар гадынлара верилир.
Буна бянзяр бир адят-яняня дя биздя вар: Илахыр чяршянбя эеъяси вя
Новруз ахшамында Гарабаь тяряфлярдя, о ъцмлядян, бизим Ъябрайыл районунун кяндляриндя коса бязянян заман гызлар юз дястяси иля оьлан
палтары эейиндирилмиш вя цзц маскалы (нигаблы) гызы коса ролунда юзляри
иля эяздиряр, оьланлар да гыз палтары эейдирилмиш оьланла кцчя-кцчя, гапы-гапы эязиб шянлик кечирярдиляр. Демяк, Йунаныстанда ашкар шякилдя
кишилярин hцгуглары гадынлара верилдийи hалда, биздя дя "эизли" - йяни нигаблы эейимдя коса образлары яксъинслярин гийафяляриня - ъилдляриня эирирляр. Бу, няйи символизя едир, бурада охшар паралеллик няйя ишаря едир?..
Бу, hяр шейдян яввял, христиан дцнйасындакы йени ил байрамы иля бизим
Шярг аляминин йени ил(Новруз) байрамлары арасында бир эенetик баьлылыьын олмасына ишарядир. Икинъиси, Авропа дцнйабахышына,Гярб дцшцнъясиня ясасян кишилярин hцгугларынын гадынлара верилмяси бурада якс ъинслярин hцгуг бярабярлийини ачыглыьы иля якс етдирирся, биздя бир гядяр цстцюртцлц шякилдя - Шярг руhуна уйьун олараг hяйалы-пярдяли hалда кишинин
гадын ъилдиня, гадынын киши гийафясиня бцрцнмяси формасында тязаhцр
едир. Неъя ки, тябии алямдя ъинсляря мцнасибят бирмяналыдыр, еляъя дя
сосиоложи мцhитдя якс ъинсляр арасында бир-бирляри иля заhири якслик тяшкил
едян тяряфляр "hцгуги принсиплярдя"дя ейни статуса малик олурлар. Бу
амили доьуран сябяб ня иля баьлыдыр? Ахы йени ил байрамы адындан да
эюрцндцйц цзря, йенилик , йениляшмя- hяр шейин йенидян башланмасы байрамыдыр. Инсанлар дцнйайа эяляркян (еля hяйатдан кючяркян дя!) бири
диэяриндян артыг, йа яскик шякилдя доьулмадыглары кими, йяни hамы дцнйайа иргиндян, ъинсиндян асылы олмайараг ейни hцгуглу гядям гойдуьу кими, hамы да дцнйада бярабяр hцгугла йашайыб юмцр-эцн кечирмялидир. Лакин тяяссцф ки, иътимаи-сийаси формасийаларла баьлы олараг, сосиал дцнйада бу hцгуги принсипляр позулмуш олур, бири о бириндян фяргли
йашайыш тярзи кечирир. Мяhз Новрузда - йени илдя йени hяйатын-йени дцнйа башланьыъынын рямзи шякилдя иникасы олараг инсанлар биръя эцн дя олса, hямин ибтидаи, илкин башланьыъ аляминя еhтирам яламяти кими hяр шейи, о ъцмлядян, бяшяри алями дя бу йенилийин говьасында эюрмяк арзусуну бу шякилдя реаллашдырырлар. Йяни истяр матриархатлыьын, истяр дя пат194
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риархал гурулушун тяляб елядийи гадын, йа киши hакимиййяти принсипи иля
бу дцнйа пянъярясиня бахмагдан бир эцнлцйя ваз кечилир, йени илин илк
эцнцнц бяшяриййят юз ушаглыг дюврцня гайыдыб ушаглашыр (ушаг сафлыьы
иля дцнйайа бахыр), тябиятя, тябии алямя тябии бахышы цстцн тутуб, ирги, дини, ъинси айры-сечкиликляри унудуб, ятраф алямя тябии-биоложи варлыг призмасындан йанашмагла тябиятин йени илини-йени фяслини байрама чевирирляр. Мянтигля фикирляшяндя, яэяр тябиятя йени ил-йени фясил гядям гойурса,
тябиятин йенилийиня инсанлар да йениляшмя аб-hавасы иля гайнайыб-гарышмалы, тябиятя тябиятин эюзц иля бахмалыдырлар. Тябиятин ганунауйьунлуьуна hеч инсанларын сосиал бахышла йанашa biлмяляри мцмкцн дя дейил,
яэяр беля олсайды, онда тябии алямля иътимаи алям арасында кяскин сечилян бир hялмяhяшлик, низамсызлыг эюрцнярди, бу низамсызлыг гаршысында
инсан аьлы чашыб галар, сярсям бир юмцр кечирярди. Она эюря дя бяшяр
ювлады тябиятин - каинатын таразлыг hалы олан йени илдя юзцнцн аьлыны, дцшцнъясини дя тябиятин эедишатына уйьун бир мяърайа йюнялтмяйя - тябият
ганунларына табе олмаьа йахшы мянада мяhкум иди. Башга сюзля, йени
ил Новруз байрамы тябиятин юз тябии ирадясини ъямиййят hадисяляриня гябул етдирмяси байрамыдыр. Еля бу бахымдан да, йени ил байрамларынын
(истяр милади тягвим, истяр Новруз) мяншяйиндя халглар арасында, еляъя
дя динляр арасында миллиййятиндян, иргиндян асылы олмадан ваhидлик
принсипинин мцшайият олунмасы инсанларын гейри - ихтийари ваhид тябият
мцстявисиня эирмяляринин - ваhид сосиал фяалиййят механизминин иърачылары олдугларынын глобал эюстяриъиси кими дцшцнцлмялидир.
Бу принсипдян йанашдыгда, Йунаныстанда йени илдя кишиляря аид hцгугларын гадынлара шамил олунмасы патрилокал вя матрилокал амиллярин
бир арайа сыьмасыны ишаряляйир, еляъя дя бизим Илахыр Чяршянбя вя Новруз шянликляриндя коса донунда оьланларын гыз, гызларын оьлан палтарлары эейинмясинин дя нцвясиндя анадан бярабярhцгуглу доьулан якс
ъинслярин тябиятдя дя, сосиал сферада да бярабяр олдугларына даир дцнйа
эюрцшцн ъизэиляри ифадя олунунр.
Христиан вя мцсялман, йахуд тцрк вя Славйан халглары арасында йени
илин кечирилмясиндяки охшарлыглары Эцллц ханым Йолоьлу беля изаh едир:
“Тцрк мядяниййятинин ъидди тясири алтында олан славйанлар гышы йола
салыб йазы гаршыламаг мягсядиля евлярдя тямизлик ишляри эюрцр, кюhня яшйалардан тонгал галайырлар. Бу заман чалышырлар ки, тонгалын тцстцсц
чох олсун (тцрк шаманизминдяки инама эюря, hяйят-баъаны, еви, ятрафдакылары тцстцйя вермяк онлары пакламаг анламына эялир). Халг карнавалларла, рягслярля, мейдан тамашалары иля, бол сцфрялярля, мцхтялиф йарышларла, яйлянъялярля йазы гаршылайырды. Йазда тумуръугларын илк ачан бяд195
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мцшк (пишпиши) будаьынын шяр гцввяляри даhа йахшы гова биляъяйиня инанан славйанлар hямин будагла евдян шяр гцввяляри говур, аилянин башчысы ялиндяки бядмцшк будаьы иля ев яhлини “дюйяряк" “саьлыг евя, хястялик мешяйя!" дейирди. Сонра hяр кяс тарлалара ахышыр, тонгалларын кцлцнц
орайа сяпяряк кянарларына бядмцшк будаьы басдырырдылар (75, с.11).
Сонралар кился бу айинляри халгын hяйатындан чыхартмаг мягсяди иля hямин эцнляри христиан мярасимляриля долдурду... Лакин бурада бизим
диггятимизи чякян даhа мараглы бир мягам вар. Улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин баъысы Шяфигя ханым Ялийева " Мяним анам" китабында Новрузла баьлы хатирялярини "Бядмцшк ятирли Новруз" башлыьы алтында веряряк
йазыр: "Баhарын илк мцждясини бизя бядмцшк верярди. Евимизин архасында иди бу аьаъ. Ийдяйя бянзяр чичяйи хырда тцкчцклярля юртцлдцйц цчцн
биз она пишпишя дейярдик. Гярибя бу иди ки, аьаъын дибиндя гар топасы
олдуьу hалда бядмцшк чичякляйирди. Анам бядмцшкц чох севирди... Ня
цчцн о, бядмцшкц бu гядяр чох севирди?.. Чцнки hяр дяфя бядмцшк чичякляйяндя Зянэязурун баhары йадына дцшцрдц. Демяли, Зянэязурда
да баhарын эялишинин илк мцждячиси бядмцшк иди. Гызлар, эялинляр, ушаглар
бядмцшкц март айында йарьанлардан - суахан йерлярдян топлайараг,
хцсуси газанларда гайнадараг эцлаб чякярдиляр"...(с.130-131).
Эцллц ханым бу фикирляря ясасланараг гейд едир ки, "бядмцшк аьаъы
гядим тцрк йурду олан Зянэязурда да, Нахчыванда да баhарын мцждячиси сайылмышдыр. Инсанлар няинки онун будагларындан, ейни заманда
чичякляринин ширясиндян дя мцхтялиф айинлярдя истифадя едирдиляр". (с.131).
Йухарыдакы информасийада бядмцшк (пишпишя) аьаъынын йазын, баhарын (Новрузун) илк мцждячиси кими hям славйанларын, hям дя биз азярбайъанлыларын дцшцнъя вя адят-яняняляриндя анылдыьы, мцhцм йер тутдуьу эюстярилир. Бу факт инсанлары-дини вя дили айры олан халглары йени илдяНоврузда бир-бирляри иля бирляшдирян, ваhид яняняйя салан эцъцн-гцввянин мянбяйинин тябиятдян (бядмцшкцн тимсалында) гайнагландыьыны бир
даhа тясдиг едир. Йяни инсанларын тябиятя мцнасибятляри ейни олдуьу кими, тябият hадисяляриня гаршы инанъ вя етигадлары да ваhид бир нюгтядя
кясишир, ваhид бир мяркяздя бирляшир. Бу тябиидир. Лакин бурада бядмцшк биткиси иля баьлы фикир hачалыьы юзцнц эюстярир. Яэяр Славйан халглары бядмцшк (пишпишя) аьаъынын будаглары васитясиля шяр гцввяляри говаъагларына инанырларса, бурада бядмцшк бирмяналы олараг аьаъ, йа кол
биткиси кими дцшцнцлцр. Шяфигя ханым Ялийеванын йаздыгларындан ися
бядмцшк hям "ийдяйя бянзяр чичяйи хырда тцкъцклярля юртцлц” олан аьаъ
кими, hям дя "мартда йарьан ятрафларында, су тутар йерлярдя битян" битки кими тясвир едилир.
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Бир hашийя чыхмаг истярдим. Мян ибтидаи синифлярдя охуйанда чюля,
чямянлийя чыхмаздым, эетдийим йер анъаг мяктяб, эялдийим йер ися евимиз оларды. Бир эцн синиф йолдашым Айдын Фярман оьлу мяня марагла
"пишпишя" адлы бир биткидян данышды, деди ки, пишпишя цзцмлцйцн кянарларында олур, адама йапышыб бурахмыр. Еля билдим ки, бу пишпишя дейилян
шей адына уйьун шякилдя пишик, йа hансыса бир йыртыъы hейвандыр. Мараг
мяня эцъ эялди вя Айдындан мяни дя юзц иля hямин пишпишя олан чямянлийя апармасыны истядим. Ертяси эцн эедиб hямин пишпишяни юз эюзляримля
эюрдцм, клей кими - йапышган кими адамын палтарына-ъорабына йапышырды. Муьан бюлэясиндян олан эялинимиз Алямзяр ися муьанда пишпишя
биткисинин икинъи адынын да " сувашган" кими танындыьыны деди, адамын
палтарына сувашдыьы - йапышдыьы цчцн беля адландырылдыğыны билдирди. Ня
ися...
Шяфигя ханымын Новруз иля баьлы етнографик маhиййят дашыйан фикирляри иля баьлы Эцллц Йолоьлу йазыр ки, "Гядим, зянэин тарихя, мядяниййятя малик бир аилядя эюз ачмышды балаъа Щейдяр. Анасы Иззят ханымын
адят-яняняляримизя, тюряляримизя, байрамларымыза олан севэисиля бюйцмцшдц. Шяфигя ханым йазырды: "Евимиздя hамымызын сябирсизликля эюзлядийи бир байрам вардыса, о да Новруз иди" (с.47). Узун илляр сонра, 21
март 2002-ъи илдя Щейдяр Ялийев артыг Азярбайъан Республикасынын
Президенти кими Новруз байрамы мцнасиятиля кечирилян цмумхалг шянлийиндяки нитгиндя демишдир:
"Новруз байрамы бизим бцтцн байрамларымыздан язиздир". Бу да
тясадцфи дейилди, чцнки улу юндяримиз hяля ушаглыгдан анасынын, аиля
цзвляринин бу байрама неъя hазырлашдыгларынын, биш-дцш етдикляринин, тямизлик ишляри эюрдцкляриниин шаhиди, hям дя
иштиракчысы олмушдур"(с.131).
Бу байрамын хош яhвал-руhиййяси hяля мартын яввялляриндян hисс олунарды... Евлярдя дюшямя бярк торпагдан оларды. Онун цстцня hясир, hясирин цстцня ися халча-палаз дюшянярди. Щясир hям тоз-торпагдан халча
палазы горуйарды, hям дя отуранда йумшаг олурду. Дюшякчяляр, йундан йастыглар (буна бязи зоналарда мцтяккя дейирляр) йердяки халчапалаз цзяриня дцзцлярди. Дюшякчяляр отурмаг, йун йастыглар ися сюйкянмяк, истираhят етмяк цчцн иди. Новрузун йахынлашдыьы яряфядя евимизин
диварлары аьардылар, гапы-пянъярямиз йуйулуб силинярди. Йорьан-дюшяк
hамысы сюкцляр, халча-палаз, габ-гашыг hяйятя йыьыларды. Мартда Нахчывана гар йаьарды. Йадымдадыр, халчаны бу гарын цстцня сяриб, цзяриня
овуъ-овуъ гар сяпялярдик. Сонра сцпцрэяляйиб тямизлярдик, тяртямиз
оларды. Адятян, Нахчыван евляриндя дюшямя там дюшянякли олмалыйды,
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йяни бир парча да олсун торпаг, hясир эюрцнмямялийди. Биз тямизлянмиш
халчалары евимизя сярярдик. Евдя эюзя чарпан hяр шей, пал-палтар йуйулмалы иди. Инанъымыза эюря, кюhня илин тозу-чирки йени иля кечмямялийди.
Бу тямизлямя ишлярини илахыр чяршянбясиня бир hяфтя галмыш апарардыг.
Илахыр чяршянбясиндя hамы - евин бцтцн цзвляри hамама эедиб йуйунарды.
Анам илахыр чяршянбясиндя hамымызын яйин-башынын тямизлянмясиня
хцсуси фикир верирди. Ики ъцр аш биширярди: сябзяли аш вя "учар" . Сябзяли ашы
тярхун вя кявярля дямлярди. Ятри бцтцн hяйяти эютцрярди. "Учар"ы бцтцн
евлярдя биширярдиляр... Новруз сцфрямиз анамын ял сялигяси иля бязянярди.
Анам биширдийи йаьлы фятирляри, байрам чючясини сцфряйя дцзярди. Чох
дадлы байрам чючяси оларды анамын. Гозу дюйцб язяр, соьаны нарын-нарын доьрайыб hазырларды. Сонра соьаны яринмиш йаьда гызардар, дюйцлмцш гозу ора тюкярди. Там бишяня йахын она ядвиййа - сарыкюк, дарчын,
hил вя михяк ялавя едярди. Йаь, сцд вя йумурта иля йоьурдуьу хямири
хырда кцндяляря бюлцб, бир нюв шякярбура кими йайар, щазырладыьы гоз,
соьан, ядвиййа гарышыьыны хямирин ичиня бцкцб тяндиря йапарды. Шякярбурайа бянзяр, лакин ондан бир гядяр бюйцк байрам чючяляри Новруз
сцфрямизин бязяйи оларды.
Анам ряhмятлик дейярди ки, дцйц судан ямяля эялдийи цчцн бядяня
сойуглуг эятиряр, она эюря дя аш дямлямясинин йанына мцтляг гызылэцл
мцряббяси, эцлгянд гоймаг лазымдыр..." (2, с.48-49).
Тядгигатчы Эцллц Йолоьлу бу дейилянляря беля шярh верир: "Шяфигя ханымын тясвир етдийи байрам hазырлыглары, тямизлик ишляри, байрам сцфрясинин hазырланмасы Ялийевляр аилясинин тимсалында бюлэяляря эюря ъцзи дяйишикликлярля бцтцн Азярбайъан халгына аидди. Етнографик мягамларла
зянэин хатирялярдян ялдя етдийимиз бир чох дяйярляр вар: 1. бядмцшкцн
баhарын мцждячиси олмасы 2. Новрузун бцтцн байрамлардан чох севилмяси 3. тямизлик ишляринин апарылмасы 4. hяр бюлэяйя хас байрам сцфрясинини ачылмасы 5. байрамын ясас аьырлыьынын гадынларымызын, гызларымызын
цзяриндя олмасы. Бу сябябдян дя гядим адят-яняняляримизин ясас дашыйыъылары олан аналарымызын, няняляримизин йаддашындакылар бизимчцн даhа файдалы, дягиг, дцзэцндцр. Щятта елмля мяшьул олмайан Шяфигя ханымын ушаг вахты анасындан эюрдцклярини, эютцрдцклярини бу гядяр эюзял, ятрафлы тясвир етмяси дедикляримизи бир даhа сцбут едир. Кишиляр, оьланлар ясасян тонгалларын галанмасы, баь-баьатын чыр-чырпыдан тямизлянмяси, тарла ишляри иля мяшьул олдугларындан евдяки чалышмаларда, демяк олар, иштирак етмир, йалныз hазыр байрам сцфряси архасында яйляшяряк чешидли немятлярдян дадырлар. Бу цздян байрамларла баьлы онларын
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йаддашыны зора салмаг лазым дейил, йохса бязи фолклоршцнасларымыз кими
юзляриндян тохумаг мяъбуриййятиндя галаъаглар..." (с.133).
Эцллц ханымын шярhляриндяки цмуми мцддяалары иля-беш бяндлик фикирля ишим йохдур. Амма бу фикирлярин эерисиндя сюйлядикляриня ирадларым вар: "гядим адят-яняняляримизин ясас дашыйыъылары олан аналарымыз,
няняляримиз", бяйям кишиляр - аьсаггаллар адят-яняня дашыйыъысы дейиллярми, йахуд да ардынъа гейд едир ки, "аьбирчякляримизин йаддашындакылар
бизимчцн даhа файдалы, дягиг, дцзэцндцр". Мцдрик кишиляримизин сюзляри, йа да конкрет олараг, бирбаша “Аталар сюзляри” кими ад алтында бизляря чатдырылан Щикмятли кяламларымыз бизимчцн файдалы, дцзэцн дейилми вя с. вя и.а. Бир дя ки, ахы ня цчцн беля гейри-елми, мянтигсиз бюлэц
апарылыр, ахы фолклор йарадыъылыьында якс ъинсляр гаршы-гаршыйа гойулурму, кялля-кялляйя эятирилирми?!.
Бир дя ки, бу фикирлярин Новруз байрамы кими мцгяддяс байрамла
баьлы сюйлянмяси тяяссцф доьурур. Ахы Новруз байрамы няинки барышдырыъылыг миссийасы дашыйан байрамдыр, hятта халглар вя динляр арасында
айры-сечкиликляри арадан галдыран, миллятляри hямряйлийя чаьыран байрамдыр. Онда гала якс ъинсин нцмайяндяляри цз-цзя гойула! "Байрамларла баьлы онларын (йяни кишилярин - Ш.А.) йаддашыны зора салмаг лазым
дейил" дейирсиниз, яксиня, байрамларла баьлы, адят-яняняляримизля баьлы,
халгын тарихи сойкюкц иля баьлы олараг hяр кясин йаддашыны гурдалайыбгуръаламаг, зора салмаг ваъибдир ки, фолклор - етнографик йюндя бцтцн
билэиляр цзя чыхсын мясяляляр арынсын-дурулсун, халгын фолклор йаддашы
бярпа олунсун. Бцтцн фолклоршцнаслар бу истигамятдя юз баъарыг вя биликлярини сяфярбяр етмялидирляр.
Бяли, Новруз байрамы динляр юнъяси байрам олдуьундан, бцтцн бяшяриййятя "Ваhид дин" призмасындан йанашмаьы тялгин едир, бцтцн бяшяриййяти "Ваhид дин" ятрафында бирляшмяйя - hамыны hямряйлик дуйьулары
иля сцслянмяйя сясляйир.
Новруз бяшяриййятин "ушаглыг дюврцнц" тяъяссцм етдирир, о ушаглыг
дюврц ки, бяшяриййят "сосиал иерархийа аьаъы" якмямишди - hамы ейни сосиал тябягяйя, hамы ейни иътимаи зцмряйя мяхсус иди. Сосиализм шцары иля
десяk," hяр кяс hамы цчцн, hамы hяр кяс цчцн " девизи шцuрларда hаким
иди. Ушаглыг дцнйасы hяр ъцр киндян, кцдурятдян узаг, мясум вя саф
бир дцнйа иля характеризя олунур. Бах, Новруз байрамы бяшяриййятя беля бир ушаг сафлыьы бяхш едир.
Новруз инсанларын дахилян арынмасы-дурулмасы, мянян тямизлянмяси, руhун йенилянмяси байрамыдыр!
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Новруз - тябиятля ъямиййятин говушуб бцтювлцк тяшкил етмяси байрамыдыр!
***
Güllü xanım Yoloğlu “Ən əziz bayramımız – Novruz” başlıqlı məqaləsini
belə başlayır:
“Novruz bayramı Azərbaycanın əksər bölgələrində böyük coşqu ilə
keçirilirdi. Xıdır Nəbinin yüksək səviyyədə qeyd olunduğu yerlərdə
Novruz şənlikləri bir qədər sönük olur, ya da heç olmurdu. Əslində xalq
Axır çərşənbəni qarşılamaq məqsədilə(?-Ş.A.) daha maraqlı, çeşidli
ayinlər, oyunlar keçirir, falabaxmalarla məşğul olur, bol süfrə açırdı. Bir
sıra bölgələrimizdə Novruzun özü deyil, Axır çərşənbə axşamını insanlar
daha böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd edirdilər. Hətta əhali Novruzun adını
çəkmir, Bayram, İlbaşı, İlin-ayın axır gecəsi, İl təhvil olan gecə, Qırmızı
bayram... kimi adlara Novruz bayramını anırdılar.“(3,130). Bu abzasın
ardınca gələn növbəti – aşağıdakı abzas isə məntiqi baxımdan müəllifin
yuxarıdakı fikirlərini inkar kimi səslənir:
“Baharın gəlişi ilə qışın soyuğundan, qarından yaxa qurtardıqlarını
düşünən insanlar Günəşi şadlıqla qarşılayar, qışı azar-bezarı, dərd-səri ilə
birgə qovmaq məqsədilə müxtəlif ayinlər icra edirlər”(1, s.130).
Yəni ilk abzasda Güllü xanım “Novruzun sönük keçirildiyini, ya heç
keçirilmədiyini” söylədiyi halda, ikinci abzasda bu fikrin əksinə olaraq
“Baharın gəlişi (Novruz bayramı-Ş.A) ilə bağlı Günəşin şadlıqla
qarşılanıb, müxtəlif ayinlər icra edilməsi” barədə danışır. Demək, dalbadal
gələn iki abzasda ikinci fikir birincinin məntiqi cəhətdən ziddinə gedir.
Maraqlıdır ki, məqaləsini bu ruhda-yəni ziddiyyətli şəkildə quran müəllif
elə bu ovqat üstündə də - bu qayə üstündə də məqaləsini tamamlayır. Ulu
öndərimizin bacısı Şəfiqə xanım Əliyevanın yazdıqlarına diqqəti yönəldir:
“Həyətdə iri tonqal çatardıq. İlaxır çərşənbəsini hamı öz evində - ocağında
keçirməli idi. Ona görə də başqasının evinə gedib bayram keçirmək adət ənənəmizə zidd idi. Yaşıl səməni, şamlarla bəzənmiş bayram süfrəmiz
uşaqlıq illərimin yaddaş səhifəsində ən gözəl xatirələdir”.(2, s.50).
Bu sitatdan sonra da G. Yoloğlu yenə yuxarıdakı fikirlərinə qayıdıb yazır:
“Ad Novruzun olsa da, əsasən, Axır çərşənbəyə üstünlük verilirdi.
Çərşənbə axşamı bütün həyətlərdə tonqal qalanmalı, şənlik, sevinc səsləri
gəlməli, hamı tonqalın üzərindən atılaraq yeni il üçün təmizlənməli,
paklanmalı idi. Çərşənbə günü isə insanlar bir-birinə qonaq gedir, haləhval tutur, bayramlaşırdılar...”(3, s.133).
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Başqa sözlə, mən yuxarıdakı fikirlərdən folklor-etnoqrafik yönümlü
maraqlı və həm də əhəmiyyətli informativ məlumatlar aldım. Amma bu
informasiyalara folklorşünas, ya etnoqraf kimi yanaşmaq yolu ilə əsl
həqiqətlərə vara bilərik...
Əvvəla xatırladaq ki, bayramlar mərasimi keyfiyyətlərlə yüklənmiş
folklor hadisəsidir. Folklor materialı isə yazılı ədəbiyyatdan fərqli olaraq
çox variantlı olmaqla yanaşı həm də çoxadlı da ola bilir. Adicə
təsəvvürümüzə gətirsək ki, bir adamın doğulduğu məhəllədə, tay-tuşları,
iş yoldaşları arasında rəsmi pasportdakı adı ilə yanaşı ona el-camaat
(Xalqın lokal variantı) tərəfindən ayama – ləqəb kimi verilmiş 2-ci, bəzən
hətta 3-cü adı da ola bilir və bu əlavə adlar həmin adamın nə xarakterini
dəyişir, nə də ki, kimliyini. Onda bayram adlarımızı, elə o cümlədən
Novruz bayramını da ayrı-ayrı adlarla hallandırmaq onun mahiyyətinə
xələllik gətirmir, adına kölgə salmır. Buna görə də “Novruzun adını
çəkməyib, onu sadəcə Bayram, yaxud Qırmızı Bayram, ya İlin – ayın axır
gecəsi, İl təhvil olan gecə, İlbaşı və başqa adlarla anmaq” məsələsi bir
folklor – mərasim hadisəsi olaraq çox təbiidir...
Güllü xanım birinci cümləsində Novruzun əksər bölgələrdə böyük coşqu
ilə keçirilməsini, ikinci cümlədə isə Novruz şənliklərinin bəzi bölgələrdə
ya keçirilmədiyini, ya da bir az sönük keçirilməsini qeyd edir. Bildirim ki,
bu, folklor informasiyası kimi qəbul olunmalıdır – yəni bir informator
danışığı kimi Novruz bayramı haqqında məlumat xarakteri daşıyır. Özü də
informasiya kimi zahiri cəhətinə görə burada səhv fikir yoxdur. Amma
folklorşünas, ya etnoqraf rəyi kimi məqbul deyildir. Çünki bu məsələ bir
problem kimi düşünülməli və elmi-nəzəri şərhini tapmalıdır. Məhz bir
folklorşünasların (eləcə də etnoqrafların) birinci dərəcəli müqəddəs borcu
folklor hadisəsinin iç qatında gizlənən əsas mahiyyəti tapıb aşkarlamaqdır.
Yəni sadəcə toplama, ya təsvir materialları ilə alim kifayətlənməməlidir...
Güllü xanım yazır ki, “Bir sıra bölgələrimizdə Novruzun özü deyil, Axır
çərşənbə axşamını insanlar daha böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd edirlər”.
Yenə deyirəm, folklor informasiyası kimi doğrudur, hətta etiraf edim ki,
bizim tərəflərdə də İlaxır çərşənbələr daha təmtəraqlı keçirilirdi. Amma
bu zahiri görüntü o deməkdirmi ki, xalq İlaxır çərşənbəni daha təntənəli,
Novruzu isə bir qədər sönük keçirdir, ya heç qeyd eləmir?!. Əlbəttə ki,
yox! Bəs sirr nədədir? Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, deyim ki, mən
əslində bu məsələyə ötən il-2010-cu ildə “İlaxır çərşənbələr Novruzqabağı
çillələrdir” adlı irihəcmli yazımla dolayısı ilə də olsa aydınlıq
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gətirmişdim...(4). Ona görə də bir qədər yığcam halda buna münasibətimi
bildirəcəyəm...
Güllü Yoloğlu yazır ki, “Ad Novruzun olsa da, əsasən Axır çərşənbəyə
üstünlük verilir”. Bəs niyə, bu “üstünlüyün” səbəbi nədədir? Ardınca
müəllif haqlı olaraq qeyd edir ki, çərşənbə axşamı tonqallar üstündən
atılmaqla yeni il üçün paklanma ritualı keçirilir, çərşənbənin günündə yəni çərşənbənin axşamının səhərisi isə insanlar bir-birlərinə qonaq gedib,
bayramlaşırlar.
Burada, yuxarıda qeyd elədiyim kimi, folklor informasiyası çox gözəl və
düzgün verilib, sadəcə fikrin alt pərdəsini qaldırmaq – folklorşünas gözü
ilə hər iki bayram arasına keçid ala bilmək zərurəti öz həllini (elmi
şərhini) tapmayıb. Bax lap yuxarıda – ilk abzasda da qeyd olunur ki,
“əslində xalq Axır çərşənbə axşamı çərşənbəni qarşılamaq məqsədilə daha
maraqlı, çeşidli ayinlər, oyunlar keçirir”... Mən bu cümləni redaktə eləyib,
“Xalq Axır çərşənbə axşamı çərşənbəni (əslində qarşıdakı Novruz
bayramını – Ş.A.) qarşılayır” yazardım. Nə üçün? Elə əsl sirr də burda
gizlənib, əsl sirrin açarı da burdan başlayır! Çünki Novruz bayramı
genetik olaraq öz mənşəyini məhz İlaxır çərşənbədən götürür! Mahiyyətcə
İlin axır çərşənbəsi bayramı Novruz bayramına – İlbaşına keçid
funksiyasını yerinə yetirir. Məhz bu prinsipdən düşünüləndə, bəzi
bölgələrdə Novruz bayramının zəif şəkildə keçirilməsi, yaxud
keçirilməməsi məsələsinə aydınlıq gəlir. Demək, İlaxır çərşənbəsinin
İlbaşı bayramına start verdiyi bəlli olduğundan, elə İlaxır Çərşənbəsindəki
təmtəraqlı şənlik də rəsmi olaraq martın 20-21-də təbiətə qədəm qoyan
Novruzu özündə ehtiva edir. Başqa sözlə, İlaxır Çərşənbə ilə Novruz
bayramı vəhdətdə anıldığından, Axır çərşənbənin təmtərağı – böyük
şənliyi də Novruz bayramının şərəfinə keçirilmişdir. Bir sözlə, İlaxır
çərşənbə ilə İlbaşı (Novruz) bayramları arasında kəskin sərhədlər
axtarmaq bizi yanlış düşüncə və mülahizələrə apara bilər, buna görə də
hər iki bayramın müxtəlif adlarla adlanmasına və onları bir-birindən ayıra
biləcək bir neçə günlük qısa zaman kəsiyinə baxmayaraq, biz onların hər
ikisini eyni mərasimi aktlarla müşayiət olunan mövsüm bayramı kimi
dəyərləndirməliyik!
Ədəbiyyat
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1.Güllü Yoloğlu, “Mövsüm mərasimləri (türk xalqlarının materialları
əsasında tarixi – etnoqrafik tədqiqat)”, Bakı, “Xəzər Universiteti”
nəşriyyatı, 2009
2. Şəfiqə Əliyeva, “Mənim anam”
3. Güllü Yoloğlu, “Ən əziz bayramımız Novruz” məqaləsi.
4. Şakir Əlifoğlu, “İlaxır çərşənbələr Novruzqabağı çillələrdir”,
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 2010-cu il
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НЕМЯТ ГАСЫМОВ
ЗОДЛУ

АБДУЛЛАНЫН

ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА

ДИНИ

МОТИВЛЯР

Мясялянин

гойулушу:

Ашыг

йарадыъылыьында

мцщцм

истигамятлярдян бирини дини мотивляр тяшкил едир. Устад сяняткарлар
мцхтялиф мягамларда юз дцшцнъялярини веряркян дини яфсаня вя рявайятляря, дини шяхсиййятлярля баьлы щекайятляря мцраъият етмишlər.
Буну бцтювлцкдя классик ядябиййатда да айдын эюрцрцк. Епик
тящкийядя (поемаларда) башланьыъ (Аллащын ады иля башлама),
Пейьямбярин тярифи, имамлар вя с. бир яняня кими ядябиййат тарихиндя йашамагдадыр. Еляъя дя ири щяъмли ясярлярин ичярисиндя верилян епизодик щадисяляр буну айдын эюстярир. Диэяр истигамятдя
гясидялярдя бу, бир хятт кими давамлы олараг йашаныр. Ящмяд
Йасяви, Ящмяд Йцэнякли, Баласагунлу Йусиф, Н.Эянъяви,
Х.Ширвани, М.Фцзули йарадыъылыьы буна нцмунядир, йяни bu
sənətkarların da yaradıcılığında дин бир хятт кими давамлы олараг
излянир.
Ишин мягсяди: Юмцр вя йарадыъылыг йолу XIX-XX ясрлярин
говшаьыны ящатя едян

Эюйчяли ел шаири Зодлу Абдулланын

йарадыъылыьы бу вя йа диэяр сявиййядя дини мотивлярля сых баьлыдыр.
Кюкляри етибариля Эюйчя ашыг мцщитиня баьлы олан бу янянянин
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чохясрлик тарихи вардыр. Бурада тцрк шеир дцшцнъяси иля цмумшярг
поетик

янянляри

говушмушдур.

Сяняткар

щямин

янянянин

давамчысы олараг юз йарадыъылыьында дини мотивляря хцсуси юням
вермишдир. Ишдя ясас мягсяд Зодлу Абдулланын йарадыъылыьында
дини мотивляри тядгиг етмяк, сяняткарын яняняйя мцнасибятини
(ондан

ня

дяряъядя

истифадя

етмясини

вя

ону

ня

иля

зянэинляшдирмясини) айдынлашдырмагдыр.
Ашыг йарадыъылыьында, ел шаирляринин ясярляриндя ися дини
мотивлярин əksi бир башга сяъиййялидир. Бурада дин форма вя йахуд
да щансыса бир мювзунун тяъяссцмц кими ардыъыл йашам щаггы
газанмыр, садяъя олараг мцяййян мисра, бейт вя бянд
сяъиййясиндя щансыса дцшцнъянин поетик дялилиня чеврилир. Бу,
классик

сяняткарларымыз

Мискин

Абдал,

Гурбани,

Аббас

Туфарганлы, Сары Ашыг, Ашыг Валещ, Ашыг Ялясэяр вя башга
сяняткарларын йарадыъылыьында айдын мцшащидя олунур. Устадлар
диня, онун бюйцк шяхсиййятляриня щямишя щюрмят вя гайьы иля йанашмышлар. Bu, Эюйчя мцщитинин ел шаири Зодлу Абдулланын да
йарадыъылыьында мцхтялиф сявиййялярдя мцшащидя олунур. Бу мцщит
юзцнцн кюкц, мащиййяти иля бцтцнлцкля яняняйя баьлыдыр. Бурада
тцрк шеир дцшцнъяси иля Şярг поезийа яняняси говушур, ейни
заманда, давамлы олараг йашам щаггы газаныр. Zodlu Абдулла
да мящз бу янянянин давамчысы кими шеирляриндя дини мотивлярин
тяъяссцмцня диггят йетирмишдир. Фярг ондадыр ки, бу, ел шаириндя
бир гядяр аз нязяря чарпыр. Щансыса шеирин бир парчасы кими
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мцяллифин щиссляринин ифадясиня чеврилир, мцяллифин динин гайдаганунларына,

онун

мащиййятиня

Фолклоршцнас Г.Вякилов йазыр:

бяляд

олдуьуну

эюстярир.

«Ашыг дцнйасында дярин елми

олмайанлар ашыг сайылмаз. Ашыг эяряк щяр елмдян щалi олсун,
qазилярин,

шейхлярин,

мцътящидлярин

билмядикляри

мятлябляри

онлардан даща мцкяммял билсин. Ашыг ясл ислам фярзяндидир. О,
щагга аси оланлары, елmин гядрини билмяйянляри, елinи севмяйянляри
инсан саймыр» (6, 96). Тядгигатчы даща сонра Ашыг Алыдан Аь
Ашыг щаггында дедийи бир шеири нцмуня эюстярир вя ону елмин
мащир устады кими эюстярир. Эюйчя ашыг мцщитиндя Ашыг Алы, Ашыг
Ялясэяр, Нювряс Иман кими елмин мащир устадлары да олуб. Мящз
Zodlu Абдулла да щямин мцщитин гцдрятли сяняткарларындан бири
кими бцтцн истигамятлярдя диггяти ъялб едиб. Щятта дин адындан истифадя едиб ондан йарарлананлара юзцнцн кяскин мцнасибятини
билдириб. Ашыг поезийасында бу истигамятдя устадлар Ашыг Валещ,
Ашыг Щцсейн Şəmkirli, Ашыг Ялясэяр вя başqaları бир-бириндян
эюзял, рущ етибариля йахын olan шеирляр йазыблар.
Zodlu Абдулланын шеирляриндя дини мотивлярин əksi юзцнц
мцхтялиф шякилдя эюстярир. Мясялян, мящяббят мювзулу шеирляриндя
бир башга сяъиййя дашыйырса, иътимаи-сийаси мязмунлу шеирляриндя
тамамиля башга дцшцнъянин дашыйыъысына чеврилир. Даща доьрусу,
фикрин ахарына, ифадялилийиня кюмяк едян поетик дялиля чеврилир:
Эязмишям щяр мащалы,
Эюзял йохдур сян ъцря, бах.
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Йолунда мящбус олмушам,
Эярдяниндя зянъиря бах.
Мусайисян Тюврат оху,
Исайисян Инъиля бах.
Исламисян, анд верирям,
Айейи-Гуран, бяри бах! (7, 74).
Sяnяtkar bурада эюзяля мцнасибятин поетик тяъяссцмцнц
йарадыр. Щяр мащалы эязиб долашан сяняткар юз севэисиня «сян тяк
эюзял эюрмямишям» дейир. Даща сонра динляр, пейьямбярляр,
динлярин мцгяддяс китаблары щагда билэи верир. «Мусайисян Тюврат
оху, Исайисян Инъиля бах» дейир. Халг дцшцнъясиндя Муса, Иса
пейьямбярля баьлы чохлу рявайятляр долашмагдадыр. Онун сещрли
ясасы вя кярамят эюстярməsi бу эцн дя бцтцнлцкдя халг
йаддашында йашайыр. Фирон язазиллийи, бир щюкмдар кими етдикляри
нечя ясрлярдир ки, китабдан-китаба, ясрдян-ясря ютцрцлцр. «Фирон
шяр гцввядир. Муса иля мцбаризядя мяьлуб олмушдур. Муса
ясасыны dəryaya вурдугда дярйадан йол дцшмцш, онун архасынъа
эялян Фирон вя гошуну суда гярг олмушlar.» (6, 77). Мящз бу эцн
халг арасында онунла баьлы кяламлар да щямин тарихи реаллыглары
яфсаня вя йарымяфсаня шяклиндя юзцндя эюстярир. Фиронлуьун
йаратдыьы тяяссцрат буна нцмунядиr. Еляъя дя Иса вя Ибращимхялил
пейьямбярля баьлы щекайятляр бу дцшцнъянин, инсанлыьын дялилиня
чеврилмяси щадисясидир. Мясялян, Иса пейьямбярин мюъцзяси,
чармыха чякилмяси кими щадисялярин бцтювлцкдя ядябиййаты излямяси
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факты вар. Зодлу Абдулла да бир йарадыъы, ел шаири кими, щеч
шцбщясиз, халг арасында йашайанлара, дини китабларда дейилянляря
бяляд иди вя ону йери эялдикъя, мягамына эюря шеиря эятирирди.
Няmрудун эюстяриши иля Ибращимхялил пейьямбярин тонгала
атылмасы мин иллярдиr йазылы вя шифащи ядябиййаты изляйир. Бцтцн
сяняткарлар дидактик дцшцнъядя, халгын инам вя етигадларында она
дайаныглыг эюстярирляр. Zodlu Абдулла да юз севэилисиня анд верир,
«ислама анд верирям» сюйляйир, ейни заманда, исламын мцгяддяс
китабы Гурана бахмаьы тювсийя едир. Тцркцн бюйцк сюз сяррафы,
«кюнцлляр султаны»Йунис Ямря дя юз суфи дцшцнъяси иля щямишя беля
мцраъиятлярдя нязяря чарпыр:
Эюй цзцндя Иса иля,
Тур даьында Муса иля,
Ялиндяки яса иля
Чаьырырам, мювлам, сяни (8, 27).
Бу, тцркцн инам вя етигадларында, дцшцнъясиндя йашайан вя
яфсаняляшян, символлашан компонентлярдир. Онларын щяр бирисинин
архасында ян цлви дяйярляр, инсанлыг цчцн сяъиййяви олан алилик,
мцгяддяслик кейфиййяти дайаныр вя юзлцйцндя мейара чеврилир.
Йунис Ямря дя, Гараъаоьлан да, Ашыг Алы да, Ашыг Ялясэяр дя
Зодлу Абдулла гарышыг бу мейардан кечирляр. Сяняткар йарадыъы
кими онларын бюйцклцйцня, мцгяддясляйиня тапыныр. Эюйчя
мцщитиндя юз сяси, няфяси иля сечилян шаир Мяммядщцсейнин дя ейни
рядифли мцхяммяси вар. Бурада да динин тяъяссцмцнцн, онун
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мцгяддяс шяхсляринин хатырланмасы вар.

Юзлцйцндя бунлар

янянянин давам етдирилмясидир:
Ол худадан ямр олунду,
Гопду Нущун туфаны.
Эямисиня nиъат верян,
Ол шащи-Мярдана бах! (5, 35).
Дцнйанын

йаранмасы

щаггында

халг

арасында,

дини

китабларда яфсаня вя рявайятляр долашмагдадыр. Бу, юзлцйцндя
бцтцн халгларда вардыр. Тцрк халгларынын «Йарадылыш» дастаны
бунун типик нцмунясидир. Ейни заманда диггяти ъялб едян
щадисялярдян

бири

Нущ

туфаны

иля баьлы

щекайядир.

Ашыг

йарадыъылыьында, цмумиййятля, халг тяфяккцрцндя Нущ туфаны иля
баьлы чох фикирляр вар. Щятта бу фикир айрылыглары елми ядябиййата
гядяр эялиб чыхыр. Мящз йухарыдакы нцмунядя дя щямин щадися иля
баьлы билэи верилир. Бу, бцтювлцкдя дини дцшцнъя иля баьланыр. Ейни
заманда, Эюйчя мцщитиндя црфан тялиминдя бязи мясяляляр барядя
данышмаьы зяруриляшдирир. «Чешидли иглимляр йох, чешидли тарихляр,
епохалар арасында ортаг, мцштяряк яхлаги вя мяняви дяйярляр бу
бядии-фялсяфи кечиддя (озандан щагг ашыьына эятириб чыхаран
дюнцшдя) ащянэи вя ирсилийи тямин едир. Щямин дяйярляри ичиня алан,
тама, бцтювя чевирян ортаг мяхряъ биринъи нювбядя Эюйчянин
тябият вя торпаг яхлагı иля тясяввцфцн Танры, Дярэащ вя Дярэаща
ъан атан инсан тялими арасында иди» (4, 11). Мящз бу дини
дцшцнъянин ифадялилийиндя дя ейни мянзяряни якс етдирир. Даща
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доьрусу, Эюйчя ашыг мцщити иля дини инанъларын бир-бирини
комплекс шякилдя тамамладыьыны дцшцнмяйя ясас верир. Буну
щямин мцщитин нцмайяндяляринин йарадыъылыьындакы бядиилик дя
айдын ифадя едир. Ашыгларын дейишмяляриндя, мцхяммяс вя
диваниляриндя дин, дини мотивляр, дини шяхсиййятлярин щаггында олан
рявайятляр даща чох яксини тапыр. Ашыг Ялясэярин “Баш ендирир”
рядифли divanisi онун типик нцмунясидир:
Ялястидян бяли дейян,
Сцбщана баш ендирир.
Мящяммядя табе олан
Гурана баш ендирир.
Юзц бирди, ады минбир,
Вящдящйял лашярик,
Ящли-мюмин эюря билмяз,
Пцнщана баш ендирир (3, 295).
Бу, Дядя Ялясэярин Yараданла, динля, онун мцгяддяс
китабы Гуранла баьлы дедикляридир. Вя бюйцк бир щягигятин, инсан
оьлунун, «Ялястидян бяли дейянин сцбщана баш ендирмяси»
вурьуланыр. Ейни заманда Эюйчянин бир бюлэя кими дини инам вя
етигадларыны якс етдирир. Щяр цч сяняткардан Дядя Ялясэярдян,
Şair

Мяммядщцсейндян,

Зодлу

Абдулладан

эятирдийимиз

нцмуняляр рущ етибариля дя кифайят гядяр йахынdır. Bир ъящят дя
хцсуси олараг вурьулаnmalıdır ки, Эюйчя ашыг мцщитиндя давамлы
олараг йашанан яняня вардыр. О ися бцтцнлцкдя иътимаи щяйатын
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мцхтялиф тяряфляриня, мяишятиня, яхлагына, мярасимляриня, ня варса
щамысына сирайят едирди. Зодлу Уста Абдулла бу мцщитдя сяняткар
кими формалашырды. Мцщитин вя няслин, сяняткар кими сянятин эен
йаддашына кодлашырды.
Ашыг поезийасында мцгяддяс Гурани-Кярим вя онун
суряляринин адлары образлашдырыларыг тяряннцм олунмушдур. Бу
гябилдян олан нцмунялярдя даща чох «Йасин» сурясинин адына
раст эялинир. Тядгигатчы Г.Вякилов бу хцсусда йазыр: «Бу эюзял,
мцгяддяс сурянин адына тяънислярдя – ъинас гафийялярдя даща чох
раст эялирик» (6, 68). Зодлу Абдулла да мящз юз дцшцнъялярини
вермяк, фикирдя поетиклик йаратмаг мягсядиля бу сюздян ъинас
кими мящарятля истифадя етмишдир:
Абдуллайам, галдым йасын ичиндя,
Йарадан сахласын йасин ичиндя.
“Ялиф”, “лам” охудум йасин ичиндя,
Йетишдим, юйряндим, сайад “яммя”ни (7,
60).
Ашыг

йарадыъылыьында

«йасин»

сюзцндян

ъинас

кими

бящрялянмя вар. “Йасин” мцгяддяс китабымыз Гураnда ян бюйцк
сурялярдяндир. Бу сурянин мащиййятиндя инсанын ращатлыг тапмасы
вар. Мясялян, хястялянян кясляря шяфа олар вя йахуд insan ахыр
няфясдя, дцнйадан кючяркян бу суряни охумагла щагг дцнйасына
ращат эедяр. «Яммя» ися Гуранда бир башга сурядир. Шеирдя бу
ъцр дягигликля ишлянмя, щяр ики суря адларынын образлашдырылараг
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тясвир олунмасы Zodlu Абдулланын диня дяриндян бяляд олдуьуну
эюстярир. Эюйчя ашыг мцщитинин гцдрятли сяняткарларындан олан
Ашыг Алы «О йана-йана» адлы тяънис йаратмышдыр:
Щцзн кяламыдыр, гям дяр «Йасин»дя,
Галар гямханядя гямдар, йа синдя.
Мяънун олуб, галдым гям дярйасиндя,
Йарым демяз, цзцм о йана, йана (2, 112).
Эюрцндцйц кими, Ашыг Алы бу сюзлярдян санки бир чялянэ
щюрмцшдцр. Дядя Ялясэярдя ися «Яммя» сурясинин ъинас кими
ишлянмяси вар. Бурада да устад сюздян йцксяк усталыгла ъинас
кими истифадя етмишдир:
Ялифдян дярс алдым, ябъяд охудум,
Щуш вердим, юйряндим йазыг «Яммя»ни.
Ширин ъаным мцжэанына тохудум,
Сян Аллащ, юлдцрмя, йазыгям мяни! (3, 255)
Биринъи мисрада сяняткарын ялифдян дярс алыб ябъяд охумасы
вурьуланыр. Икинъи мисрада ися сяняткарын щуш вериб, «Яммя»ни
охумасына ишаря едилир. Цчцнъц мисрада ширин ъаныn мцжэана
тохумасы билдирилир вя сон олараг сяняткар юз ашыгиндян илтимас
диляйир, йяни «Сян Аллащ, юлдцрмя, йазыгям мяни» дейир. Бцтцн
бунлар ашыгларын диня, онун инъяликляриня бяляд олдуьуну эюстярир.
Бу бялядолманы Zodlu Абдулланын мцхтялиф типли шеирляриндя бир
хятт кими эюрцрцк. Анъаг тяънис, дейишмя вя устаднамялярдя дини
мотивляр бир гядяр чох нязяря чарпыр. Ейни заманда ачылма
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зярурятини дигтя едир. Чцнки ашыглар устадлардан дярс алырдылар.
Онларын бязиляри ашыглыьа гядяр дини тящсил алмышдылар вя
йарадыъылыгларында щямин билэилярдян бящрялянмяlər гачылмаздыр.
Диэяр

истигамятдя

ашыглыг

дини

биликляря

йийялянмяни

зяруриляшдирирди. Чцнки устад оланлар аьыр йыьнаглар апарыр,
мцхтялиф ашыгларла дейишмяк мяъбуриййятиндя галырдылар. Дейишмядя ися даща чох дини биликляр ясасында сынаьа чякилмя вардыr.
Дцнйяви вя дини елмляря бяляд олмадан ися галиб эялмяк мцмкцн
дейилди. Мящз устадларын йарадыъылыьында нязяря чарпан бу щал
юзцнц бцтцн заманларда эюстярир. Зодлу Абдулла да дини
елмлярдян юз йарадыъылыьында имканы мцгабилиндя бящрялянмишдир.
«Ялиф», «лaм» охудуьуну вя йетишиб юйряндийини билдирир:
Йазыг Абдуллайам, йетмядим няфя,
Гям йаздым дяфтяря йеня бир сящфя.
Зцлейхасан, ешгин дцшцб Йусифя,
Йа юзцня лайиг йар ахтарырсан (7, 44).
Бурада демяк олар бцтцн дини китабларда хатырланан мялум
бир рявайятин гейд олунмасы вар. Бу да”Йусиф вя Зцлейха”
ящвалатыдыр. Дастан, яфсаня, ясатир вя наьылларымызда, еляъя дя ашыг
шеириндя бу ящвалатын эениш ишлянмяси вар. Классик ядябиййат да
щямин сырададыр. Фолклоршцнас М.Аллащманлы йазыр: “Ашыг йарадыъылыьынын, устадларын фяалиййятинин, шеирлярин мцщцм бир щиссясини еля
дини мцяммалар тяшкил едир. Мцяммалар, дейишмяляр, вцъуднамя
вя ъащаннамяляр юз рущу етибариля бу вя йа диэяр дяряъядя дини
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мотивляря баьланырды. Диэяр бир ъящяти гейд едяк ки, бу
сяняткарларын демяк олар ки, бюйцк яксяриййяти юз тящсилинин
башланьыъыны моллахана вя мядрясядя алырдылар. Бу ися устадларын
ашыг кими фяалиййятиндя тясирсиз ютцшмяйя билмязди. Мискин Абдал,
Гурбани, Аббас Туфарганлы, Хястя Гасым, Абдалэцлаблы Ашыг
Валещ, Ашыг Алы, Ашыг Ялясэяр кими устадларын йарадыъылыьында бу
бир истигамятдир” (1, 105-106). Бцтювлцкдя ел шаирлярини дя щямин
сырайа аид етмяк олар. Йухарыдакы нцмуня дя мящз Zodlu
Абдулланын щямин сяняткарлардан олдуьуну демяйя ясас верир.
Онун «Зцлейхасан, ешгин дцшцб Йусифя» мисрасы кифайят гядяр
дягиг вя конкретдир. Дини яфсанялярдя, дастан вя рявайятлярдя
юзцня йер тапан бир щадисянин яксидир. «Ойанам инди» тяъниси бу
бахымдан дини мотивлярля даща зянэиндиr:
Кафи лама чалсан чыхар бир синя,
Мим яйагдан мцддясиндян бирисиня.
Эяр гойсалар мяннян ону бир синя,
Бялкя бу гяфлятдян ойанам инди.
Абдулла гцрбятя дцшяндя йана,
Ешг атяши ъана дцшяндя йана,
Бошалыб, голларым дцшяндя йана,
Язрайыл ямр едяр о йанам инди (7, 56).
Билиндийи кими, сонунъу мисрада вурьуланан Язрайыл дюрд
мялякдян бириdир. Щяля йер-эюй йаранмамышдан юнъя бу мялякляр
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ишыгдан хялг олунмушду. Ону да гейд едяк ки, инсан щансы
бялайа дцчар олмасына бахмайараг онун ъаны

юлцм мяляйи

тяряфиндян алыныр. Гуранда да бу бир гядяр юртцлц шякилдя гейд
олунур. Бу ъан алма ямяля эюря олур. Устадлар да мящз щямин
мягамлары чох инъяликля гейд едирляр. Устадлардан Ашыг
Ялясэярин, Молла Ъцмянин бу дцшцнъяйя кюклянмиш шеирляри вар.
Уста Абдулла да шеирляриндя щямин мотивляри, дини яфсаня вя
рявайятляри ардыъыл олараг мисра, бянд сявиййясиндя ифадя едир.
Ашыг йарадыъылыьында дин адындан истифадя едянлярин тянгиди бир
силсиля

тяшкил

едир.

Устадлар

бу

мянада

дини

дяйярлярин

горуйуъусу, реал тясвирлярин ифадячиси, мцщитин чатышмамазлыгларыны гамчылайан сяняткарlar кими дя шющрятлянмишляр. Зодлу
Абдулланын да шеирляриндя дин адындан йарарлананларын, юз
мягсяди цчцн бящрялянмяк истяйянлярин тянгиди вар. Бу, ел
шаиринин “Моллалар” мцхяммясиндя ардыъыл шякилдя юз яксини
тапмышдыр.
Ишин елми нятиъяси: Апарылмыш тящлил Зодлу Абдулланыны
йарадыъылыьында дини мотивлярдян эениш шякилдя истифадя олунмасыны
ашкарлады. Тядгигатын ясас нятиъясиня эюря, Зодлу Абдулланын
йарадыъылыьындакы дини образ вя мотивляр ясас етибариля Эюйчя ашыг
йарадыъылыьынын чохясрлик тарихи бойунъа ъилаланараг формалашмыш,
мцщитин поетик янянясинин сабит елементляриня чеврилмишдир. Зодлу
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Абдулла бу образ вя мотивлярдян истифадя етмякля йанашы, онлара
йени няфяс, йени тяравят вермиш, мязмунъа зянэинляшдирмишдир
Ишин елми йенилийи: Тядгигат эюстярди ки, Zodlu Абдулла
мящяббяти, инсан эюзяллийини, тябияти, иътимаи-сийаси мцщити якс етдирян шеирляр йазмагла кифайятлянмямиш, дини мотивлярин яксиня дя
хцсуси диггятля йанашмыш, мяняви дяйярлярин бир лайы кими тягдим
етмяйя чалышмышдыр. Онун йарадыъылыьында дини мотивлярин бирбаша
якс олунмамасы Zodlu Абдулланын дини образ вя мотивляря
йарадыъы йанашдыьынын, онлары юз дюврцнцн естетик тялябляри
сявиййясиндя йенидян тяъяссцм етдирмясинин ъанлы тязащцрцдцр.
Ишин тятбиги ящямиййяти: Зодлу Абдулланыны йарадыъылыьы иля
баьлы бу арашдырманынын нятиъяляриндян филоложи факцлтялярдя ашыг
шеринин тядрисиндя истифадя етмяк файдалыдыр. Мягалянин тятбиги
ящямиййяти о ъцмлядян ондан Эюйчя ашыг мцщити цзря хцсуси
курсларда кюмякчи тядрис вясаити кими истифадя имканлары иля
мцяййянляшир.
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Немят Гасымов
Зодлу Абдулланын йарадыъылыьында дини мотивляр
Мягалядя Зодлу Уста Абдулланын йарадыъылыьында дини
мотивляр арашдырылыр. О, юз сяляфляринин вя мцасирляринин тясириня
мяруз галмышдыр вя бу онун йарадыъылыьынын ядяби мцщитдяки,
эениш мянада ися Азярбайъан поезийасындакы йерини мцяййян
етмишдир.
Nemet Gasimov
Religious motives in the activity of Zodlu Abdulla
In the article religious motives in the activity of folk poet Zodlu
Usta Abdulla is investigated. The quotations from the poems show
that, in his activity the influence of the previous ashuqs is felt and
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the facts helping to determine the place of Usta Abdulla in
Azerbaijan poetry.
Неймет Касумов
Религиозные мотивы в творчестве Зодлу Абдуллы
В статье исследуется религиозные мотивы в творчестве
Зодлу

Уста

Абдуллаха.

Он

подверся

влиянию

своих

предшественников и современников и это определило значение
творчества Зодлу Абдуллы в творческой среде, а в более
широком смысле в азербайджанской поезии.
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